
  



  

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร 

สํานักงานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวทิยาลยั 

(พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562      

 

คํานํา 

 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2560-2564) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนกรอบทิศทางในการพัฒนา

สํานักงานฯ อยางเปนองครวม และเพื่อใหมีการทํางานอยางบูรณาการ มีทิศทางและสอดคลองกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ทุกสวนงานในสํานักงานฯ ไดรวมกันระดมความคิดในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน รวมท้ังกิจกรรม/โครงการ เพื่อมุงสูการ “เปนตนแบบของหนวยงาน

สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานและนวัตกรรม” และเปนพลังขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยมีการ

พัฒนาอยางย่ังยืนตอไป 

ทายนี้ กองแผนงานขอขอบคุณผูอํานวยการกอง/ สํานักงาน/ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของทุกทานที่ได

เสียสละเวลาและใหความรวมมือในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับนี้จนสําเร็จ และหวังเปนอยางยิ่งวา แผน

ยุทธศาสตรฉบับนี้ สวนงานภายในทุกหนวยงานจะนําไปใชเปนกรอบทิศทาง การพัฒนาตนแบบนวัตกรรมการ

ใหบริการ การบูรณาการระบบและมาตรฐานการทํางาน และพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ใหบรรลุผลสําเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศนตอไป 

 

 

ฝายวางแผนและพฒันาคุณภาพ  

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

  



แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562      

 

สารบัญ 

 

 

 

 

 

 

    หนา 

           

 คํานํา             

 สารบัญ             
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แผนยุทธศาสตร 

สํานักงานบริการและสนบัสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2560-2564)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

1. พัฒนาตนแบบนวัตกรรมการใหบริการ 

 

1.1 เพื่อจัดทําระบบการใหบริการที่มีมาตรฐานเนน

ความคลองตัวและรวดเร็ว 

 1.2 เพื่อพฒันาเทคโนโลยีในการรองรับการใหบริการ 

 

2. บูรณาการระบบและมาตรฐานการทํางาน 

 

2.1 เพื่อสรางมาตรฐานกลางใหแกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัย 

2.2 เพื่อออกแบบระบบการทํางานของสํานักงานฯ 

ที่เปนมาตรฐานสากล 

2.3 เพื่อออกแบบระบบการทํางานแบบบูรณาการ 

 

3. พัฒนาทรัพยากรมนษุยเพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลง 

 

3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสํานกังานฯ ใหมี

ทักษะความพรอมและเปนมืออาชีพในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

     



แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562   3   
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1.1.1 นําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาพัฒนาระบบ

การปฏิบัติงาน 

1.2.1 นําเทคโนโลยีสมัยใหม

มาใชในการใหบริการของ

สํานักงานฯ 

วิสัยทัศน เปนตนแบบของหนวยงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานและนวตักรรม 

พันธกิจ 

1.  สนับสนนุการขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลยัไปสูการปฏบิตั ิ  

2.  วางระบบ มาตรฐานและการกํากับดแูลการปฏบิตัิงานดานตางๆ ใหแกมหาวิทยาลัยใหอยู

บนหลักธรรมาภิบาล 

3.  พัฒนาตนแบบนวัตกรรมการใหบริการของสํานกังานอธิการบดีเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ

  

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. พัฒนาตนแบบ 

นวตักรรมการใหบริการ 

 

เปาประสงค 

1.1 เพื่อจัดทําระบบการให 

บริการที่มีมาตรฐานเนน

ความคลองตัวและรวดเร็ว 
1.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใน

การรองรับการใหบริการ 

2. บูรณาการระบบและ      

    มาตรฐานการทํางาน 
 

3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

2.1 เพื่อสรางมาตรฐานกลาง

ใหแกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัย 

2.2 เพื่อออกแบบระบบการ

ทํางานของสํานักงานฯท่ีเปน

มาตรฐานสากล 

2.3 เพื่อออกแบบระบบการ

ทํางานแบบบูรณาการ 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

สํานักงานฯ ใหมีทักษะ ความ

พรอม และเปนมืออาชีพในการ

ปฏิบัติงาน 

 

กลยุทธ 

2.1.1  สรางมาตรฐานกลาง

ในการปฏิบัติงาน 

2.2.1 พัฒนาระบบการ

ปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานและ

บูรณาการ 

2.2.2 ใหความรูเร่ืองการ

ทํางานท่ียดึหลักธรรมาภิบาล 

2.3.1 สรางระบบฐานขอมลูท่ี

เปนระบบกลางและสามารถ

ใชงานรวมกัน 

 

3.1.1 พัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ 

 3.1.2 พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรอยางตอเน่ือง 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : มุงสูความมัน่คง และยั่งยนื ดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมยั แผนยุทธศาสตร มธ. 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย มธ. 
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เพื่อใหแผนยุทธศาสตรสํานักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยฯ สอดคลองกับ 1) การ

ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 2) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 และเพื่อใหแผนดังกลาวมีความสมบูรณ

ชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติและรวมขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง รวมทั้ง

บรรลุวิสัยทัศน จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ และแผนปฏิบัติงานไวดังตอไปนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

 เปาประสงค กลยุทธ และตัวช้ีวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาตนแบบนวัตกรรมการใหบริการ 

เปาประสงค : 1.1 เพื่อจัดทําระบบการใหบริการที่มีมาตรฐานเนนความคลองตัวและรวดเร็ว 

     1.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการรองรับการใหบริการ 
 

แผนยุทธศาสตร 

มธ. 

แผนยุทธศาสตร  

สํานักงานฯ 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

 คาเปาหมาย (ปงบประมาณ) ผูรับผิดชอบ  

หมายเหตุ  หนวย 

นับ 
60 61 62 63 64 

รวม 

5 ป 

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความ

ยั่งยืนและมั่นคงดวยการ

บริหารจัดการที่ทนัสมัย 

ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนา

ตนแบบนวัตกรรมการ

ใหบริการ 

1.1 เพื่อจัดทําระบบการ

ใหบริการที่มมีาตรฐานเนน

ความคลองตัวและรวดเร็ว 

1.1.1 จํานวนระบบงาน

ออนไลนที่จัดทํา/พัฒนา/

ปรับปรุงแลวเสร็จ 

ระบบ 4 1 4 16 5 30   

 1 1  

 

  2 1. กองแผนงาน 1) ระบบงบประมาณออนไลน  

2) ระบบประเมนิผลตัวช้ีวัดแผน

ยุทธศาสตร  

   2  2 2.กองบริการวิชาการ 1) Open edX ระบบการเรียนการสอน

ออนไลน  

2) ฐานขอมูลการอบรมของอาจารยแบบ

ออนไลน  

  1   1 3. กองบริหารการ

วิจัย 

1) ระบบการจัดการวารสารและตีพิมพ

วารสารดวยระบบ ThaiJo 

   1  1 4.กองบริหารศนูยทา

พระจันทร 

1) ระบบสํารองที่จอดรถผานระบบ

ออนไลน 

   1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

5.กองบริหารศนูย

รังสิต 

1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

2) ระบบจองหองเรียนออนไลน 

3) ระบบการจองใชรถยนตสวนกลาง

ออนไลน (ทดลองใชเฉพาะ4กอง) 

   1  

 

1 

1 

 

1 

6. กองวิเทศสัมพันธ 1) ระบบขอมูลสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ออนไลน 

2) ระบบการกรอกขอมูลการขอรับความ

รวมมือทางวิชาการออนไลน 
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แผนยุทธศาสตร 

มธ. 

แผนยุทธศาสตร  

สํานักงานฯ 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

 คาเปาหมาย (ปงบประมาณ) ผูรับผิดชอบ  

หมายเหตุ  หนวย 

นับ 
60 61 62 63 64 

รวม 

5 ป 

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความ

ยั่งยืนและมั่นคงดวยการ

บริหารจัดการที่ทนัสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนา

ตนแบบนวัตกรรมการ

ใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 เพื่อจัดทําระบบการ

ใหบริการที่มมีาตรฐานเนน

ความคลองตัวและรวดเร็ว 

1.1.1 จํานวนระบบงาน

ออนไลนที่จัดทํา/พัฒนา/

ปรับปรุงแลวเสร็จ (ตอ) 

ระบบ 

 

  2  

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

7. กองทรัพยากร

มนษุย 

1) (1) ระบบการจัดเก็บเอกสารดานบุคคล

อิเลคทรอนิคส (2) ระบบการ

เปลี่ยนแปลงเงินสะสม(กสช)ออนไลน  

2) (1) ระบบขอและเปลี่ยนแปลง Email 

TU ออนไลน (2) ระบบรายงาน

สารสนเทศสําหรบัผูบรหิารดวย

โปรแกรม (BI:Business Intelligence) 

(3) ระบบขอหนังสือรับรองออนไลน 

3) ระบบใหคําปรึกษาการปฏิบัตงิานดาน 

HR ออนไลน (Expert HR Consult: 

Chatbot) 

 1    

1 

 1 

1 

8. กองคลัง 1) ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน 

2) ระบบหนังสือรับรองการหักภาษี เงิน

ไดบุคคลธรรมดาประจําป 

   1   1 9.กองกิจการ

นักศึกษา 

1) Student Activity System 

    2  2 10. กองบริหารศูนย

ลําปาง 

1) ระบบการจองหองเรียนออนไลน  

2) ระบบการจองหองประชุมออนไลน 

    1 

 

 1 

 

11. กองพัฒนา

คุณภาพ 

1) ระบบฐานขอมูลผูประเมิน (ขอมูลการ

พัฒนาและประสบการณ) 

     1 1 12. สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

1) ระบบฐานขอมูลของการจัดการงาน

ตรวจสอบภายใน 

 1   1  2 13. สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย 

1) ระบบการประชุมไรกระดาษ 

2) การจัดเก็บเอกสารประชุมสภาดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส 
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แผนยุทธศาสตร 

มธ. 

แผนยุทธศาสตร  

สํานักงานฯ 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

 คาเปาหมาย (ปงบประมาณ) ผูรับผิดชอบ  

หมายเหตุ  หนวย 

นับ 
60 61 62 63 64 

รวม 

5 ป 

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความ

ยั่งยืนและมั่นคงดวยการ

บริหารจัดการที่ทนัสมัย 

 

 

ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนา

ตนแบบนวัตกรรมการ

ใหบริการ 

1.1 เพื่อจัดทําระบบการ

ใหบริการที่มมีาตรฐานเนน

ความคลองตัวและรวดเร็ว 

1.1.1 จํานวนระบบงาน

ออนไลนที่จัดทํา/พัฒนา/

ปรับปรุงแลวเสร็จ (ตอ) 

ระบบ 1     1 14. สํานักงานศูนย

เทคโนโลยฯี (สทส.) 

1) ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน 

    1 1 15.กองบริหารการ

คลังกลุมภารกิจ 

1) TU ERP for Financial 

Sustainability Project  

   1  1 16.กองนิติการ 1) ฐานขอมูลกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบตัิงาน 

   1  1 17.กองบริหารศูนย

พัทยา 

1) ระบบขอใชอาคารสถานที่ออนไลน 

1.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

ในการรองรับการ

ใหบริการ 

1.2.1 จํานวนระบบงานทีน่ํา

เทคโนโลยีมาใชในการ

ใหบริการ  

ระบบ 

 

- 2 4 8 6 20   

   1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1.กองบริหารศนูย

รังสิต   

1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

2) ระบบการจองหองเรียนออนไลน 

3) ระบบการจองใชรถยนตสวนกลาง

ออนไลน 

   1 

 

1 2 2.กองบริหารศนูยทา

พระจันทร  

1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

2) Application TU-Scanme 

  1   1 3. กองวิเทศสัมพันธ 1) ระบบงานเทคโนโลยีใหบริการ 

นักศึกษาผาน Line , Facebook 

   2  2 4.สํานักงานศูนย

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ฯ (สทส.) 

1) BI-on Mobile 

2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

    1 1 5.กองบริหารศนูย

ลําปาง 

1) ระบบจองหองเรียนออนไลน/หอง

ประชุมออนไลน 

 2    2 

 

6.กองคลัง  1) ระบบการรับเงินผานระบบธนาคาร 

2) ระบบการจายเงินผานระบบธนาคาร 

       1 

 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

7.กองทรัพยากร

มนษุย 

1) ระบบขอรับบริการดานบุคคลออนไลน 

2) ระบบรายงานขอมูลสถิติดานบุคคล 
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แผนยุทธศาสตร 

มธ. 

แผนยุทธศาสตร  

สํานักงานฯ 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

 คาเปาหมาย (ปงบประมาณ) ผูรับผิดชอบ  

หมายเหตุ  หนวย 

นับ 
60 61 62 63 64 

รวม 

5 ป 

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความ

ยั่งยืนและมั่นคงดวยการ

บริหารจัดการที่ทนัสมัย 

ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนา

ตนแบบนวัตกรรมการ

ใหบริการ 

1.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

ในการรองรับการ

ใหบริการ 

1.2.1 จํานวนระบบงานที่

นําเทคโนโลยมีาใชในการ

ใหบริการ (ตอ) 

ระบบ 

 

  1 1 1 3 7.กองทรัพยากร

มนษุย 

3) ระบบการสรรหาบุคคล Recruit 

       1   1 8. กองกิจการ

นักศึกษา 

1) Mind Mood Application 

   1.2.2 รอยละความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ  

รอยละ - - 85 85 85 85 1.กองบริหารศนูย

รังสิต   

1) ความพึงพอใจผูใชระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

2) ความพึงพอใจระบบจองหองเรียน

ออนไลน  

3) ความพึงพอใจระบบการจองใชรถยนต

สวนกลางออนไลน 

       2.กองบริหารศนูยทา

พระจันทร 

1) ความพึงพอใจของผูใชระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (วัดป63/64) 

2) ความพึงพอใจ Application TU-

Scanme (วัดป63/64) 

       3. กองวิเทศสัมพันธ 1) ความพึงพอใจผูใชระบบใหบริการ

นักศึกษาผาน Line, Facebook 

4. สํานักงานศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

(สทส.) 

1) ความพึงพอใจ  BI-on Mobile 

2) ความพึงพอใจระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

5.กองบริหารศนูย

ลําปาง 

1) ความพึงพอใจระบบจองหองเรียน

ออนไลน /หองประชุมออนไลน 

2) ความพึงพอใจระบบจองรถยนตออนไลน 

       6.กองคลัง  1) ความพึงพอใจ บริการรับเงิน-จายเงิน

ผานระบบธนาคาร 
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แผนยุทธศาสตร 

มธ. 

แผนยุทธศาสตร  

สํานักงานฯ 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

 คาเปาหมาย (ปงบประมาณ) ผูรับผิดชอบ  

หมายเหตุ  หนวย 

นับ 
60 61 62 63 64 

รวม 

5 ป 

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความ

ยั่งยืนและมั่นคงดวยการ

บริหารจัดการที่ทนัสมัย 

ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนา

ตนแบบนวัตกรรมการ

ใหบริการ 

1.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

ในการรองรับการ

ใหบริการ 

1.2.2 รอยละความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ (ตอ) 

รอยละ - - 85 85 85 85 7.กองทรัพยากร

มนษุย 

1) ความพึงพอใจระบบการจัดเก็บเอกสาร

ดานบุคคลอิเลคทรอนิคส 

2) ความพึงพอใจระบบการเปลี่ยนแปลง

เงินสะสม(กสช) ออนไลน ระบบขอ

หนังสือรับรองออนไลน 

3) ความพึงพอใจระบบขอและ

เปลี่ยนแปลง Email TU ออนไลน  

        4) ความพึงพอใจระบบรายงานสารสนเทศ

สําหรับผูบรหิารดวยโปรแกรม

(BI:Business Intelligence) 

5) ความพึงพอใจระบบใหคําปรึกษาการ

ปฏิบตัิงานดาน HR ออนไลน(Expert HR 

Consult: Chatbot). 

6) ความพึงพอใจระบบขอรับบริการดาน

บุคคลออนไลน 

7) ความพึงพอใจระบบรายงานขอมูลสถิติ

ดานบุคคล 

8) ความพึงพอใจ ระบบการสรรหาบุคคล 

Recruit 

       8. กองกิจการ

นักศึกษา 

1) ความพึงพอใจของผูรับบริการกอง

กิจการนักศึกษา (แบบประเมนิความ

คิดเห็นทดลองใช Application Mind 

Mood) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่2  บูรณาการระบบและมาตรฐานการทํางาน  

เปาประสงค : 2.1 เพื่อสรางมาตรฐานกลางใหแกหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

   2.2 เพื่อออกแบบระบบการทํางานของสํานักงานฯ ที่เปนมาตรฐานสากล 

   2.3 เพื่อออกแบบระบบการทํางานแบบบูรณาการ 
 

แผนยุทธศาสตร 

มธ. 

แผนยุทธศาสตร  

สํานักงานฯ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
หนวยนับ 

คาเปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

60 61 62 63 64 รวม 5 ป  

ยุทธศาสตรที่ 5  

มุงสูความย่ังยืนและ

มั่นคง ดวยการบริหาร

จัดการที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 

บูรณาการระบบและ

มาตรฐานการทํางาน 

 

2.1 เพื่อสรางมาตรฐาน

กลางใหแกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัย 

2.1.1 จํานวนมาตรฐาน/

หลักเกณฑของแตละ

หนวยงานที่ถูกเขียนเปน

ลายลักษณอักษรและไดรับ

ความเห็นชอบจาก

มหาวทิยาลัย 

เรื่อง  1 17 14 6 38  

   

 

1 

 1 

 

 

1 

 

1 

1. กองแผนงาน 

 

1) ปรับปรุงหลักเกณฑการจัดทําคําขอ

งบประมาณ 

2) หลักเกณฑการจัดเก็บ /การจายคาใช

กระแสไฟฟาของหนวยงานทีท่าพระจันทร 

    1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

2. กองบริการวิชาการ 1) หลักเกณฑและแนวทางการลดจํานวน

หลักสูตรที่ไมมคีุณภาพ 

2) หลักเกณฑการใหอาจารยไปปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

3) หลักเกณฑการใหรางวัล Active 

Learning  

4) ทบทวนหลักเกณฑการเปดสอนหลักสูตร

นานาชาตใิหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

และสงเสริมความเปนนานาชาตมิากขึ้น 

5) ทบทวนหลักเกณฑการใหทุนผูชวยสอน 

และทุนพัฒนาตําราอาจารยเพื่อให

สอดคลองกับสถานะปจจุบัน 
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แผนยุทธศาสตร 

มธ. 

แผนยุทธศาสตร  

สํานักงานฯ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
หนวยนับ 

คาเปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

60 61 62 63 64 รวม 5 ป  

ยุทธศาสตรที่ 5  

มุงสูความย่ังยืนและ

มั่นคง ดวยการบริหาร

จัดการที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 

บูรณาการระบบและ

มาตรฐานการทํางาน 

 

2.1 เพื่อสรางมาตรฐาน

กลางใหแกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัย 

2.1.1 จํานวนมาตรฐาน/

หลักเกณฑของแตละ

หนวยงานที่ถูกเขียนเปน

ลายลักษณอักษรและไดรับ

ความเห็นชอบจาก

มหาวทิยาลัย (ตอ) 

เรื่อง   1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.กองวิเทศสัมพนัธ 1) กระบวนการทําขอตกลงความรวมมอืทาง

วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

2) กระบวนการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ขาเขา 

3) กระบวนการรับรองอาคันตุกะชาว

ตางประเทศ 

4) กระบวนงานทุนการศึกษา 

5) กระบวนการจัดเตรียมการเดินทางไป

ราชการตางประเทศ “เยือน

สถาบันการศึกษา” 

6) กระบวนงานกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ตางชาต ิ

    2  2 4.กองทรัพยากรมนุษย 1) คูมือการขอตําแหนงชํานาญการ  

ชํานาญการพิเศษ 

2) คูมือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 

   2   2 5.กองคลัง 1) หลักเกณฑการปรับปรุงรายไดรอการ

รับรู 

2) หลักเกณฑการใชบัตรเครดติราชการ 

    2  2 6.กองกิจการนักศึกษา 1) กระบวนการใหคําปรึกษาทางดานจิตใจ 

2) กระบวนการรับนักศึกษาผูพิการ 

   1   1 7.กองบริหารการวิจัย 1) กระบวนการสนับสนุนการวิจัยและ 

       นวัตกรรม 

2) กระบวนการรับรองโครงรางการวิจัยดาน    1  1  

       จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร 

3) กระบวนการจัดสรรทุนอุดหนุนการนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสรางสรรคและ

ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมในตางประเทศ 

   1  1  
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แผนยุทธศาสตร 

มธ. 

แผนยุทธศาสตร  

สํานักงานฯ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
หนวยนับ 

คาเปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

60 61 62 63 64 รวม 5 ป  

ยุทธศาสตรที่ 5  

มุงสูความย่ังยืนและ

มั่นคง ดวยการบริหาร

จัดการที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 

บูรณาการระบบและ

มาตรฐานการทํางาน 

 

2.1 เพื่อสรางมาตรฐาน

กลางใหแกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัย 

2.1.1 จํานวนมาตรฐาน/

หลักเกณฑของแตละ

หนวยงานที่ถูกเขียนเปน

ลายลักษณอักษรและไดรับ

ความเห็นชอบจาก

มหาวทิยาลัย (ตอ) 

เรื่อง   4   4 8.กองบริหาร 

ศูนยรังสิต 

1) การบริหารโครงการกอสราง  

2) การบริหารยานพาหนะ  

3) การบริหารอาคารสถานที่ภายใน

มหาวิทยาลัย (รวม-ทาพระจันทรหลกั) 

4) การบริหารความตอเนื่อง(รวม-ลําปาง

หลัก) 

  4   4 9.กองบริหาร 

ศูนยทาพระจันทร 

1) การบริหารอาคารและสถานที่ภายใน

มหาวิทยาลัย 

2) การบริหารยานพาหนะและขนสง

มวลชน 

3) การบริหารโครงการกอสราง 

4) การบริหารความตอเนื่อง BCM 

    1 1 10.กองบริหาร 

ศูนยลําปาง 

1) กระบวนงานบรหิารอาคารสถานที่

ภายในมหาวิทยาลัย 

  1  

 

1 

 1 

 

1 

 

11.กองพัฒนาคุณภาพ 1) มาตรฐานการควบคุมเอกสารในระบบ 

ISO 

2) มาตรฐานการรายงานขอมูลในระบบ TU 

QA Online 

    1  1 12.สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 

1) การกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน 

 1    1 13.สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย 

1) ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบริหาร 

   1  1 14.กองบริหารการคลัง

กลุมภารกิจ 

 

 

1) การจัดทํางบการเงินรวม 
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แผนยุทธศาสตร 

มธ. 

แผนยุทธศาสตร  

สํานักงานฯ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
หนวยนับ 

คาเปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

60 61 62 63 64 รวม 5 ป  

ยุทธศาสตรที่ 5  

มุงสูความย่ังยืนและ

มั่นคง ดวยการบริหาร

จัดการที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 

บูรณาการระบบและ

มาตรฐานการทํางาน 

 

2.1 เพื่อสรางมาตรฐาน

กลางใหแกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัย 

2.1.1 จํานวนมาตรฐาน/

หลักเกณฑของแตละ

หนวยงานที่ถูกเขียนเปน

ลายลักษณอักษรและไดรับ

ความเห็นชอบจาก

มหาวทิยาลัย (ตอ) 

เรื่อง   2   2 15.กองบริหารศนูยพัทยา 1)การบริหารอาคารและสถานที่ภายใน

มหาวิทยาลัย 

2) การบริหารความตอเนื่อง BCM 

2.2 เพื่อออกแบบระบบ

การทํางานของสํานักงาน

บริการและสนับสนุนการ

บริหารที่เปน

มาตรฐานสากล 

  

  

2.2.1 การไดรับการรับรอง

มาตรฐาน  

การ

รับรอง

มาตรฐาน 

- - - 1 - 1 กองพัฒนาคุณภาพ 

 

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 

2.2.2 จํานวนระบบประกัน

เวลาการใหบริการ 

(Service Level 

Agreement: SLA)  

เรื่อง/

ระบบ 

1 2 4 19 5 31   

   

 

 

1 

1  1 

 

 

1 

1.กองแผนงาน 1) กระบวนงานเสนอขออนุมัติโครงการ

กอสราง /ปรับปรุงตอคณะกรรมการ

กายภาพ 

2) กระบวนงานจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานภายใน มธ. 

   1  

 

2 

1 

 

2 

2.กองวิเทศสัมพันธ 1) การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

(MOU) 

2) การรับสมัครนักศึกษาแลกเปล่ียนขาเขา 

3) การจัดทํา Fact Sheet การรับรอง

อาคันตุกะชาวตางประเทศ 

    1  1 3.กองบริหารการวิจัย 1) การสงบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพใน

วารสาร Science & Technology Asia 

   1   1 4.กองบริการวิชาการ 1) กระบวนงานอนุมติัหลักสูตรไดตาม

กรอบเวลาที่กําหนด 
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แผนยุทธศาสตร 

มธ. 

แผนยุทธศาสตร  

สํานักงานฯ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
หนวยนับ 

คาเปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

60 61 62 63 64 รวม 5 ป  

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสู

ความยั่งยืนและมั่นคง 

ดวยการบริหารจัดการ

ที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 

บูรณาการระบบและ

มาตรฐานการทํางาน 

 

2.2 เพื่อออกแบบระบบ

การทํางานของสํานักงาน

บริการและสนับสนุนการ

บริหารที่เปน

มาตรฐานสากล 

2.2.2 จํานวนระบบประกัน

เวลาการใหบริการ 

(Service Level 

Agreement: SLA) (ตอ)  

เรื่อง/

ระบบ 

   3  

 

3 5.กองทรัพยากรมนุษย 1) การออกหนังสือรับรอง  

2) หนังสืออํานวยความสะดวก  

3) หนังสือผานสิทธ  

    2 2  4) การออกบัตรประจําตัวบุคลากร  

5) การขอ Email-TU 

  2 1   3 6. กองคลัง 1) การเบิกจายคาตอบแทนการปฏบิัติงาน

นอกเวลาราชการ 

2) กระบวนงานยมืเงิน 

3) กระบวนงานจายเงินรานคา 

    

 

 

2 

 

 

 2 

 

7. กองกิจการนักศึกษา 1) กระบวนงานขออนุมัติโครงการกิจกรรม

นักศึกษา 

2) กระบวนงานขอใบรบัรองการทํา

กิจกรรมนักศึกษา 

    1  1 8. กองพัฒนาคุณภาพ 1) กระบวนงานจัดสงผลประเมินคุณภาพ 

   1 2  

 

 

 

 

 

3 9. กองบริหารศูนย

รังสิต 

1) กระบวนงานตดิตั้ง/โยกยายโทรศัพท

สายภายใน มธ.ศนูยรังสิต 

2) กระบวนงานรับเอกสารจากทา

พระจันทรมาศนูยรังสิตและจัดสงให

หนวยงานตาง ๆ 

3) กระบวนงานแจงคาบํารุงสงเสริม

การศึกษา/คาตอบแทนและคา

สาธารณูปโภครานคาในความรบัผิดชอบ

ของกองบริหารศูนยรงัสิต 

      

    2  2 10.กองบริหารศูนย 

ทาพระจันทร 

1) กระบวนงานจองหอประชุมใหญ และ

หอประชุมศรบีูรพา 

2) กระบวนงานจองหองประชุม 
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แผนยุทธศาสตร 

มธ. 

แผนยุทธศาสตร  

สํานักงานฯ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
หนวยนับ 

คาเปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

60 61 62 63 64 รวม 5 ป  

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสู

ความยั่งยืนและมั่นคง 

ดวยการบริหารจัดการ

ที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 

บูรณาการระบบและ

มาตรฐานการทํางาน 

 

2.2 เพื่อออกแบบระบบ

การทํางานของสํานักงาน

บริการและสนับสนุนการ

บริหารที่เปน

มาตรฐานสากล 

2.2.2 จํานวนระบบประกัน

เวลาการใหบริการ 

(Service Level 

Agreement: SLA) (ตอ)  

เรื่อง/

ระบบ 

    1 1 11.กองบริหารศูนย

ลําปาง 

1) การขอใชอาคารสถานที่ มธ.ศนูยลําปาง 

    1  1 12.กองบริหารการคลัง

กลุมภารกิจ 

1) การจัดทํางบการเงินรวม 

    1  1 13.สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 

1) การจัดทํารายงานผลการปฏบิัติงาน

ตรวจสอบภายใน 

    1  1 14.สํานักงานสภา

มหาวทิยาลัย 

1) กระบวนงานสรรหาคณบด/ีผูอํานวยการ

หนวยจัดการเรียนการสอน 

      

 1    

 

 

 1 

 

 

15.สํานักงานศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

(สทส.) 

1) การแกไขปญหาผานระบบ Help desk 

ดังนี้ รหัสผานบัญชีผูใช, Email นักศึกษา 

และ การเขาใชระบบการประชุมไรกระดาษ  

   1  1  2) กระบวนงาน Self service  

    1  1 16.กองบริหารศูนย

พัทยา 

1) กระบวนงานการขอใชอาคารสถานที ่

 

    1  1 17.กองนิติการ 1) กระบวนงานการจัดทําระเบียบ/

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 2.3 เพื่อออกแบบระบบ

การทํางานแบบบูรณาการ

2.3.1 จํานวนกระบวนงาน

ของแตละสํานักที่มีการ

เช่ือมโยงกัน 

กระบวน 

งาน 

 

 

    4 4 1.ยุทธศาสตรฯ 

2.บริหารวิชาการฯ 

3.บริหารHRและกม. 

  4.บริหารกายภาพฯ 

ที่ประชุมปรับชื่อตัวช้ีวัด จากเดิม  

“จํานวนระบบฐานขอมูลที่มีการเช่ือมโยงกัน” 

ใหทุกสํานักงานมีกระบวนงาน 1 กระบวนงาน 

ที่มีการเช่ือมโยงกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่3  พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เปาประสงค : เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสํานักงานบริการและสนับสนุนการบริหารใหมีทักษะความพรอมและเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
 

แผนยุทธศาสตร 

มธ. 

แผนยุทธศาสตร  

สํานักงานฯ 
เปาประสงค ตวัชีว้ดั 

หนวย

นบั 

คาเปาหมาย ผูรับผดิชอบ 

60 61 62 63 64 รวม 5 ป 

ยุทธศาสตรที่ 5  

มุงสูความยั่งยืนและ

มั่นคง ดวยการบริหาร

จัดการที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนาทรพัยากร

มนุษยเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในสํานักงานฯ  

ใหมีทักษะ ความพรอม

และเปนมืออาชีพในการ

ปฏิบัติงาน 
 

3.1.1 ผลประเมินประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานเฉลี่ย 

รอยละ - - 75 80 80 80 - กองทรัพยากรมนุษย 

- ทุกหนวยงาน 
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แผนปฏิบัติงาน เปาประสงค กลยุทธ  

และโครงการ/กิจกรรม 

แยกตามประเด็นยุทธศาสตร 



แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบริหารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562   19   

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาตนแบบนวัตกรรมการใหบริการ 

เปาประสงค 1.1 เพื่อจัดทําระบบการใหบริการที่มีมาตรฐานเนนความคลองตัวและรวดเร็ว 

กลยุทธ 1.1.1  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน     
 

โครงการ/กิจกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

1) โครงการพัฒนาระบบงบประมาณออนไลน  -         - 1. กองแผนงาน 

2) โครงการพัฒนาระบบรายงานและติดตามผลแบบ

ออนไลน  

   -       -  

3) โครงการพัฒนาระบบ Open edX ระบบการเรียนการ

สอนออนไลน 

       -   - 2. กองบริการวิชาการ 

4) โครงการพัฒนาฐานขอมูลการอบรมของอาจารยแบบ

ออนไลน 

       50,000   50,000  

5) โครงการจัดทําระบบงานการจัดการวารสารและตีพิมพ

วารสารดวยระบบ ThaiJO 

     -     - 3. กองบริหารการวิจัย 

6) โครงการสํารองที่จอดรถผานระบบออนไลน        -   - 4. กองบริหารศูนยทา

พระจันทร 

7) โครงการจัดทําระบบบรหิารการกอสราง        -   - 5. กองบริหารศูนย

รังสิต 8) โครงการพัฒนาระบบจองหองเรยีนออนไลน        -   - 

9) โครงการพัฒนาระบบการจองใชรถยนตสวนกลาง

ออนไลน 

           

10) โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรและการติดตามขอมูล

นักศึกษาตางชาติผูไดรับทุน 

       400,000   400,000 6. กองวเิทศสัมพันธ 

11)  โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารดานทรัพยากร

มนุษยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  

     335,000     335,000 7.กองทรัพยากรมนุษย 

หนวย : บาท 
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โครงการ/กิจกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

12) โครงการออกสลิปเงินเดือนออนไลน  -         - 8.กองคลัง 

13) โครงการออกหนังสอืรับรองการหักภาษีเงินได 

บุคคลธรรมดาประจําป 

       -   -  

 

14)  Investment Monitoring system    -       -  

15)  Classless Transactions             

15.1)  Cash Management  -         -  

15.2) Corporate Credit Card      -     -  

16) โครงการจัดทํา Student Activity System      -     - 9.กองกิจการนักศึกษา 

17) โครงการพัฒนาระบบการจองหองเรียน /หองประชุม 

ออนไลน 

       -   - 10. กองบริหารศูนย

ลําปาง 

18) โครงการจัดทําฐานขอมูลผูประเมิน        100,000   100,000 11.กองพัฒนาคณุภาพ 

19) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลูการจัดการงาน

ตรวจสอบภายใน ระยะที่ 1 

       100,000   100,000 12.สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

20) ระบบการประชุมไรกระดาษ 

21) โครงการจัดเก็บเอกสารประชุมสภาดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

 -      

 

 

95,200 

  - 

95,200 

13.สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย 

 

22) ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน  -         - 14.สํานักงานศูนย

เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 

(สทส.) 

23) โครงการ TU ERP for Financial Sustainability       20,000,000  21,000,000   41,000,000 15.กองบริหาร 

การคลังกลุมภารกิจ 
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โครงการ/กิจกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

24)  โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและบริหารจัดการ

ฐานขอมูลดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั คํา

พิพากษา ความเห็นทางกฎหมาย และการติดตามงาน

ดานกฎหมาย 

       500,000   500,000 16. กองนิติการ 

25)  โครงการจัดทําระบบขอใชอาคารสถานท่ี         -    17.กองบริหารศูนย

พัทยา 

เปาประสงค 1.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการรองรับการใหบริการ 
กลยุทธ 1.2.1 นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการใหบริการของสํานักงานฯ 

โครงการ/กจิกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

1) โครงการจัดทําระบบการจองหองประชุมออนไลน        -   - 1. กองบริหารศูนย

รังสิต             

2) โครงการจัดทําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส        -   - 2. กองบริหารศูนยทา

พระจันทร 3) โครงการจัดทํา Application TU-SCANME  

(แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาพระจันทร) 

       -   - 

4) ระบบงานใหบริการนักศึกษาผาน Line , Facebook      -  -  - - 3. กองวิเทศสัมพันธ 

5) โครงการ BI-on Mobile      -  -    4. สํานักงานศูนย

เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ (สทส.) 
6) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส        -    

7) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ

การบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศนูยลําปาง 

(Management Information System) 

     -      5. กองบริหารศูนย

ลําปาง 

หนวย : บาท 
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โครงการ/กจิกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

8) การจายเงินผานระบบธนาคารสําหรับบุคลากร 
 

   -        6. กองคลัง 

9) โครงการพัฒนาระบบขอรับบริการดานบุคคล

ออนไลน 

     -  -   - 7. กองทรัพยากร

มนุษย 

10) โครงการพัฒนาระบบรายงานขอมลูสถิติดานบุคคล        -   - 7. กองทรัพยากร

มนุษย 11) โครงการพัฒนาระบบการสรรหาบุคคล Recruit      -  -   - 

12) โครงการจัดทําระบบการดูแลและใหคําปรึกษา

แบบครบวงจร (Mood and Mind)  

     -  3,615,000   3,615,000 8. กองกิจการนักศึกษา 

13) โครงการจัดทํา Application สําหรับผูพิการ         200,000   200,000 

14) โครงการติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติสําหรับ

หองเรียน 

15) โครงการจัดทําฐานขอมูลทะเบียนและสํารวจ

ครุภัณฑประจําศูนยพัทยา  

       -  

 

 

 

 

 

- 

 

- 

9. กองบริหารศูนย

พัทยา 

รวมงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ทั้งสิ้น       20,335,000  26,035,000  - 46,370,000  
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 บูรณาการระบบและมาตรฐานการทํางาน 

เปาประสงค 2.1 เพื่อสรางมาตรฐานกลางใหแกหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ 2.1.1  สรางมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กจิกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

1) โครงการปรับปรุงหลักเกณฑการจัดทําคําขอ

งบประมาณ 

          - 1. กองแผนงาน 

2) โครงการจัดทําหลักเกณฑการจัดเก็บ/การจายคาใช

กระแสไฟฟาของหนวยงานที่ทาพระจันทร 

     -     -  

3) โครงการจัดทําหลักเกณฑและแนวทางการลด

จํานวนหลักสูตรที่ไมมีคณุภาพ 

       -   - 2. กองบริการวชิาการ 

 

4) โครงการจัดทําหลักเกณฑการใหอาจารยไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

       -   - 

5) โครงการจัดทําหลักเกณฑการใหรางวลั Active 

Learning  

       -   - 

6) โครงการทบทวนหลักเกณฑการเปดสอนหลักสูตร

นานาชาตใิหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน และ

สงเสริมความเปนนานาชาตมิากขึน้ 

          - 

7) โครงการทบทวนหลักเกณฑการใหทุนผูชวยสอน 

และทุนพัฒนาตําราอาจารย เพ่ือใหสอดคลองกับ

สถานะปจจุบัน 

          - 

8) กระบวนการทําขอตกลงความรวมมือทางวชิาการ

กับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

     -     - 3.กองวิเทศสัมพันธ 

 

9) กระบวนการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาขาเขา      -     - 

10) กระบวนการรับรองอาคันตุกะชาวตางประเทศ        -   - 

11) กระบวนงานทุนการศึกษา        -   -  

หนวย : บาท 
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โครงการ/กจิกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

12) กระบวนการจัดเตรยีมการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศ “เยือนสถาบันการศกึษา” 

           3.กองวิเทศสัมพันธ 

 

13) กระบวนงานกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางชาต ิ            

14) คูมือการขอตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

15) คูมือการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

       
 

- 

- 

  - 

- 

4.กองทรัพยากร

มนุษย 

16) หลักการปรับปรุงรายไดรอการรับรู      -     - 5. กองคลัง 

17) หลักเกณฑการใชบัตรเครดิตราชการ      -     -  

18) กระบวนการสนับสนุนการวิจัยและนวตักรรม      -      6.กองบริหารการวจิัย 

19) กระบวนการรับรองโครงรางการวิจัยดานจริยธรรม

การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร 

       -   - 

20) กระบวนการจัดสรรทุนอุดหนนุการนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ ผลงานสรางสรรค และสิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรม ในตางประเทศ 

       -   - 

21) การบริหารอาคารและสถานทีภ่ายในมหาวิทยาลัย      -     - 7.กองบริหารศูนยทา

พระจันทร 22) การบริหารยานพาหนะและขนสงมวลชน      -     - 

23) การบริหารโครงการกอสราง      -     - 

24) การบริหารความตอเน่ือง BCM      -     - 

25) หลักเกณฑการใหบริการดานการซอมแซม

สาธารณูปโภค 

       -   - 8.กองบริหารศูนย

ลําปาง 

26) มาตรฐานการใหบริการดานการขอใชสถานที ่          - - 

27) โครงการกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน        40,000   40,000 9.สาํนักงานตรวจสอบ

ภายใน 

28) โครงการเตรียมรับรองมาตรฐานในระบบ ISO      -  -   - 10.กองพัฒนาคณุภาพ 
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โครงการ/กจิกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

29) โครงการปรับปรงุหลักเกณฑการประเมินผูบริหาร    -        11.สํานักงานสภา

มหาวิทยาลยั 

เปาประสงค 2.2 เพื่อออกแบบระบบการทํางานของสํานักงานฯ ที่เปนมาตรฐานสากล 

กลยุทธ 2.2.1 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานและบูรณาการ 

โครงการ/กจิกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

1) โครงการรับรองมาตรฐาน ISO9001: 2015 ของ

สํานักงานสนับสนุนการบริการและบริหาร

มหาวิทยาลยั  

       862,300   862,300 กองพัฒนาคุณภาพ 

(สํานักงานฯ และสทส.) 

2) กระบวนการเสนอขออนุมัตโิครงการกอสราง /

ปรับปรุงตอคณะกรรมการกายภาพ 

3) กระบวนงานจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของ

หนวยงานภายใน มธ. 

     

 

 

 

 

- 

 -   - 

 

- 

1.กองแผนงาน 

4) โครงการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวชิาการ 

(MOU) 

       -    2.กองวิเทศสัมพันธ 

5) โครงการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเขา          - - 

6) โครงการจัดทํา Fact Sheet การรับรองอาคันตุกะ

ชาวตางประเทศ 

         - - 

7) กระบวนการสงบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพใน

วารสาร Science & Technology Asia 

       -   - 3.กองบริหารการวจิัย 

8) กระบวนงานอนุมัติหลักสตูรไดตามกรอบเวลาที่

กําหนด 

     -     - 4.กองบริการวิชาการ 

หนวย : บาท 
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โครงการ/กจิกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

9) กระบวนงานออกหนังสือรับรอง หนังสืออํานวย

ความสะดวก หนังสอืผานสิทธ 

       -   - 5.กองทรัพยากรมนุษย 

10) กระบวนงานออกบตัรประจําตัวบุคลากร         -   - 

11) กระบวนงานการขอ Email-TU        -   - 

12) การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการ 

   -       - 6.กองคลัง 

13) กระบวนงานยืมเงิน    -       -  

14) กระบวนงานจายเงินรานคา      -     -  

15) กระบวนงานขออนุมติัโครงการกิจกรรม

นักศึกษา 

       -   - 7.กองกิจการนักศึกษา 

16) กระบวนงานขอใบรับรองการทํากิจกรรม

นักศึกษา 

       -   -  

17) โครงการประกันเวลาการจัดสงผลประเมิน

คุณภาพ 

       -   

 

 8.กองพัฒนาคณุภาพ 

18) โครงการประกันเวลา การติดตั้ง/โยกยาย

โทรศัพทสายภายใน มธ.ศูนยรังสติ 

     -     - 9.กองบริหารศูนยรังสิต 

19) โครงการประกันเวลาการรับเอกสารจากทา

พระจันทรมาศูนยรังสิตและจัดสงใหหนวยงาน

ตาง ๆ 

       
 

 

- 

 

 

  - 

 

 

 

20) โครงการประกันเวลา แจงคาบํารงุสงเสรมิ

การศึกษา/คาตอบแทนและคาสาธารณูปโภค

รานคา ในความรับผิดชอบของกองบริหารศูนย

รังสิต  

 

       -   - 
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โครงการ/กจิกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

21) โครงการประกันเวลาการจองหอประชุมใหญ 

และหอประชุมศรีบูรพา 
       -   - 10. กองบริหารทา

พระจันทร 

22) โครงการประกันเวลาการจองหองประชุม        -   - 

23) โครงการประกันเวลาการขอใชอาคารสถานท่ี 

มธ.ศูนยลําปาง 
         - - 11.กองบริหารศูนย

ลําปาง 

24) โครงการประกันเวลาการจัดทํางบการเงินรวม

ภายใน 90 วนันับแตสิ้นปงบประมาณ 

       -   - 12.กองบริหารการคลัง

กลุมภารกิจ 

25)  โครงการประกันเวลาการจัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

       -  - -  13.สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 

26)  โครงการประกันเวลากระบวนการสรรหา

คณบด/ีผูอํานวยการ หนวยจัดการเรียนการสอน 

       -   -  14.สํานักงานสภาฯ 

27) กระบวนงาน แกไขปญหาผานระบบ help desk 

ในเรื่องรหัสผานบัญชผีูใช /Email นักศึกษา /การ

เขาใชระบบการประชุมไรกระดาษ  

 -      

 

 

 

 

 

  - 

 

 

 15. สํานักงานศูนย

เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ (สทส.) 

28) กระบวนงาน Self service        -   - 

29) กระบวนงานประกันเวลาขอใชอาคารสถานท่ี        -   - 16. กองบริหารศูนย

พัทยา 

30) กระบวนงานการจัดทําระเบียบ/ขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

       -   -  17.กองนิติการ 
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เปาประสงค 2.2 เพื่อออกแบบระบบการทํางานของสํานักงานฯ ที่เปนมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ 2.2.2  ใหความรูเรื่องการทาํงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/กจิกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

1)  กิจกรรมสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

การปฏิบัติงาน 

     -  -  - - กองนิติการ 

2)  โครงการ “เอะ! ในการบริหารงาน”        35,000   35,000  

 

เปาประสงค 2.3  เพื่อออกแบบระบบการทํางานแบบบูรณาการ 

 กลยุทธ 2.3.1  สรางระบบฐานขอมูลที่เปนระบบกลางและสามารถใชงานรวมกัน 

โครงการ/กจิกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

1) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลูการบริหารการวิจัย

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

       -   - กองบริหารการวิจัย 

2) โครงการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร

รวมกับหนวยงานในสํานักงานฯ 

 

          - สํานักทั้ง 4 สํานัก 

รวมงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ทั้งสิ้น        937,300   937,300  

 

 

  

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่3  พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เปาประสงค:  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสํานักงานฯใหมีทักษะความพรอมและเปนมืออาชีพในการปฏบิัติงาน 

กลยุทธที่ 3.1.1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนษุยใหมีประสทิธิภาพ 

โครงการ/กจิกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

1) โครงการปรับปรุงระบบบริหารทรพัยากรมนุษย      -  -   - กองทรัพยากรมนุษย 

2) โครงการจัดทําแผนอัตรากําลัง ป 2560-2564      -  -   - 

 

กลยุทธที่ 3.1.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

โครงการ/กจิกรรม 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวม 

งบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

1) โครงการสรางกลไกการสงเสริมศักยภาพบุคลากร         1,005,500   1,005,500 กองทรัพยากร

มนุษย 2) โครงการสรางหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจํา

ตําแหนงของบุคลากรทุกระดับ 

       150,000   150,000 

รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ทั้งสิน้        1,155,500   1,155,500  
 
 
 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 



 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562  30   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562  31   

  

ภาคผนวก 1  

คําสั่งแตงต้ัง 

คณะกรรมการบริหารคุณภาพสํานักงานบริการและสนับสนุนการบริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562  32   

 

  



 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562  33   

 



 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562  34   

 



 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562  35   

 



 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562  35   

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2  

โครงสรางหนวยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2558 



 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562  36   

 



แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนุนการบรหิารมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562   37   

 
 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก 3  

       นิยามตัวชี้วัด 

 

 



แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562   38   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาตนแบบนวัตกรรมการใหบริการ 

เปาประสงค : 1.1 เพื่อจดัระบบการใหบริการที่มีมาตรฐานเนนความคลองตัวและรวดเร็ว 

   1.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการรองรับการใหบริการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 จํานวนระบบงานออนไลนที่จัดทํา/พัฒนา/ปรับปรงุแลวเสร็จ 

1) หนวยนบั :  ระบบ 

2) นิยาม :    

ระบบงานออนไลน หมายถึง ระบบงาน (Work system) ที่นําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการที่มี

มาตรฐาน โดยเนนความคลองตัว และรวดเร็ว ซึ่งหนวยงานจัดทําข้ึนใหม หรือพัฒนาหรือปรับปรุงระบบเดิม 

เพื่อผูรบับริการไดรับบรกิารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

ประสิทธิภาพ หมายถึง การลดข้ันตอน /การลดระยะเวลา /การประหยัดงบประมาณ และหรือผูรับบริการ

มีความพอใจในการใหบริการ เปนตน  

3) การนับผลงาน : นับจํานวนระบบงาน (Work system) ที่ไดนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการแกผูรับบริการ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) คาเปาหมาย :  จํานวน 30 ระบบ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ (ทุกหนวยงานในสํานักงานบรกิารและสนับสนุนการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบงานออนไลนอยางนอย

หนวยงานละ 1 ระบบ) 
 

    

คาเปาหมาย (หนวยนับ : ระบบ) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563  ป 2564 

4 1 4 16 5 

  หมายเหต ุ: ป หมายถึง ปงบประมาณ พ.ศ. ............... 
   

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานที่แสดงหลักฐานของระบบงานที่จัดทํา 

พัฒนา /ปรับปรุงแลวเสร็จ โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการแบบออนไลน ผานระบบการ

รายงานผลของกองแผนงาน  

 

  



แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562   39   

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1  จํานวนระบบงานที่นําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการ 

1) หนวยนบั :  ระบบ 

2) นิยาม :    

ระบบงานที่นําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการ หมายถึง กระบวนงานใหบริการ (service 

procedure) ตามพันธกิจของหนวยงานที่เนนการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการ เพื่อใหผูรับบริการไดรับ

บริการทีม่ีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ประสิทธิภาพ หมายถึง การลดขั้นตอน /การลดระยะเวลา /การประหยัดงบประมาณ และหรือ

ผูรับบริการมีความพอใจในการใหบริการ เปนตน  

3) การนับผลงาน : นับจํานวนระบบงานที่ไดนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการ 

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) คาเปาหมาย :   
 

คาเปาหมาย (หนวยนับ : ระบบ) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563  ป 2564 

- 2 4 8 6 

หมายเหต ุ: ป หมายถึง ปงบประมาณ พ.ศ. ............... 

   

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานท่ีแสดงหลักฐานของกระบวนงานที่นําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการ ผานระบบการรายงานผลของกองแผนงาน  

 

  



แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562   40   

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

1) หนวยนบั :  รอยละ 

2) นิยาม :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง ความพงึพอใจของผูรับบริการตอระบบงานที่นําเทคโนโลยี

มาใชในการใหบริการของหนวยงาน ตามตัวชี้วัด 1.2.1  

3) การนับผลงาน : นับจากผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินของผูรับบริการ เทียบกับ จํานวน

ผูรับบริการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในปงบประมาณที่ทําการสํารวจ 

4) สูตรการคํานวณ : 
 

 

 

5) คาเปาหมาย :   
 

คาเปาหมาย (หนวยนับ : รอยละ) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563  ป 2564 

 -  - 85 85 85 

                  หมายเหต ุ: ป หมายถึง ปงบประมาณ พ.ศ. .......... 
 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. เครื่องมือในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบริการใน 4 ประเด็น คือ  

1) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 2) ดานผูใหบริการ/เจาหนาที่ 3) ดานการอํานวยความสะดวก และ 

4) ดานคณุภาพการใหบริการ ซึ่งเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ โดยแปลงคําตอบเปนคะแนน ดังนี้ 

     ระดับความพึงพอใจ       คะแนน 

     พอใจนอยที่สุด        1 

   พอใจนอย   2  

   พอใจปานกลาง  3 

   พอใจมาก   4  

   พอใจมากที่สุด  5 

   

2. หนวยงานที่รบัผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 1.2.1 จํานวนระบบงานที่นําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการ ทําการสํารวจ

ความพึงพอใจ ประมวลผลขอมูลและรายงานผลสาํรวจความพึงพอใจผานระบบรายงานผลของกองแผนงาน  

1. คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ   =   ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินของผูรับบริการ 

        จํานวนผูรับบริการท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

2. คะแนนความพึงพอใจ = คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ 
X 100 

 5   



แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562   41   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  บูรณาการระบบและมาตรฐานการทํางาน  

เปาประสงค : 2.1 เพื่อสรางมาตรฐานกลางใหแกหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

   2.2 เพื่อออกแบบระบบการทํางานของสํานักงานฯ ที่เปนมาตรฐานสากล 

   2.3 เพื่อออกแบบระบบการทํางานแบบบูรณาการ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 จํานวนมาตรฐาน/หลักเกณฑของแตละหนวยงานที่ถูกเขียนเปนลายลักษณอักษรและไดรับ

ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
 

1) หนวยนบั :  เรื่อง  

2) นิยาม :   มาตรฐาน/หลักเกณฑ หมายถึง หลักเกณฑ/คูมือ/ขอบังคับ/กระบวนงาน/ขอตกลงการ

ดําเนินการ หรือมีชื่อเรียกอยางอ่ืน ของหนวยงานในสํานักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 

ท่ีเปนลายลักษณอักษรและไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี  

3) การนับผลงาน : นับจากจํานวนหลักเกณฑ/คูมือ/ขอบังคับ/กระบวนงาน/ขอตกลงการดําเนินการ ท่ีไดรับ

ความเห็นชอบจากอธิการบดี 

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) คาเปาหมาย :  จํานวน 38 เรื่องเมื่อสิ้นสุดแผนฯ (ทุกหนวยงานในสํานักงานบริการและสนับสนุนการ

บริหารมหาวิทยาลัย จัดทํามาตรฐานอยางนอย หนวยงานละ 2 เรื่อง) 

  

คาเปาหมาย (หนวยนับ : เรื่อง) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563  ป 2564 

- 1 17 14 6 

หมายเหต ุ: ป หมายถึง ปงบประมาณ พ.ศ. ............. 
     

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานที่แสดงหลักฐานมาตรฐาน/หลักเกณฑท่ีได

จัดทําข้ึนในระบบรายงานผลของกองแผนงาน  

 

 

 



แผนยุทธศาสตรสํานกังานบริการและสนับสนนุการบรหิารมหาวิทยาลยั (พ.ศ.2560-2564) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร   

ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2562   42   

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1 การไดรับการรับรองมาตรฐาน  
 

1) หนวยนบั :  การรบัรองมาตรฐาน 

2) นิยาม :   การไดรับการรับรองมาตรฐาน หมายถึง สํานักงานบริการและสนับสนุนการบริหาร

มหาวิทยาลัย ผานการตรวจและไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2015 จากผูใหการรับรองระบบ

บริหารคุณภาพ (Certification Body: CB)  
   

3) การนับผลงาน : นับจากผูใหการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 (Certification Body: 

CB) ใหการรับรับรองคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 แกสํานักงานบริการและ

สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) คาเปาหมาย :   
 

คาเปาหมาย (หนวยนับ : การรับรองมาตรฐาน) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563  ป 2564 

 -  - - 1 - 

หมายเหต ุ: ป หมายถึง ปงบประมาณ พ.ศ. .............. 
 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กองพัฒนาคุณภาพ จัดเก็บและรายงานขอมูลการไดรับการรับรอง

คุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 ผานระบบรายงานผลของกองแผนงาน  
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2.2 จํานวนระบบประกันเวลาการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) 
 

1) หนวยนบั :  เรื่อง /ระบบ 

2) นิยาม :   ระบบประกันเวลาการใหบริการ หมายถึง ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level 

Agreement: SLA) คือ ขอตกลง หรือสัญญา การใหบริการ ระหวางผูใหบรกิารและผูรับบริการ เพื่อใหบริการ

ในระดับที่ท้ังสองฝายตกลงกัน โดยจัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร และมีผลบังคับใชภายในเวลาและเงื่อนไขที่

กําหนด 

3) การนับผลงาน : นับจํานวนระบบประกันเวลาการใหบริการที่แตละหนวยงานในสํานักงานบริการฯ กําหนด

ขอตกลงการใหบริการในเรื่องที่เกี่ยวกับพันธกิจของหนวยงาน โดยจัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรและมีผลบังคับ

ใช ภายในเวลาและเงื่อนไขท่ีกําหนด 

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) คาเปาหมาย :  จํานวน 31 เรื่อง/ระบบ เมื่อสิ้นสุดแผน (ทุกหนวยงานในสํานักงานบริการและสนับสนุนการ

บริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้ง สํานักงานทะเบียนนักศึกษา และสํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร จัดทํา SLA อยางนอยหนวยงานละ 1 เรื่อง) 

 

คาเปาหมาย (หนวยนับ : เรื่อง) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563  ป 2564 

1 2 4 19 5 

หมายเหต ุ: ป หมายถึง ปงบประมาณ พ.ศ. ............. 
 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานแสดงหลักฐาน SLA ในระบบรายงานผลของ 

กองแผนงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3.1 จํานวนกระบวนงานของแตละสํานักงานที่มีการเชื่อมโยงกัน 
 

1) หนวยนบั :  กระบวนงาน 

2) นิยาม : สํานักงาน หมายถึง หนวยงานตามโครงสรางการแบงหนวยงานของมหาวิทยาลัย ที่ไดรับอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรื่อง อํานาจ หนาที่ 

และการแบงหนวยงานภายในสวนงานของสํานักงาน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ประกอบดวย 4 สํานักงาน 

ดังนี้  

1. สํานักงานยุทธศาสตรและการคลัง  

2. สํานักงานบรหิารวิชาการและพัฒนานักศึกษา  

3. สํานักงานบรหิารทรัพยากรมนุษยและกฎหมาย  

4. สํานักงานบรหิารกายภาพและบริหารกลาง  

  กระบวนงาน (Process) ที่มีการเชื่อมโยงกัน หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่มีการเชื่อมโยงกัน โดยมี

จุดมุ งหมายที่ เ ก่ียวของกับการผลิตหรือบริการใหแกผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

กระบวนงานเปนขั้นตอน หรือกิจกรรมที่มีลําดับขั้นตอนชัดเจน โดยมีการเชื่อมโยงกระบวนการทํางานและ

ขอมูลของกองตาง ๆ ในสํานักงาน โดยอาจเนนการเชื่อมโยงกันของกองตาง ๆ ในสํานักงานหรือขาม

สํานักงาน โดยมีเปาหมายที่ผูรับบริการเปนศูนยกลาง  

3) การนับผลงาน : นับกระบวนงานที่เชื่อมโยงกันภายในสํานักงาน 

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) คาเปาหมาย :   

 

คาเปาหมาย (หนวยนับ : กระบวนงาน) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563  ป 2564 

 -  - - - 4 

หมายเหตุ : ป หมายถึง ปงบประมาณ พ.ศ. .............  
 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บขอมูล : ผูรับผิดชอบกระบวนงาน รายงานผลดําเนินงานที่แสดงหลักฐานกระบวนงานที่

มีการเชื่อมโยงกันในระบบรายงานผลของกองแผนงาน  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เปาประสงค : เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสํานักงานบริการและสนับสนุนการบริหารใหมีทักษะ 

ความพรอมและเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉลี่ย 

1) หนวยนบั :  คาเฉลี่ย 

2) นิยาม :  ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ของหนวยงานในสํานักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย จากกองทรัพยากรมนุษย 

3) การนับผลงาน : นับจากคาเฉลี่ยของผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินทั้งหมด ของบุคลากรของ

หนวยงาน ในแตละปงบประมาณ  

4) สูตรการคาํนวณ :  

 

 

 

5) คาเปาหมาย :   
 

คาเปาหมาย (หนวยนับ : คาเฉลี่ยเทากับ) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

- - รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 80 

หมายเหต ุ: ป หมายถึง ปงบประมาณ พ.ศ. ..................... 
 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บขอมูล : หนวยงานรายงานผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินท้ังหมดของ

บุคลากรของหนวยงาน และจํานวนบุคลากรท้ังหมดของหนวยงานในแตละปงบประมาณ  ผานระบบรายงานผล

ของกองแผนงาน และระบบอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

คาเฉลี่ย     =   
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินท้ังหมดของบุคลากร 

ของหนวยงาน 

 จํานวนบุคลากรทั้งหมดของหนวยงาน 
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ภาคผนวก 4  

สรุปกระบวนงานที่จัดทําระบบประกันเวลาการใหบริการ  

(Service Level Agreement: SLA) จําแนกหนวยงาน 
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สรุปกระบวนงานท่ีจดัทําระบบประกันเวลาการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) จําแนก

หนวยงานและปท่ีดําเนินการ 

    
หนวยงาน 

เรื่องท่ีจัดทําขอระบบประกันเวลาการใหบริการ ปที่ดําเนินการ 
รวม 

(Service Level Agreement: SLA)  60 61 62 63 64 

1.กองแผนงาน 
1) กระบวนงานเสนอขออนมุัติโครงการกอสราง/ปรับปรุงตอ

คณะกรรมการกายภาพ 
        2 

  2) กระบวนงานจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานหนวยงานภายใน มธ.            

2.กองวิเทศสมัพันธ 1) กระบวนงานจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)          3 

  2) กระบวนงานรบัสมัครนกัศึกษาแลกเปลี่ยนขาเขา            

  3) การจัดทํา Fact Sheet การรบัรองอาคันตุกะชาวตางประเทศ            

3. กองบริหารการวิจัย 
1) กระบวนงานสงบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสาร Science 

& Technology Asia 
         1 

4. กองบริการวิชาการ 1) กระบวนงานอนุมัติหลักสูตรไดตามกรอบเวลาที่กําหนด           1 

5.กองทรพัยากรมนุษย 1) กระบวนงานออกหนังสอืรับรอง           5 

  2) กระบวนงานออกหนังสอือํานวยความสะดวก             

  3) กระบวนงานออกหนังสอืผานสทิธ            

  4) กระบวนงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร            

  5) กระบวนงานขอ Email-TU            

6.กองคลัง 1) กระบวนงานเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          3 

  2) กระบวนงานยืมเงนิ            

  3) กระบวนงานจายเงนิรานคา           

7.กองกิจการนักศึกษา 1)  กระบวนงานขออนมุัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา          2 

  2)  กระบวนงานขอใบรับรองการทาํกิจกรรมนักศึกษา            

8.กองนิติการ 
1) กระบวนงานการจัดทําระเบียบ/ขอบังคบัของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
         1 

9.กองพัฒนาคุณภาพ 1)  กระบวนงานจัดสงผลประเมินคุณภาพ          1 

10.กองบริหารศูนยรังสิต 1) กระบวนงานติดตั้ง/โยกยายโทรศพัทสายภายใน มธ.ศูนยรังสิต          3 

  
2) กระบวนงานการรบัเอกสารจากทาพระจันทรมาศูนยรงัสิตและจัดสง

ใหหนวยงานตาง ๆ 
          

  
3) กระบวนงานแจงคาบํารุงสงเสริมการศกึษา/คาตอบแทนและคา

สาธารณูปโภครานคาในความรับผดิชอบของกองบริหารศูนยรังสิต  

           

11.  กองบรหิารศูนยทา

พระจันทร 
1) กระบวนงานจองหอประชุมใหญ /หอประชุมศรบีูรพา         2 

2) กระบวนงานจองหองประชุม           
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หนวยงาน 
เรื่องท่ีจัดทําขอระบบประกันเวลาการใหบริการ ปที่ดําเนินการ 

รวม 
(Service Level Agreement: SLA)  60 61 62 63 64 

12.  กองบรหิารศูนยลําปาง 1) กระบวนงานขอใชอาคารสถานท่ี มธ.ศนูยลําปาง          1 

13.  กองบรหิารการคลังกลุม

ภารกิจ 

1) กระบวนงานจัดทํางบการเงนิรวม          1 

14.  สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน  

1) กระบวนงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน         1 

15.  สํานักงานสภา

มหาวิทยาลยั  
1)  กระบวนงานสรรหาคณบดี/ผูอํานวยการหนวยจัดการเรียนการสอน          1 

16.กองบริหารศูนยพัทยา 1) กระบวนงานขอใชอาคารสถานที่ออนไลน         1 

17.สํานักงานศนูยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

(สทส.) 

1) กระบวนงาน แกไขปญหาผานระบบ help desk ในเรื่องรหัสผาน

บัญชผูีใช /Email นักศึกษา /การเขาใชระบบการประชุมไรกระดาษ  
        2 

2) กระบวนงาน Self service           

  รวมจํานวน SLA (เรื่อง) 1 2 4 21 3 31 
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ชื่องานที่ใหบริการ :  

 

.............................................................................................................................. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : งาน.................................................... กอง/สํานัก......................................................... 

ขอบเขตการใหบริการ : 

สถานท่ี /ชองทางการใหบริการ เวลาใหบริการ 

ที่อยู : 

โทรศัพท :  

วันจันทร ถึง วันศกุร (ยกเวนวันหยุดนักขตัฤกษ) 

ตั้งแตเวลา....................................น. 

ขอกําหนดการใหบริการ 

เอกสาร/หลักฐานท่ีตองใช 

1. แบบฟอรม               จํานวน  ...........    ชดุ/ฉบับ 

2. .....................................จํานวน..............    ชดุ/ฉบับ 

3. .....................................จํานวน..............    ชดุ/ฉบับ 

 

คาธรรมเนียม (ถามี)  

ระดับการใหบริการ 

ระยะเวลา:  

- ใชระยะเวลา ทั้งสิ้นไมเกิน ………..วันทําการ โดยเริ่มนบัระยะเวลา ตั้งแตขั้นตอนการย่ืนเอกสารที่ครบถวน จนถึง วันรับบรกิาร 

 คุณภาพ:  

- บริการท่ีไดรับมีความถูกตอง สมบูรณ 

- ผลสํารวจความพึงพอใจผูมารับบรกิารไมนอยกวารอยละ 85 

ขั้นตอนการใหบริการ :  หนวยงานผูรับผิดชอบ : 

(ในแตละขั้นตอนการใหบริการ) 

ระยะเวลา

ที่ใช

ดําเนินการ 

1. ผูขอใชบริการ ยื่นคําขอรับบริการ พรอมสงหลักฐาน/เอกสารท่ีตอง

ใชประกอบ 

  

2. ...   

3. ...   
   

การรับเรื่องรองเรียน   

กรณีการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอ

เพ่ือรองเรียนไดที่ 

 กอง/สํานักงาน........................................................….. 

ที่อยู:……………………………………………………………………………………. 

โทรศัพท :………………………………………………………………………….. 

เว็บไซต :……………………………………………………………………………. 

 

 

 

ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA)  
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กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ใหบริการ 

หนวยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวของ 

เอกสารที่เกี่ยวของ ผูรับผดิชอบ ระยะเวลาที่ใช

ดําเนินการ 

 

ขั้นตอนท่ี 1……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    รวม.......วัน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังข้ันตอนกระบวนการใหบริการ Process Flow : ……………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก 5 

       การรายงานผลการดําเนินงาน  

     ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร มธ. 

                      ระบบงบประมาณออนไลน 
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