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ราชภัฏเทพสตรี ตลอดจนภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานอธิ การบดี เป็ นหน่วยงานที่มีภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กล่าวคือมีภารกิจหลักในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการที่จะให้การดาเนินการตามภารกิจดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีทิศทาง เกิดประสิ ทธิ ผลและมีประสิ ทธิ ภาพนั้น หากสานักงาน
อธิ การบดีมีแผนยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสม ที่มีพ้นื ฐานจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ถูกต้อง รู ้จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรสามารถประเมินโอกา สและภัยคุกคาม
ที่องค์กรเผชิญหน้าได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ก็จะเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญอันจะช่วยในการดาเนินภารกิจของสานักงานอธิ การบดีบรรลุเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี จึงเป็ นประเด็นสาคัญประการหนึ่งที่สานักงานอธิการบดีให้ความสาคัญ โดยแผนยุทธศาสตร์ดงั ก ล่าว
จะเป็ นแผนแม่บทหลักระยะยาวของสานักงานอธิ การบดี กาหนดทิศทางการดาเนินการของสานักงานอธิ การบดี เป็ นแผนแม่บทของการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
แผนพัฒนา แผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม/โครงการ นอกจากนี้ยงั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการกากับติดตาม และประเมินผลการทางานภายใต้ระบบการสร้าง
ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน ตามระบบการบริ หารงานสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการวัดผลการดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว สานักงานอธิ การบดี ซึ่ งเป็ นหน่วยงานหนึ่งที่มีบาทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่ อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ ของสานักงานอธิ การบดีข้ ึน เพื่อให้สานักงานอธิ การบดีสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จอย่างมีทิศทาง เป็ นระบบ และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นต่อไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2551 – 2553 อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่สานักงานอธิ การบดีสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผน และกาหนดทิศทางการดาเนินงานของสานักงานอธิ การบดีอย่างเป็ นระบบ และมีประสิ ทธิ ภาพ
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1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
1. จัดประเมินวิเคราะห์และบทบาทยุทธศาสตร์ ฉบับปั จจุบนั ของสานักงานอธิ การบดี และของหน่วยงานในสังกัด ถึงความเชื่อมโยงกันกับยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วดั ต่าง ๆ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในลักษณะแผนผัง
ยุทธศาสตร์ (Strategy map)
2. จัดประชุมประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (Internal & External Scanning) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT
Analysis และ PEST Analysis
3. จัดประชุมจัดทาร่ างยุทธศาสตร์ ของสานักงานอธิ การบดีในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์
4. จัดประชุมวิเคราะห์และทบทวนการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กร และร่ างแผนยุทธศาสตร์ ของสานักงานอธิ การบดี จากข้อมูลที่เป็ นผลความคิดเห็น
ของตัวแทนบุคลากรของสานักงานอธิการบดี
5. จัดประชุมทาร่ างแผนยุทธศาสตร์ ของสานักงานอธิ การบดี ซึ่ งประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญคือ
- การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision & Mission)
- เป้ าประสงค์ (Goals)
- ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
- ยุทธศาสตร์ (Strategies)
- มาตรการ
- เป้ าหมายผลผลิต และตัวชี้วดั ความสาเร็ จของการดาเนินการ (KPIs)
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6. นาเสนอร่ างแผนยุทธศาสตร์ ของสานักงานอธิ การบดี ต่อคณะกรรมการบริ หารสานักงานอธิ การบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ ของสานักงานอธิ การบดีที่ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสานักงานอธิ การบดี เสนอมหาวิทยาลัย และเผยแพร่
ให้บุคลากรสังกัดสานักงานอธิ การบดีทราบ
1.4 ขอบเขตการดาเนินงาน
ในการดาเนินงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของสานักงานอธิ การบดี จะพิจารณาความเหมาะสมในการวางแผนยุทธศาสตร์ สาหรับสานักงานอธิ การบดีในช่วง 3 ปี
(พ.ศ. 2551 – 2553) จากประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย จากปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงแนวโน้มความ
ต้องการด้านกาลังคนในอนาคต นโยบายของมหาวิทยาลัย รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบนั
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บทที่ 2
การประเมินสภาพแวดล้อมของสานักงานอธิการบดี
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (Internal & External Scanning) เป็ นกระบวนการสาคัญอย่างหนึ่งในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพราะ
จะทาให้สามารถทราบถึงปั จจัยที่ส่งเสริ มหรื อเป็ นข้อจากัดหรื อเป็ นปั ญหาอุปสรรคในการทางาน การประเมินปั จจัยภายในอย่างตรงไปตรงมาจัดทาให้สามารถทราบถึง
จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กรเพื่อนาจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์และหาวิธีการในการลดจุดอ่อนให้นอ้ ยลง การประเมินปั จจัยภายนอก
อย่างรอบด้าน จะช่วยให้องค์กรสามารถทราบถึงโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ที่องค์กรเผชิญหน้า เพื่อหาทางใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์และ
หาทางลดหรื อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
จากการที่สานักงานอธิ การบดี ได้ทาการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร จากการศึกษาตนเองตามพันธกิจ และสถานภาพขององค์กร
อย่างละเอียด สามารถวิเคราะห์ผลโดยสรุ ปทั้งด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 ผลการประเมินจุดแข็งของสานักงานอธิการบดี
1. การมีนโยบายที่ชดั เจนในการให้บริ การ
2. มุ่งส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. การมีบุคลากรรุ่ นใหม่ที่มีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
4. การมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ที่จะช่วยอานวยความสะดวกในการทางาน
5. การมีนโยบายที่ชดั เจนในการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
6. การมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ
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2.2 ผลการประเมินจุดอ่ อนของสานักงานอธิการบดี
1. ขาดการติดตามและการนาผลการประเมินไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรในบางฝ่ าย ยังไม่เพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิ ทธิ ภาพได้
3. ระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ตอ้ งใช้ร่วมกันในแต่ละงาน ฝ่ าย หรื อต่างหน่วยงานได้
4. ขาดการจัดทาแผนในการดาเนินงานประเภทต่าง ๆ
5. จัดบริ การขั้นพื้นฐานสาหรับนักศึ กษายังไม่ครบถ้วน
2.3 ผลการประเมินโอกาสของสานักงานอธิการบดี
1. สานักงานอธิ การบดีเป็ นส่ วนราชการหลักที่สาคัญในการส่ งเสริ มและสนับสนุนตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานตามพันธกิจ
3. ระบบงานบริ หารของสานักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาและกาหนดองค์กรภายในไว้ชดั เจนเป็ นที่ยอมรับทั้งจากผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารทุก
ระดับ รวมทั้งผูร้ ับบริ การทุกระดับของมหาวิทยาลัย
2.4 ผลการประเมินภัยคุกคามของสานักงานอธิการบดี
1. นโยบายลดอัตรากาลังลูกจ้างประจาและข้าราชการพลเรื อนของรัฐบาล สร้างปั ญหาความขาดแคลนกาลังคน และความไม่มนั่ คงในตาแหน่งงานของ
อัตราจ้าง ทาให้สานักงานอธิ การบดีไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูงมาปฏิบตั ิงาน
2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีนโยบายเรื่ องการปรับอัตรากาลังของบุคลากร และสวัสดิการเพื่อบุคลากรที่แน่นอนชัดเจน
3. ระเบียบปฏิบตั ิและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานยุง่ ยากซับซ้อนตามที่เคยปฏิบตั ิสืบต่อกันมากลายเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร หรื อวัฒนธรรมของบุคลากร
เฉพาะกลุ่ม จนยากที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ ว
4. ขาดการวางแผนพัฒนาหรื อการฝึ กอบรมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ งานบริ หารอย่างถูกต้อง ครอบคลุมและเหมาะสม
5. การจัดสรรพื้นที่ให้บริ การของสานักงานอธิ การบดียงั ไม่เหมาะสม
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2.5 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของสานักงานอธิการบดี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดแข็ง (Stengths)
การมีนโยบายที่ชดั เจนในการให้บริ การ
มุ่งส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การมีบุคลากรรุ่ นใหม่ที่มีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
การมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ที่จะช่วยอานวยความสะดวก
ในการทางาน
การมีนโยบายที่ชดั เจนในการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
การมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ

1.
2.
3.
4.
5.

จุดอ่ อน (Weaknesses)
ขาดการติดตามและการนาผลการประเมินไปใช้ในการเพิ่ มประสิ ทธิภาพ
การทางาน
ความรู ้ความสามารถของบุคลากรในบางฝ่ าย ยังไม่เพียงพอที่จะ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิ ทธิภาพได้
ระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่
ต้องใช้ร่วมกันในแต่ละงาน ฝ่ าย หรื อต่างหน่วยงานได้
ขาดการจัดทาแผนในการดาเนินงานประเภทต่าง ๆ
จัดบริ การขั้นพื้นฐานสาหรับนักศึกษายังไม่ครบถ้วน
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โอกาส (Opportunities)
1. สานักงานอธิ การบดีเป็ นส่ วนราชการหลักที่สาคัญในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานตาม
พันธกิจ
3. ระบบงานบริ หารของสานักงานอธิ การบดีได้รับการพัฒนาและกาหนด
องค์กรภายในไว้ชดั เจนเป็ นที่ยอมรับทั้งจากผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารทุก
ระดับ รวมทั้งผูร้ ับบริ การทุกระดับของมหาวิทยาลัย

1.

2.
3.

4.
5.

ภัยคุกคาม (Threats)
นโยบายลดอัตรากาลังลูกจ้างประจาและข้าราชการพลเรื อนของรัฐบาล
สร้างปั ญหาความขาดแคลนกาลังคน และความไม่มนั่ คงในตาแหน่งงาน
ของอัตราจ้าง ทาให้สานักงานอธิ การบดีไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มี
คุณวุฒิและประสบการณ์สูงมาปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยยังไม่มีนโยบายเรื่ องการปรับอัตรากาลังของบุคลากร และ
สวัสดิการเพื่อบุคลากรที่แน่นอนชัดเจน
ระเบียบปฏิบตั ิและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานยุง่ ยากซับซ้อนตามที่เคยปฏิบตั ิ
สื บต่อกันมากลายเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร หรื อวัฒนธรรมของบุคลากร
เฉพาะกลุ่ม จนยากที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ ว
ขาดการวางแผนพัฒนาหรื อการฝึ กอบรมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ งานบริ หาร
อย่างถูกต้อง ครอบคลุมและเหมาะสม
การจัดสรรพื้นที่ให้บริ การของสานักงานอธิ การบดียงั ไม่เหมาะสม
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2551 – 2553
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และมาตรการ
วิสัยทัศน์
สานักงานอธิการบดี มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและทรัพยากรสนับสนุน มีระบบงานที่ชดั เจน สามารถให้บริ การ และสนับสนุนการบริ หารงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
พันธกิจ
สานักงานอธิ การบดีเป็ นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักสาคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีหน้าที่บริ หารจัดการและรับผิดชอบ ตามพระราชบั ญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีผอู้ านวยการสานักงานอธิ การบดี รับผิดชอบ ดูแล เพื่อให้บริ การและดาเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ดาเนินการและให้บริ การงานสารบรรณ งานประชุม งานยานพาหนะ เพื่อให้งานบริ หารทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ดาเนินการบริ หารงานบุคคลในด้านจัดหา จัดทาข้อมูลเพื่อพัฒนาบุคลากร งานนิติการและให้บริ การข้อมูลบุคลากรของมหาวิท ยาลัย
3. บริ การและดาเนินงานบริ หารงานคลังและพัสดุ ให้เป็ นระบบถูกต้อง เรี ยบร้อย ตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการด้วยความประหยัดและรวดเร็ ว
4. จัดวางแผนและพัฒนาอาคารและสิ่ งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้มีภูมิทศั น์ที่สวยงาม สะอาด ทันสมัย ตลอดจนให้บริ การซ่อมบารุ ง รักษาความปลอดภัย
และควบคุมการจราจรของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
5. จัดบริ การสวัสดิการและกิจกรรมเพื่อรับรองของมหาวิทยาลัย
6. ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์อนั น่าประทับใจ
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7. ดาเนินงานด้านการวางแผนพัฒนางานมหาวิท ยาลัย รวบรวมสถิติ ข้อมูล ให้เป็ นระบบ เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการกาหนดนโยบาย การบริ หารงาน และการ
จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะต่าง ๆ ประสานงานและติดตามผลการจัดทาโครงการ และการดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามแผน
8. ดาเนินการให้บริ การด้านสนับสนุนงานวิชาการ
9. ดาเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวส่ งเสริ ม และพัฒนานักศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. เป็ นศูนย์กลางการให้บริ การ
3. ปรับปรุ งการให้บริ การและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
4. การบริ การของสานักงานอธิการบดีตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการสานักงานอธิการบดี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. เร่ งปรับปรุ งการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพ
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
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ยุทธศาสตร์
1. ปฏิรูปการดาเนินงานสานักงานอธิการบดี
มาตรการ
1.1 ส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
1.2 พัฒนาบุคลากรของสานักงานอธิ การบดีอย่างต่อเนื่อง
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
1.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
2. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการสานักงานอธิการบดี
มาตรการ
2.1 พัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากร
2.2 พัฒนาระบบบริ หารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2.3 พัฒนาระบบสวัสดิการของบุคลากรในสังกัดสานักงานอธิ การบดี
3. ปฏิรูประบบการให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ
มาตรการ
3.1 ปรับปรุ งโครงสร้างของหน่วยงานให้เป็ นศูนย์กลางการให้บริ การ
3.2 ปรับปรุ งกระบวนการทางานให้มีความคล่องตัว พร้อมที่จะให้บริ การ
3.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็ นระบบ e-office
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4. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เพื่อการบริ การแก่สังคม
มาตรการ
4.1 เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่ น
4.2 พัฒนาและจัดอบรมหลักสู ตรระยะสั้น
3.2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วดั
ประเด็นยุทธศาสตร์
: 1. ส่ งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
: 1.1 ปฏิรูปการดาเนินงานสานักงานอธิการบดี
มาตรการ
1.1.1 ส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา

1.1.2 พัฒนาบุคลากรของสานักงาน
อธิ การบดีอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายผลผลิต
1. มีกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลาย
และสามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็ น
ไปตามพันธกิจและเป้ าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
1. มีบุคลากรของสานักงานอธิการบดี
ได้รับการพัฒนาให้ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีบุคลากรได้รับการพัฒนา
เฉพาะทาง

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10

เชิ งคุณภาพ
1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เข้าร่ วมกิจกรรมในระดับสู ง

1. บุคลากรของสานักงานอธิการบดี
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน / 3 ปี
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ
เฉพาะทางไม่นอ้ ยกว่า 10 คน / ปี

1. บุคลากรมีวฒ
ุ ิการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพเฉพาะทาง
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มาตรการ

เป้าหมายผลผลิต

1.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศและการสื่ อสาร
การสื่ อสารเพื่อช่วยในการปฏิบตั ิงาน
1.1.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับสานักและระดับกอง
2. พัฒนากลไกการตรวจสอบและ
การประกันคุณภาพภายใน
3. เครื อข่ายการประกันคุณภาพใน
ระดับสานัก และระดับกอง

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
1. มีระบบสารสนเทศอย่างน้อย 1
ระบบ
1. มีการประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา
2. มีการรายงานการประกันคุณภาพ
ภายในต่อมหาวิทยาลัยปี ละ 1 ครั้ง
3. มีแผนปรับปรุ งคุณภาพการประกัน
คุณภาพภายใน

เชิ งคุณภาพ
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารที่สามารถใช้งานร่ วมกันได้
1. การประกันคุณภาพของสานักงาน
อธิการบดีมีระบบที่สมบูรณ์
2. ระบบการประกันคุณภาพดาเนินไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เครื อข่ายการประกันคุณภาพมี
ประสิ ทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

: 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสานักงานอธิ การบดีเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
: 2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสานักงานอธิการบดี

มาตรการ
2.1.1 พัฒนาระบบบริ หารจัดการ
ทรัพยากร

2.1.2 พัฒนาระบบบริ หารจัดการโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วดั

เชิงปริมาณ
1. พัฒนาการบริ หารจัดการทรัพยากรที่ 1. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุก
ยึดผลงานเป็ นสาคัญ
กิจกรรม
2. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา 2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เทคนิคการบริ หารและการดาเนินงาน บริ หารและการดาเนินงานอย่างน้อย 1
เพื่อลดต้นทุน
รู ปแบบ
3. กาหนดรู ปแบบและวิธีการระดม
3. มีรูปแบบและวิธีการระดม
ทรัพยากรจากภายนอก
ทรัพยากรที่หลากหลาย
4. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
ทรัพยากร
1. มีระบบบริ หารโดยยึดหลัก
1. มีคณะกรรมการบริ หารจัดการ
ธรรมาภิบาล ได้แก่
หน่วยงานของสานักงานอธิ การบดี
- ความโปร่ งใส
อย่างน้อย 1 คณะ
- การมีส่วนร่ วม
2. มีศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารของ
- การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
สานักงานอธิการบดี

เชิ งคุณภาพ
1. ผลการประเมินทุกกิจกรรมอยูใ่ น
ระดับดี
2. การบริ หารงานดาเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. มีทรัพยากรที่ใช้ในการบริ หารงาน
อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ

1. ประชาคมมีความพึงพอใจในระบบ
บริ หารจัดการของสานักงานอธิการบดี
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มาตรการ

เป้าหมายผลผลิต

2.1.3 พัฒนาระบบสวัสดิการของ
บุคลากรในสังกัดสานักงานอธิ การบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

1. ระบบสวัสดิการของบุคลากรใน
สังกัดสานักงานอธิ การบดี

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการ / กิจกรรม ที่
ให้บริ การด้านสวัสดิการอย่างน้อย 2
โครงการ

เชิ งคุณภาพ
1. บุคลากรพึงพอใจในระบบ
สวัสดิการของสานักงานอธิการบดี

: 3. เร่ งปรับปรุ งการบริการให้ มีประสิ ทธิภาพ
: 3.1 ปฏิรูประบบการให้ บริการทีม่ ีประสิ ทธิภาพ

มาตรการ
3.1.1 ปรับปรุ งโครงสร้างของ
หน่วยงานให้เป็ นศูนย์กลางการ
ให้บริ การ

เป้าหมายผลผลิต
1. สานักงานอธิการบดีเป็ นศูนย์กลาง
การให้บริ การ
2. ปรับระบบงานสารบรรณให้มี
ประสิ ทธิภาพ

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
1. สานักงานอธิการบดีมีการบูรณาการ
ทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
ให้มีลกั ษณะการทางานเป็ นทีม ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80
2. ระบบงานสารบรรณของ
สานักงานอธิการบดีได้รับการปรับปรุ ง
ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน

เชิ งคุณภาพ
1. สานักงานอธิการบดีเป็ นศูนย์กลาง
การให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ
2. ประชาคมมีความพึงพอใจจากการ
ให้บริ การของสานักงานอธิการบดี
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มาตรการ

เป้าหมายผลผลิต

3.1.2 ปรับปรุ งกระบวนการทางานให้มี 1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ความคล่องตัว พร้อมที่จะให้บริ การ
ให้บริ การ
3.1.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็ นระบบ e- 1. พัฒนาหน่วยงานให้เป็ น e-office
office

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
1. จานวนงานบริ การที่ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริ การ ไม่นอ้ ยกว่า 2
งานบริ การ
1. จานวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็ น e-office อย่างน้อย 2 หน่วยงาน

เชิ งคุณภาพ
1. ประชาคมมีความพึงพอใจในการ
ให้บริ การของสานักงานอธิการบดี
1. หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดีใช้ระบบงาน e-office ในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างดีและมีประสิ ทธิ ภาพ

: 4. ส่ งเสริมและสนับสนุนการให้ บริการทางวิชาการแก่ สังคม
: 4.1 ส่ งเสริมการเรียนรู้ เพือ่ การบริการแก่ สังคม

มาตรการ
4.1.1 เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนและท้องถิ่น

เป้าหมายผลผลิต
1. จัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
1. มีการจัดอบรมให้ความรู้ ตามความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่าง
น้อย 1 ครั้ง

เชิ งคุณภาพ
1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
เพิม่ ขึ้น
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มาตรการ
4.1.2 พัฒนาและจัดอบรมหลักสู ตร
ระยะสั้น

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วดั

เชิงปริมาณ
1. สานักงานอธิการบดีจดั อบรม
1. มีโครงการอบรมหลักสู ตรระยะสั้น
หลักสู ตรระยะสั้นที่เหมาะสมตามความ อย่างน้อย 1 โครงการ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ภาคธุ รกิจ
และหน่วยงานราชการ

เชิ งคุณภาพ
1. ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจค่อนข้าง
สู ง
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