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คานา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานอธิการบดี จัดทาขึ้นโดยพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งพิจารณาถึง
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และแผนพัฒนาของ
มหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง บริ บ ทของปั จ จั ย แวดล้ อ มต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาส านั ก งาน
อธิการบดี โดยทาการทบทวนผลการดาเนินงานในระยะที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนและระดม
ความคิดจากบุคลากรเพื่อเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมุ่งเน้นให้สานักงานอธิการบดี
เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพในการบริการพร้อมเข้าสู่อาเซียน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงานอธิการบดี มีสาระสาคัญ 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนของบทนา ประกอบด้วย 1) กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 2) ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 3) บริบทที่เกี่ยวข้อง พันธกิจตามกฎหมาย
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ส่วนที่สอง เป็นข้อมูลแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562 ได้แก่
1) ปรัชญา วัสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
2) ผั งแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของ
สานักงานอธิการบดี 3) ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจมหาวิทยาลัย กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์ ของส านั กงานอธิการบดี 4) การเชื่อมโยงนโยบายรัฐ บาล ยุทธศาสตร์และกลยุท ธ์
มหาวิทยาลัยฯ และสานักงานอธิการบดี 5) รายละเอียดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.
2561 6) รายละเอียดโครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ส่วนที่ 3 การแปลงแผนปฏิบัติการสู่การ
ปฏิ บั ติ ส่ ว นที่ 4 การก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล ส านั ก งานอธิ ก ารบดี หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า
แผนปฏิบั ติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงานอธิการบดี ฉบับนี้จะเป็นประโยชนต่อ
หน่วยงานในสังกัด สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อันจะนาไปสู่การพัฒนาสานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยต่อไป
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สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
 กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
 บริบทที่เกี่ยวข้อง
- พันธกิจตามกฎหมาย
- นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
บทที่ 2 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 ค่านิยมองค์กร
 อัตลักษณ์
 เอกลักษณ์
 ยุทธศาสตร์
 เป้าประสงค์
 กลยุทธ์
 ผังแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ
 ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจมหาวิทยาลัย กับพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของสานักงานอธิการบดี
 การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ
และยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงาน
 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- สนับสนุนการจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนด้านการวางแผน งบประมาณ และ
ประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงานอธิการบดี เป็นแผนในการพัฒนา
ส านั ก งานอธิก ารบดี ซึ่ งพิ จ ารณาถึ งความเชื่ อ มโยงกั บ ความสอดคล้ อ งกั บแผนพั ฒ นาส านั กงาน
อธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางพั ฒ นาระบบงานภายในส านั ก งานอธิ ก ารบดี ใ ห้ มี ระบบบริ หารจั ดการที่ ดี และสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ตั้งไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ทั้ง นี้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 ส านั ก งานอธิก ารบดี ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยรวม 5 ยุทธศาสตร์ กาหนดเป้าประสงค์เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์รวม 7 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการตอบสนองเป้าประสงค์รวม 17 กลยุทธ์
เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการสานักงานอธิการบดี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เป้าประสงค์ คือ เป็นศูนย์กลางข้อมูล และสนับสนุนการทางานที่มีประสิทธิภาพให้กับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ คือ 1) สนับสนุนการทางานของหน่วยงานอื่น ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) ปรับปรุง และพัฒนากฎ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 3) สร้างฐานข้อมูลด้าน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สะดวกต่อการนาไปใช้ 4) สร้างศูนย์ข้อมูลในการให้บริการกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ คือ นักศึกษามีสรรถนะและทักษะ
การเรียนรู้พร้อมในการทางาน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ กลยุทธ์ คือ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ ของ
มหาวิ ทยาลั ย และได้ ม าตรฐานตามเกณฑ์ การประกั น คุ ณภาพการศึ กษา 2) สร้า งและพั ฒ นา
เครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา 3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์
คื อ 1) บริ ห ารจั ด การส านั ก งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล 2) น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า กลยุทธ์ คือ 1) พัฒนา
ระบบและกลไกในการบริ ห ารจั ดการให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพ 2) ส่ งเสริ มการทางานแบบบูรณาการ
3) ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า
(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านกายภาพให้โดดเด่นและทันสมัย เป้าประสงค์ คือ สานักงาน
อธิการบดีเป็นองค์กรที่โดดเด่นและทันสมัย กลยุทธ์ คือ พัฒนาสานักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและ
ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน เป้าประสงค์
คือ 1) มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดี 2) บุคลากรมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ คือ 1) ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทางาน 2) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการทางานระหว่าง
หน่ ว ยงาน 3) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม 4) ก าหนดแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน) 5) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงานอธิการบดี ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือ
หลักสาคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดาเนินการในภารกิจต่าง ๆ
บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาสานักงานอธิการบดี
ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่สากลต่อไป

(2)

บทที่ 1
บทนำ
1.1 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงานอธิการบดี จัดทาขึ้นโดยพิจารณา
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี รวมถึงบริบทของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาสานักงานอธิการบดี กระบวนการจัดทาแผนของสานักงานอธิการบดีมีดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. ทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในอดีต
3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอก (SWOT)
4. ทบทวนและกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
5. กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ และงบประมาณรายปี
6. นาเสนอแผนสู่ประชาคม เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
7. ทบทวนและดาเนินการปรับแผนฯ ตามข้อเสนอแนะ
8. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนฯ
1.2 ข้อมูลพื้นฐำนหน่วยงำน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นส่วนราชการที่ตั้งขึ้นตามมาตรา
7 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 เดิมใช้ชื่อว่า สานักงานอธิการ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครู
สานักงานอธิการ จึงเปลี่ ยนเป็ นสานักงานอธิการบดี ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติส ถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ.2538 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และฝ่ายสวัสดิการ
เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มาตรา 10 มีการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานอธิการบดีเป็น 3 กอง ได้แก่ (1) กองกลาง (2)
กองนโยบายและแผน (3) กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ยังมีพื้นที่ที่ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จานวน 500 ไร่ ทาให้สานักงานอธิการบดี มีการแบ่งส่วนงานเพิ่มอีกส่วนงานหนึ่ง ซึ่งอยู่
ในสายการบังคับบัญชาของสานักงานอธิการบดี
สถำนที่ตั้ง
1. สานักงานอธิการบดีมีสานักงานที่อาคารเรียนรวมและอานวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
2. สานักงานอธิการบดี (บางคล้า) มีสานักงานที่อาคารสภามหาวิทยาลัย ชั้น 1 ตาบลหัวไทร
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
กำรจัดตั้งหน่วยงำน
เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
121 ตอนพิเศษ 23 ก. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ทาให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ มีฐานะเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2547 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2549 ให้
แบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น 3 กอง ได้แก่
1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองพัฒนานักศึกษา
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
สำนักงำนอธิกำรบดี

กองกลำง

กองนโยบำยและแผน

กองพัฒนำนักศึกษำ

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

 หน่วยงานบริหารงานทั่วไป
 หน่วยงานบริหารงานทั่วไป
 หน่วยงานบริหารงานทั่วไป
 หน่วยงานอานวยการ
- งานธุรการ
 หน่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  หน่วยงานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
- งานประชุมและพิธีการ  หน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานเลขานุการผู้บริหาร  หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา  หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา
 หน่วยงานบริการแนะแนว
- งานประชาสัมพันธ์
การศึกษาและอาชีพ
- งานยานพาหนะ
 หน่วยงานคลัง
 หน่วยงานพัสดุ
 หน่วยงานบริหารงานบุคคล
 หน่วยงานอาคารสถานที่
 หน่วยงานศูนย์บางคล้า
 หน่วยงานงานนิติการ
 ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
 งานพัฒนาคุณภาพครู
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1.3 บริบทที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 พันธกิจตามกฎหมาย (Mission)
1. แสวงหาความจริ งเพื่อสู่ ความเป็นเลิ ศ ทางวิช าการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้
มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่ ว มมือและช่ว ยเหลื อเกื้อกูล กันระหว่างมหาวิทยาลั ย ชุมชน องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.3.2 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) นี้
อยู่ในช่วงการดารงตาแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูผะกา อธิการบดี ซึ่งมีนโยบายการ
บริหาร เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบาย
(policy) ไว้ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 คณะจาเป็นต้องปรับทิศทาง (reprofile) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายและนโยบาย Thailand 4.0 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 20 ปี แผนยุทธศาสตร์
5 จังหวัดในพื้นที่และของจังหวัดฉะเชิงเทรา
1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องมีความทันสมัย ยืดหยุ่น ผสมผสานกับ F2F &
WIL-based) และยึดหลักคุณภาพผลผลิตของมหาวิทยาลัย Quality First!
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1.3 ปรับแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ ให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาไม่เกิน 3.5 ปี ที่
ต้องบูรณาการเช้ากับการวิจัยพัฒนา การให้บริการทางวิชาการและการส่งเสริมทานุศิลปวัฒนธรรม
1.4 ปรับปรุงพัฒนาและจัดสรรสื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
1.5 หลักสูตรและการสอนบูรณาการเข้าการเรียนรู้ การให้บริการทางวิชาการและ
การส่งเสริมทานุศิลปวัฒนธรรม ด้วยการอาศัยความร่วมมือและภาคีกับท้องถิ่นและพื้นที่ (networking
and partnership)
2. ด้านการวิจัย
2.1 ปรับรื้อระบบการบริหารจัดการ การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรม
2.2 รูปแบบการวิจัยพื้นฐาน ประยุกต์และเชิงนโยบาย ที่ต้องเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (areabased and/or community-based research) การวิจัยเชิงปฏิบัติ (action research) ที่ได้มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์
2.3 การวิจัยเน้นให้บูรณาการเข้าการจัดการเรียนรู้ การให้บริการทางวิชาการและการ
ส่งเริมทานุศิลปวัฒนธรรม สู่การสร้างนวัตกรรม มูลค่าเพิ่มและการสร้างสรรค์ (value creation)
2.4 มีระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม
กับสถานประกอบการและสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2.5 ทุกหน่ วยงานระดมทุ นการวิ จั ยจากแหล่ งทุ นภายนอกเข้ามหาวิ ทยาลั ย คณะและ
หน่วยงาน
3. ด้านบริการทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 ผลงานจากการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา ให้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่
3.2 เร่งรัดการจัดการเพื่อการระดมทุนและการหารายได้จากการเรียนการสอน การ
วิจัย การให้บริการทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริม พัฒนา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพื้นที่ บริการ
เชิงสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่า (value-added) รวมทั้งยกระดับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพื้นที่เข้าสู่การจัดทาหลักสูตร การเรียนการสอนและการวิจัย
4. ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
4.1 ปรับรื้อ (Reinventing) โครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (resources) และ
การให้บริการ (คน เงิน งาน อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก) ให้ทันสมัย เอื้อต่อ
การทางาน มีความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม หรือ Small is a beautiful university!
4.2 บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management
System) รูปแบบ SIPPO และเกณฑ์การบริหารจัดการศึกษาเป็นเลิศ (Educational Criteria for
Performance Excellence: EdPEx) สกอ. เพื่อให้มหาวิทยาลัย สู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ISO:9000s, ISO:14000, EdPx และได้รับรอง ASEAN Standard Certified.
4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยและสภาพแวดล้อม เข้าสู่ Green, Clean & e-University.
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1.4 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยใน
จุดแข็ง (Strength)
1. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานมีความรู้ที่หลากหลายมีประสบการณ์ในการทางาน
3. มีการทางานเป็นทีม
4. เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการทางานของหน่วยงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดแผนยุทธศาสตร์บุคลากร
2. มีภาระงานมาก บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรขาดหลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
4. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยนอก
โอกำส (Opportunity)
1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3. ได้รับความรู้จากการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ทาให้มีโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน (มีแหล่งเรียนรู้)
4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
5. เกิดการเรียนรู้จากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
(เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส)
6. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
อุปสรรค (Threat)
1. จานวนนักศึกษาลดลง ส่งผลให้สานักงานอธิการบดีได้รับงบประมาณลดลง
2. ผู้ขอรับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
3. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย(คณะ/สถาบัน/สานัก/ศูนย์)
ไม่ให้ความร่วมมือและความรับผิดชอบในการดาเนินงานเท่าที่ควร
4. ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมีการประชุมมากส่งผลให้การดาเนินงาน
ของสานักงานอธิการบดีล่าช้า
5. มหาวิทยาลัยไม่มีการส่งเสริมขวัญและกาลังใจของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่เป็นรูปธรรม
6. มหาวิทยาลัยยังไม่กาหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
5
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บทที่ 2
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 สำนักงำนอธิกำรบดี
2.1 ปรัชญำ (Philosophy)
พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีวินัย
2.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนา
รับใช้สังคมภาคตะวันออก”
2.3 พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนการจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการอย่างมืออาชีพ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าในสายงาน
2.4 ค่ำนิยมองค์กร (Core Values)
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทางานเป็นทีม
2.5 อัตลักษณ์ (Identity)
ใฝ่รู้ สู้งาน บริการดี มีน้าใจ
2.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
รวมบริการ ประสานภารกิจ
2.7 ยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)
1. สนับสนุนด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาด้านกายภาพของสานักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย
5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน
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2.8 เป้ำประสงค์ (Goal)
1. เป็นศูนย์กลางข้อมูล และสนับสนุนการทางานที่มีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
2. นักศึกษามีสรรถนะและทักษะการเรียนรู้พร้อมในการทางาน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
3. บริหารจัดการสานักงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า
5. สานักงานอธิการบดีเป็นองค์กรที่โดดเด่นและทันสมัย
6. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้
เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
7. บุคลากรมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
2.9 กลยุทธ์ (Strategies)
1. สนับสนุนการทางานของหน่วยงานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุง และพัฒนากฎ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. สร้างฐานข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สะดวกต่อการนาไปใช้
4. สร้างศูนย์ข้อมูลในการให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอก
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการนักศึกษา
8. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการ
10. ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอน
และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า
12. พัฒนาสานักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย
13. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทางาน
14. สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการทางานระหว่างหน่วยงาน
15. พัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
16. กาหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน)
17. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
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2.10 ผังแสดงควำมเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ สำนักงำนอธิกำรบดี
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมภาคตะวันออก
สนับสนุนการจัดการ
ด้านการวางแผนงบประมาณ และประกันคุณภาพ
สนับสนุนด้านการวางแผน
งบประมาณ
และประกันคุณภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
การบริการอย่างมืออาชีพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการ
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
และการบริการ
ของมหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะ
ให้มีประสิทธิภาพ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์

พัฒนาด้านกายภาพ
ของสานักงาน
อธิการบดีให้โดดเด่น
และทันสมัย

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
และความก้าวหน้าในสายงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
และมีความก้าวหน้าในสายงาน
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เป้ำประสงค์
- ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์
- คุณภาพ
การบริการ
- ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการ
- การพัฒนา
องค์กร

นักศึกษามีสรรถนะและทักษะการเรียนรู้พร้อมในการทางาน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดีเป็นองค์กรที่โดดเด่นและทันสมัย
เป็นศูนย์กลางข้อมูล และสนับสนุนการทางานที่มีประสิทธิภาพ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
บริหารจัดการสานักงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า

มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานกับองค์กร
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี

บุคลากรมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน

2.11 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพันธกิจมหำวิทยำลัย กับพันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ของสำนักงำนอธิกำรบดี
พันธกิจของมหำวิทยำลัย
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญ
ในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
ตอบสนองความต้องการของสังคม และการ
พัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

พันธกิจ (Mission)

ยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)

1. สนับสนุนการจัดการด้านการ
วางแผน งบประมาณ และประกัน
คุณภาพ

1. สนับสนุนด้านการวางแผน
งบประมาณ และประกันคุณภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
4. บริการวิชาการ และประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์การทั้งใน 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการ 3. พัฒนาการบริหารจัดการและการ
บริการอย่างมืออาชีพ
บริการให้มีประสิทธิภาพ
และต่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นา
4. พัฒนาด้านกายภาพให้โดดเด่น
ชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
และทันสมัย
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและ 5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและ
ความก้าวหน้าในสายงาน
มีความก้าวหน้าในสายงาน
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เป้ำประสงค์ (Goal)
- เป็นศูนย์กลางข้อมูล และสนับสนุนการทางานที่
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ ห้ กั บ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย
- นักศึกษามีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้
พร้อมในการทางาน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
- บริหารจัดการสานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
- นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- สานักงานอธิการบดีเป็นองค์กรที่โดดเด่นและ
ทันสมัย
- มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน
กับองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดี
- บุ ค ลากรมี ส มรรถนะและเชี่ ย วชาญในการ
ปฏิบัติงาน

11

2.12 กำรเชื่อมโยงนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ และยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ สำนักงำนอธิกำรบดี
นโยบำยรัฐบำล
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์
12 กันยำยน 2557
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
สำนักงำนอธิกำรบดี
นโยบำยที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ ยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนด้านการวางแผน งบประมาณ
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ
กลยุทธ์
และประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
วัฒนธรรม
- พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 ตามศาสตร์
กลยุทธ์
พระราชา (W2,3,5,6,7-O1-T1,4,6)
- สนับสนุนการทางานของหน่วยงานอื่น ๆ อย่างมี
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมในระดับของ
ประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงในพันธกิจที่
- ปรับปรุง และพัฒนากฎ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ (W3-T1,2,3,6-O1,2,3)
- สร้างฐานข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สะดวกต่อการ
- พัฒนาระบบบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้เป็น
นาไปใช้
มหาวิทยาลัย รับใช้สังคม (W3-T1,2,3,6-O1,2,3)
- สร้างศูนย์ข้อมูลในการให้บริการกับหน่วยงานภายในและ
- สร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้ ควบคุม
ภายนอก
รายจ่าย และการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยทุกพันธกิจ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
(W2,3,5,6,7,8-T1,2,3,6-O1,2,3,5)
ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมีคุณลักษณะของ
- สื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาดอย่างครบวงจร ให้เป็น บัณฑิตที่พึงประสงค์
ที่รู้จักในภูมิภาคตะวันออก (W6,7,8-T1,4,6-O5)
กลยุทธ์
- เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตาม
ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกหน่วยงาน ที่เชื่อมโยง
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา และ มหาวิทยาลัย
ประสงค์
ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า (W6-O1-T4)
- สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการนักศึกษา

3

นโยบำยรัฐบำล
12 กันยำยน 2557

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

12
4

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์
สำนักงำนอธิกำรบดี
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการและการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการ
- ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านกายภาพให้โดดเด่นและ
ทันสมัย
กลยุทธ์
- พัฒนาสานักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย

นโยบำยรัฐบำล
12 กันยำยน 2557

13

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
เชิงรุกเพื่อสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
- ขับเคลื่อนแผนบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม (W1-O1)
- ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ (W2,3,5,6,7,8-O1,4)
- สร้างวัฒนธรรมองค์การ(การสร้างความรัก ความสามัคคี การมี
ส่วนร่วม ความผูกพัน) เพื่อให้เกิด Engagement กับมหาวิทยาลัย
(W1-O1)
- สร้างระบบแรงจูงใจและสวัสดิการให้เหมาะสม เพื่อธารงรักษา
บุคลากร (W1-O1)
- พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความก้าวหน้าในสายงาน (W1-O1)

5

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์
สำนักงำนอธิกำรบดี
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมี
ความก้าวหน้าในสายงาน
กลยุทธ์
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการ
ทางาน
- สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการทางานระหว่างหน่วยงาน
- พัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
- กาหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน)
- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
สำนักงำนอธิกำรบดี

17

พันธกิจสำนักงำนอธิกำรบดี
- สนับสนุนการจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และ
ประกันคุณภาพ

18

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนด้ำนกำรวำงแผน งบประมำณ และประกันคุณภำพ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
เป้ำประสงค์

เป็นศูนย์กลางข้อมูล และสนับสนุนการทางานที่มีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ

กลยุทธ์หลัก
1. สนับสนุนการทางานของหน่วยงานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุง และพัฒนากฎ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. สร้างฐานข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สะดวกต่อการนาไปใช้
4. สร้างศูนย์ข้อมูลในการให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
2. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
2. ผู้อานวยการกองกลาง
3. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

19

เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
80

พันธกิจสำนักงำนอธิกำรบดี
- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

20

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้ำประสงค์

นักศึกษามีสรรถนะและทักษะการเรียนรู้พร้อมในการทางาน เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัด

ร้อยละ

เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
75

ข้อ
เครือข่าย

5
4

หน่วยนับ

1. จานวนบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
3. จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา
กับองค์กรภายนอก

กลยุทธ์หลัก
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
2. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
3. งานวิเทศสัมพันธ์

23
21

พันธกิจสำนักงำนอธิกำรบดี
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการอย่างมืออาชีพ

22

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์

1. บริหารจัดการสานักงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า
ตัวชี้วัด

ร้อยละ

เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
85

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

หน่วยนับ

1. ร้อยละของความพึงพอใจการบริหารจัดการ
ของสานักงานอธิการบดี
2. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่าย
( ไตรมาส 1 ร้อยละ 33, ไตรมาส 2 ร้อยละ 52
ไตรมาส 3 ร้อยละ 73, ไตรมาส 4 ร้อยละ 96)
3. ร้อยละของจานวนหน่วยงานที่นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
2. ผู้อานวยการกองกลาง
3. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
4. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

23
27

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านกายภาพของสานักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย
เป้ำประสงค์

สานักงานอธิการบดีเป็นองค์กรที่โดดเด่นและทันสมัย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพของสานักงานอธิการบดี

กลยุทธ์หลัก
- พัฒนาสานักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
2. ผู้อานวยการกองกลาง
3. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
4. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

24
28

ร้อยละ

เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
80

พันธกิจสำนักงำนอธิกำรบดี
- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าในสายงาน

25

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน
เป้ำประสงค์

1. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
2. บุคลากรมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด

ข้อ

เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
6

ร้อยละ

80

หน่วยนับ

1. ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้
2. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสานักงาน
อธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้
ความสามารถ

กลยุทธ์หลัก
1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทางาน
2. สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการทางานระหว่างหน่วยงาน
3. พัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
4. กาหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน)
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
2. ผู้อานวยการกองกลาง
3. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
4. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

31
26

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 สำนักงำนอธิกำรบดี
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยตัวชี้วัด
กลยุทธ์/โครงกำร-กิจกรรม/งบประมำณ

27

- ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร-กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนด้ำนกำรวำงแผน งบประมำณ และประกันคุณภำพเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัยเชิงรุก

35

เป้ำประสงค์
สำนักงำน
ตัวชี้วัด
อธิกำรบดี
- เป็นศูนย์กลาง
- ร้อยละของระดับความ
ข้อมูล และ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
สนับสนุนการ
ทางานที่มี
ประสิทธิภาพให้กับ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

หน่วยนับ เป้ำหมำย
ร้อยละ

80

กลยุทธ์
หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

- สนับสนุนการทางาน 1. โครงการจัดหาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร*
ของหน่วยงานอื่น ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ

3,794,000 - กองกลาง
(หน่วยงานพัสดุ)

- ปรับปรุง และพัฒนา 2. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนภายใน มรร.บางคล้า*
กฎ ระเบียบ ให้เอื้อ
ต่อการปฏิบตั ิงาน
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ภายในอาคารเรียน*
- สร้างศูนย์ข้อมูลใน
การให้บริการกับ
หน่วยงานภายในและ 4.โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของงานอาคาร
ภายนอก
สถานที่

41,603,000 - กองกลาง
(หน่วยงานพัสดุ)

- สร้างฐานข้อมูลด้าน 5. โครงการจัดทาแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ราชนครินทร์
ที่สะดวกต่อการ
นาไปใช้
6. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานหน่วยงาน
สนับสนุน

28

32,701,700 - กองกลาง
(หน่วยงานพัสดุ)
62,200 - กองกลาง
(หน่วยงานอาคารสถานที่)
417,160 - กองนโยบายและแผน
849,400 - กองนโยบายและแผน

เป้ำประสงค์
สำนักงำน
อธิกำรบดี

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้ำหมำย

กลยุทธ์
หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม
7. โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยและคณะ
8. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
9. โครงการพัฒนาระบบประกันและกลไกลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา*

36
29

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

700,000 - กองกลาง
(งานบริหารงานบุคคล)
1,500,000 - กองนโยบายและแผน
350,000 - กองนโยบายและแผน

ยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำให้เป็นไปตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0

37

เป้ำประสงค์
สำนักงำน
อธิกำรบดี
- นักศึกษามี
สรรมถนะและ
ทักษะการเรียนรู้
พร้อมในการทางาน
เป็นไปตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและมี
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

ตัวชี้วัด
1. จานวนบัณฑิตที่มี
อัตลักษณ์ จิตอาสา ใฝ่รู้
สู้งาน ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

2. สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
3. จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือด้านกิจกรรม
นักศึกษากับองค์กร
ภายนอก

หน่วยนับ เป้ำหมำย
ร้อยละ

ข้อ

เครือข่าย

75

5

4

กลยุทธ์
หน่วยงำน
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและมี
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
- สร้างและพัฒนา
เครือข่ายเพื่อเพิม่
ศักยภาพนักศึกษา

โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะ
ตามศาสตร์
2. โครงการจัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษา
3. โครงการพัฒนาระบบทุนการศึกษา

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

4,177,300 - กองพัฒนานักศึกษา
200,000 - กองพัฒนานักศึกษา
48,000 - กองพัฒนานักศึกษา

4. โครงการค่ายภาษาอังกฤษและการเรียนรู้
วัฒนธรรม

147,000 - ศูนย์ภาษา

5. โครงการความร่วมมือ ม.จีน

362,000 - วิเทศสัมพันธ์

- พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการ
นักศึกษา

30

ยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย
เป้ำประสงค์
สำนักงำน
อธิกำรบดี
- บริหารจัดการ
สานักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

38
- นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมา
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้
เกิดประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของความพึง
พอใจการบริหารจัดการ
ของสานักงานอธิการบดี
2. การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเกณฑ์การ
เบิกจ่าย
( ไตรมาส 1 ร้อยละ 33,
ไตรมาส 2 ร้อยละ 52,
ไตรมาส 3 ร้อยละ 73,
ไตรมาส 4 ร้อยละ 96)
3. ร้อยละของจานวน
หน่วยงานที่นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ เป้ำหมำย
ร้อยละ

ร้อยละ

85

80

กลยุทธ์
หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม

- พัฒนาระบบและ
กลไกในการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

1. โครงการบริหารจัดการงานในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมการทางาน
แบบบูรณาการ

2. โครงการสนับสนุนการบริหารงานสานักงาน
อธิการบดี

- ส่งเสริมการเรียนรู้
และสนับสนุนการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
31

งบประมำณ
33,901,800
385,000
423,400
203,000
200,000

ผู้รับผิดชอบ
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- ศูนย์ภาษา
- วิเทศสัมพันธ์

553,900 - กองนโยบายและแผน

ยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำด้ำนกำยภำพของสำนักงำนอธิกำรบดีให้โดดเด่นและทันสมัย
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย
เป้ำประสงค์
สำนักงำน
อธิกำรบดี
- สานักงาน
อธิการบดีเป็น
องค์กรที่โดดเด่น
และทันสมัย

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพของสานักงาน
อธิการบดี

หน่วยนับ เป้ำหมำย
ร้อยละ

80

กลยุทธ์
หน่วยงำน
- พัฒนาสานักงาน
อธิการบดีให้โดดเด่น
ทันสมัย

โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการก่อสร้างแนวคันป้องกันน้าพร้อม
ระบบระบายน้าภายใน Zone 2*

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

44,926,900 - กองกลาง
(หน่วยงานศูนย์บางคล้า)

39

2. โครงการบริหารงานพัสดุกลาง
- บริหารงานด้านวัสดุและบารุงรักษา
ทรัพย์สิน ค่าไปรษณีย์
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมภายใน
มหาวิทยาลัย

2,000,000 - กองกลาง
(หน่วยงานพัสดุ)

3. โครงการบารุงรักษาทรัพย์สินและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน*

1,246,800 - กองกลาง
(หน่วยงานพัสดุ)

4. โครงการบารุงรักษาลิฟท์*

32

978,000 - กองกลาง
(หน่วยงานพัสดุ)

ยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัยเชิงรุก
เป้ำประสงค์
สำนักงำน
ตัวชี้วัด
อธิกำรบดี
- มีการแลกเปลี่ยน 1. ระดับความสาเร็จของ
องค์ความรู้ด้านการ การจัดการความรู้
ปฏิบัติงานกับ
องค์กรทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อให้
เกิดแนวปฏิบตั ิที่ดี

หน่วยนับ เป้ำหมำย
ข้อ

6
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- บุคลากรมี
สมรรถนะและ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน

2. ร้อยละของผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัดสานักงาน
อธิการบดีทไี่ ด้รับการ
พัฒนาทักษะและความรู้
ความสามารถ

ร้อยละ

80

กลยุทธ์
หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม

- ส่งเสริมการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรกลาง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ทางาน
2. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

300,000 - กองกลาง
(งานบริหารงานบุคคล)
1,500,000 - กองกลาง
(งานบริหารงานบุคคล)

- พัฒนาองค์ความรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาบุคลากร

330,000 - กองกลาง
(งานบริหารงานบุคคล)

- สร้างแนวปฏิบัติที่ดี
ในการทางานระหว่าง
หน่วยงาน

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักงาน
อธิการบดี

270,000 - กองกลาง
(งานบริหารงานบุคคล)

5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
บางคล้า

- ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรให้มี
ศักยภาพและ
6. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน
7. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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60,000 - กองกลาง
(หน่วยงานบางคล้า)28,000 - สานักงานอธิการบดี
80,000 - กองนโยบายและแผน

บทที่ 3
กำรแปลงแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติ
สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงานอธิการบดี
โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดจากบุคลากรเพื่อให้เกิดการยอมรับและเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศ ทางเดีย วกัน โดยมีก ารกาหนดยุท ธศาสตร์ เพื่ อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลั ย รวม 5 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ กาหนดเป้าประสงค์เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์รวม 7 เป้าประสงค์ กาหนดกลยุทธ์ในการ
ตอบสนองเป้าประสงค์รวม 17 กลยุทธ์ และร่วมกันกาหนดโครงการเพื่อตอบสนองพันธกิจ และใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริห ารจัด การสานัก งานอธิก ารบดี ให้บรรลุวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมภาคตะวันออก
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บทที่ 4
กำรกำกับติดตำมประเมินผล
1.
2.
3.
4.

จัดประชุมบุคลากร เพื่อสื่อสารแนวนโยบายและรับทราบแผนพัฒนาของสานักงานอธิการบดี
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี
สรุปและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี (ทุกโครงการ)
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสานักงานอธิการบดีทุก 6, 9
และ 12 เดือน
5. นาผลจากการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ มาทบทวนปรับปรุง
แผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี
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