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คานา
แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) จัดทาขึ้นโดยพิจารณา
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบริบทของปัจจัยแวดล้ อมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสานักงาน
อธิการบดี นอกจากนั้นยังได้มีการนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มาพิจารณา และทา
การทบทวนผลการดาเนินงานในระยะที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดจาก
บุคลากรเพื่อเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมุ่งเน้น ให้สานักงานอธิการบดี เป็นองค์กร
สมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมภาคตะวันออก
แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีสาระสาคัญ 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนของบทนา ประกอบด้วย 1) กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) 2) ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ส่วนที่สอง เป็นบริบทที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์
สถานการณ์ (SWOT Analysis) ประกอบด้วย 1) บริบทที่เกี่ยวข้อง 2) การวิเคราะห์สถานการณ์
(SWOT Analysis) ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.25612564) ได้ แก่ 1) ปรั ช ญา วั สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิจ ค่ า นิย มองค์ ก ร อัต ลั ก ษณ์ เอกลั ก ษณ์ ยุ ท ธศาสตร์
เป้ า ประสงค์ กลยุ ท ธ์ 2) ผั ง แสดงความเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ของสานักงานอธิการบดี 3) ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจมหาวิทยาลัย กับพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ของสานั กงานอธิการบดี 4) สรุปสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 6) รายละเอียดโครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ส่วนที่ 4
การแปลงแผนปฏิ บั ติ ก ารสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส่ ว นที่ 5 การก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล ส านั ก งาน
อธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ฉบับนี้จะเป็นประโยชนต่อหน่วยงานในสังกัด สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อันจะนาไปสู่การพัฒนาสานักงานอธิการบดี และ
มหาวิทยาลัยต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เป็นแผนแม่บทของการ
พั ฒ นาส านั ก งานอธิ ก ารบดี ใ นระยะ 4 ปี ซึ่ ง พิ จ ารณาถึ ง ความเชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์
ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบริบทของ
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสานักงานอธิการบดี โดยทาการทบทวนผลการ
ดาเนินงานในระยะที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดจากบุคลากรเพื่อเกิดแนว
ปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมุ่งเน้นให้สานักงานอธิการบดี เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมภาคตะวันออก ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์
สานักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยรวม 5 ยุทธศาสตร์ กาหนดเป้าประสงค์เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์รวม 7 เป้าประสงค์
และกลยุ ท ธ์ ในการตอบสนองเป้ า ประสงค์ รวม 17 กลยุ ทธ์ เพื่ อ เป็ น กรอบในการบริ ห ารจั ดการ
สานักงานอธิการบดี 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 มีป 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
แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือ
หลักสาคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดาเนินการในภารกิจต่าง ๆ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์แ ละผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาสานักงานอธิการบดีให้เป็น
องค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพในการบริการพร้อมเข้าสู่อาเซียนต่อไป

(2)

บทที่ 1
บทนำ
1.1 กระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนยุทธศาสตร์ สานักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) จัดทาขึ้นโดยพิจารณา
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบริบทของปัจจัยแวดล้ อมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสานักงาน
อธิการบดี กระบวนการจัดทาแผนของสานักงานอธิการบดีมีดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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 นสานั กงานอธิการบดี 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 สานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน
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
โครงสร้ำงองค์กร

สำนักงำนอธิกำรบดี

กองกลำง
 หน่วยงานอานวยการ
- งานธุรการ
- งานประชุมและพิธีการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานเลขานุการ
- งานยานพาหนะ
 หน่วยงานคลัง
 หน่วยงานพัสดุ
 หน่วยงานบริหารงานบุคคล
 หน่วยงานอาคารสถานที่
 หน่วยงานศูนย์บางคล้า
 งานนิติการ

กองนโยบำยและแผน

กองพัฒนำนักศึกษำ

 หน่วยงานบริหารทั่วไป
 หน่วยงานบริหารทั่วไป
 หน่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  หน่วยงานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
 หน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณ

หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา
 หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้อง และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
2.1 บริบทที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 พันธกิจตามกฎหมาย (Mission)
1. แสวงหาความจริ งเพื่อสู่ ความเป็นเลิ ศ ทางวิช าการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่ วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 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 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริใ นการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.1.2 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
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1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องมีความทันสมัย ยืดหยุ่น ผสมผสานกับ F2F &
WIL-based) และยึดหลักคุณภาพผลผลิตของมหาวิทยาลัย Quality First!
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 รูปแบบการวิจัยพื้ นฐาน 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.
4

2.2 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
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บทที่ 3
แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนอธิกำรบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
3.1 ปรัชญำ (Philosophy)
พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีวินัย
3.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนา
รับใช้สังคมภาคตะวันออก”
3.3 พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนการจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการอย่างมืออาชีพ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าในสายงาน
3.4 ค่ำนิยมองค์กร (Core Values)
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทางานเป็นทีม
3.5 อัตลักษณ์ (Identity)
ใฝ่รู้ สู้งาน บริการดี มีน้าใจ
3.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
รวมบริการ ประสานภารกิจ
3.7 ยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)
1. สนับสนุนด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาด้านกายภาพของสานักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย
5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน

6

3.8 เป้ำประสงค์ (Goal)
1. เป็นศูนย์กลางข้อมูล และสนับสนุนการทางานที่มีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
2. นักศึกษามีสรรถนะและทักษะการเรียนรู้พร้อมในการทางาน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
3. บริหารจัดการสานักงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า
5. สานักงานอธิการบดีเป็นองค์กรที่โดดเด่นและทันสมัย
6. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้
เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
7. บุคลากรมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
3.9 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

7

3.10 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

3.11 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

3.12 สรุปสำระสำคัญของแผนยุทธศำสตร์สำนักงำนอธิกำรบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เป้ำประสงค์ 1.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูล และสนับสนุนการทางานที่มีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด

ร้อยละ

เป้ำหมำยตัวชี้วัด
61 62
63
64
80 80
80
80

ร้อยละ

80

หน่วยนับ

1. ร้อยละของความพึงพอใจการบริหารจัดการของ
สานักงานอธิการบดี
2. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการด้านข้อมูล
ของสานักงานอธิการบดี

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
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80

80

80

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้ำประสงค์ 2.1 นักศึกษามีสรรถนะและทักษะการเรียนรู้พร้อมในการทางาน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัด

ร้อยละ

เป้ำหมำยตัวชี้วัด
61 62
63
64
80 80
90
90

เครือข่าย

4

5

5

5

จานวน

4

4

4

4

หน่วยนับ

1. ร้อยละเฉลี่ยของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
2. จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา
กับองค์กรภายนอก
3. จานวนระบบฐานข้อมูลการจัดบริการให้นักศึกษา

กลยุทธ์หลัก
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
2. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
3. งานวิเทศสัมพันธ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์ 3.1 บริหารจัดการสานักงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ตัวชี้วัด

ร้อยละ

เป้ำหมำยตัวชี้วัด
61 62
63
64
85 87
89
91

ร้อยละ

80

หน่วยนับ

1. ร้อยละของความพึงพอใจการบริหารจัดการ
ของสานักงานอธิการบดี
2. ร้อยละของจานวนหน่วยงานที่นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

80

80

80

กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
2. ผู้อานวยการกองกลาง
3. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
4. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาด้านกายภาพให้โดดเด่นและทันสมัย
เป้ำประสงค์ สานักงานอธิการบดีเป็นองค์กรที่โดดเด่นและทันสมัย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อม
ด้านกายภาพของสานักงานอธิการบดี

ร้อยละ

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

13

เป้ำหมำยตัวชี้วัด
61 62
63
64
80 80
80
80

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน
เป้ำประสงค์ 5.1 มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
5.2 บุคลากรมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด

เครือข่าย

เป้ำหมำยตัวชี้วัด
61 62
63
64
2
2
2
2

ร้อยละ

80

หน่วยนับ

1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายใน
และภายนอก
2. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสานักงาน
อธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้
ความสามารถ

80

80

กลยุทธ์หลัก
1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทางาน
2. สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการทางานระหว่างหน่วยงาน
3. พัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
4. กาหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน)
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
2. ผู้อานวยการกองกลาง
3. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
4. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
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80

3.13 แผนยุทธศำสตร์หน่วยงำน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
- 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

15

เป้ำประสงค์
สำนักงำน
ตัวชี้วัด
อธิกำรบดี
- เป็นศูนย์กลาง
- ร้อยละของความพึงพอใจ
ข้อมูล และ
ในการบริหารจัดการของ
สนับสนุนการ
สานักงานอธิการบดี
ทางานที่มี
ประสิทธิภาพให้กับ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ปีงบประมำณ
หน่วย
นับ

61

62

63

64

ร้อยละ

80

80

80

80

กลยุทธ์
หน่วยงำน

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม
61

- สนับสนุนการทางาน 1. โครงการอบรมเชิง
ของหน่วยงานอื่น ๆ
ปฏิบัติการสายสนับสนุน
อย่างมีประสิทธิภาพ (ย.6)
1.1 โครงการเพิ่ม
0.015
ศักยภาพด้านการวางแผน
และการประกันคุณภาพ
2. โครงการ OD
(Organization
Development) (ย.6)
2.1 โครงการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านงาน
บริการสาหรับบุคลากร
(บุคลิกภาพ + service
mind)
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0.03

ผู้รับผิดชอบ

62

63

64

0.03

0.15

0.05

- กองนโยบายและ
แผน

0.03

0.03

0.03

- หน่วยงาน
บริหารงานบุคคล

เป้ำประสงค์
สำนักงำน
อธิกำรบดี

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
หน่วย
ปีงบประมำณ
นับ

- ร้อยละความพึงพอใจใน
การให้บริการด้านข้อมูล
ของสานักงานอธิการบดี

ร้อยละ

61

80

62

80

63

80

64

80

กลยุทธ์
หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม
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- ปรับปรุง และพัฒนา 3. โครงการบริหารงาน
กฎ ระเบียบ ให้เอื้อ ตามหลักธรรมาภิบาล
ต่อการปฏิบตั ิงาน
(ย.4)
3.1 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ด้านการเงิน
(กระทรวงการคลัง)
- สร้างศูนย์ข้อมูลใน 2. โครงการ OD
การให้บริการกับ
(Organization
หน่วยงานภายในและ Development) (ย.6)
ภายนอก
2.2 โครงการจัดตั้งศูนย์
ให้บริการข้อมูลแบบ
one stop service
4. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง และ
แผนกลยุทธ์การเงิน
(ย.4)
- สร้างฐานข้อมูลด้าน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่สะดวกต่อการ
นาไปใช้
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งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

0.03

0.03

0.03

0.03

- หน่วยงานคลัง

0.30

0.15

0.10

0.10

- หน่วยงาน
อานวยการ

0.045 0.045 0.045 0.045 - กองนโยบายและ
แผน

ยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำให้เป็นไปตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0
เป้ำประสงค์
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- นักศึกษามี
สรรมถนะและ
ทักษะการเรียนรู้
พร้อมในการทางาน
เป็นไปตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและมี
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละเฉลี่ยของจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
หน่วย
ปีงบประมำณ
นับ

61

62

63

64

ร้อยละ

80

80

90

90

กลยุทธ์
หน่วยงำน
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและมี
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
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งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมสุข
ภาวะสาหรับนักศึกษา
(ย.3)
1.1 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
1.2 โครงการ up to
me ชีวิตมีทางเลือก
1.3 โครงการอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1.4 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคตามฤดูกาล
1.5 โครงการให้ความรู้
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา
2.1 กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ “จิตอาสา
ใฝ่รู้ สูงาน”

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

0.10

0.11

0.12

0.12 - กองพัฒนา
นักศึกษา

0.05

0.05

0.06

0.06

0.05

0.05

0.06

0.06

0.10

0.10

0.10

0.10

0.05 0.05

0.06

0.06
- กองพัฒนา
นักศึกษา

0.05

0.05

0.06

0.06

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
หน่วย
ปีงบประมำณ
นับ

61

62

63

64

กลยุทธ์
หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม

18

2.2 กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนากีฬานักศึกษา
2.3 กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม
2.4 กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
2.5 กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6 กิจกรรมให้ความรู้
ทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา
2.7 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่และประชุม
ผู้ปกครอง
2.8 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานแก่
นักศึกษา “ปัจฉิมนิเทศ”
2.10 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะประสบการณ์กับ
ศิษย์เก่า
2.11 โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “จิตอาสา
ใฝ่รู้ สู้งาน”

18

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

1.70

1.80

1.80

1.90

1.00

1.00

1.00

1.00

0.12

0.12

0.14

0.14

0.15

0.15

0.15

0.15

0.10

0.10

0.10

0.10

0.40

0.40

0.40

0.40

0.11

0.12

0.12

0.12

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
หน่วย
ปีงบประมำณ
นับ

2. จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านกิจกรรม
นักศึกษากับองค์กร
ภายนอก

เครือข่าย

61

4

62

5

63

5

64

5

กลยุทธ์
หน่วยงำน

- สร้างและพัฒนา
เครือข่ายเพื่อเพิม่
ศักยภาพนักศึกษา

19
19

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม
2.12 โครงการยกย่อง
และเชิดชูเกียรตินักศึกษา
และศิษย์เก่าที่สร้างให้กับ
มหาวิทยาลัย
3. โครงการแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ะหว่างเครือข่าย
อุดมศึกษา
3.1. โครงการเครือข่าย
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง
(6 ราชภัฏ)
3.2 โครงการเครือข่าย
ประกันคุณภาพนักศึกษา
และพิธีลงนามความ
ร่วมมือ
3.3 โครงการเครือข่าย
ค่ายอาสามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมศิ าสตร์ภาค
กลาง (6 ราชภัฏ)
3.4 กิจกรรมเครือข่าย
ผู้นานักศึกษาสู่อาเซียน
3.5 กิจกรรมเครือข่าย
การส่งเสริมกีฬาเพื่อ
สุขภาพละนันทนาการใน
สถาบันอุดมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

0.10

0.10

0.10

0.10

- กองพัฒนา
นักศึกษา
0.65

0.65

0.70 0.70

0.20

0.50

0.50 0.20

0.50

0.50

0.50

1.10

-

0.40

0.40

0.40

0.25

0.25

0.25

0.25

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
หน่วย
ปีงบประมำณ
นับ

3. จานวนระบบฐานข้อมูล
การจัดบริการให้นักศึกษา

จานวน

61

4

62

4

63

4

64

4

กลยุทธ์
หน่วยงำน

20

- พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการ
นักศึกษา

20

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม
4. โครงการส่งเสริมการ
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
ระหว่างอาจารย์/นักศึกษา
ไทยและต่างชาติ
5. โครงการสานสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย
สถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ
6. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน
มรร.ฉะเชิงเทรา และ
เชื่อมโยงกับ มรร.บางคล้า
(ย.4)
6.1 โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกิจกรรม
นักศึกษา
6.2 โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
6.3 โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลทุนกา
ศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

0.05

0.05

0.05

0.05

- งานวิเทศสัมพันธ์

0.16

0.16

0.16

0.16

- งานวิเทศสัมพันธ์

- กองพัฒนา
นักศึกษา

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
หน่วย
ปีงบประมำณ
นับ

61

62

63

64

กลยุทธ์
หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม
6.4 โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลงาน
อนามัยและสุขาภิบาล

21
21

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

0.04

0.04

0.04

0.04

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

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของความพึง
พอใจการบริหารจัดการ
ของสานักงานอธิการบดี

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ปีงบประมำณ
หน่วย
นับ

61

62

63

64

ร้อยละ

85

87

89

91

กลยุทธ์
หน่วยงำน
- พัฒนาระบบและ
กลไกในการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

22
22

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม
61

1. โครงการจัดทา และ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและ
คณะ (ย.4)
1.1 โครงการทบทวน
และจัดทาแผนพัฒนา
และปฏิบตั ิการ
สานักงานอธิการบดี
2. โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
(ย.4)
2.1 โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ
สานักงานอธิการบดีเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
2.2 โครงการความ
0.332
ร่วมมือกับ ม.จีน

ผู้รับผิดชอบ

62

63

64

0.30

0.03

0.30

- กองนโยบายและ
แผน

- ทุกหน่วยงาน

-

-

-

- งานวิเทศสัมพันธ์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
หน่วย
ปีงบประมำณ
นับ

61

62

63

64

กลยุทธ์
หน่วยงำน

23
- ส่งเสริมการทางาน
แบบบูรณาการ

23

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม
61

62

63

ผู้รับผิดชอบ
64

2.3 โครงการให้
0.148 0.061
-งานวิเทศสัมพันธ์
ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษา
3. โครงการพัฒนาระบบ 1.044 1.044 1.044 1.044 - หน่วยงาน
one stop service
อานวยการ
(ย.5)
- หน่วยงานศูนย์
บางคล้า
4. โครงการสื่อสารทาง 0.50 0.60 0.60 0.60 - หน่วยงาน
การตลาดอย่างครบ
อานวยการ
วงจร ให้เป็นที่รู้จักใน
ภูมิภาคตะวันออก (ย.4)
5. โครงการจัดทาคูม่ ือ
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน (ย.4)
3.1 โครงการจัดทาคูม่ ือ 0.05 0.05 0.05 0.05 - หน่วยงาน
ในการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล
6. โครงการ OD
(Organization
Development) (ย.6)
6.1 โครงการ
0.015 0.03 0.03 0.03 - กองนโยบายและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อ
แผน
การปฏิบัติงานแบบ
- หน่วยงานคลัง
บูรณาการ (ด้านแผน
- หน่วยงานพัสดุ
ประกัน การเงิน พัสดุ)

เป้ำประสงค์
- นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมา
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้
เกิดประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า

ตัวชี้วัด
2. ร้อยละของจานวน
หน่วยงานที่นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
หน่วย
ปีงบประมำณ
นับ

61

62

63

64

ร้อยละ

80

80

80

80

กลยุทธ์
หน่วยงำน

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

24

61

62

63

64

16.0

10.0

10.0

10.0

- หน่วยงานศูนย์
บางคล้า

0.50

0.50

0.50

0.50

- หน่วยงานศูนย์
บางคล้า

- พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า
- ส่งเสริมการเรียนรู้
และสนับสนุนการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

7. สร้างศูนย์บริการครบ
วงจรที่ตอบสนองเมือง
มหาวิทยาลัย (ย.5)

8. โครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์ทดแทน
ระบบไฟฟ้า (ย.5)
8.1 โครงการซ่อมบารุง
เสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่มีอายุการ
ใช้งานตั้งแต่ 2 ปี

24

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
หน่วย
ปีงบประมำณ
นับ

61

62

63

64

กลยุทธ์
หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม

25

9. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สภาพแวดล้อม
และสิ่งสนับสุนนการ
ดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (ย.4)
9.1 โครงการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ Led
9.2 โครงการติดตั้ง
ระบบโซล่าเซลของ
อาคารเรียน
9.3 โครงการปรับปรุง
ถนนและทางเดินเท้า
ภายในมหาวิทยาลัย
9.4 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์กลุม่ อาคาร
โรงเรียนสาธิต
9.5 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์กลุม่ อาคาร
โรงเรียนสาธิต (เดิม)
9.6 โครงการลาน
กิจกรรมและลาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์

25

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

-

3.0

-

-

-

10.0

-

-

-

10.0

-

-

- หน่วยงานอาคาร
สถานที่

-

8.0

-

-

- หน่วยงานอาคาร
สถานที่

-

5.0

-

-

- หน่วยงานอาคาร
สถานที่

-

10.0

-

-

- หน่วยงานอาคาร
สถานที่

- หน่วยงานอาคาร
สถานที่
- หน่วยงานอาคาร
สถานที่

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

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพของสานักงาน
อธิการบดี

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ปีงบประมำณ
หน่วย
นับ

61

62

63

64

ร้อยละ

80

80

80

80

กลยุทธ์
หน่วยงำน
- พัฒนาสานักงาน
อธิการบดีให้โดดเด่น
ทันสมัย

26
26

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการประกวด
กิจกรรม 5 ส (ย.5)

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

0.02

0.02

0.02

0.02

- หน่วยงาน
อานวยการ
- หน่วยงานศูนย์
บางคล้า

ยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัยเชิงรุก
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ปีงบประมำณ
หน่วย
นับ

- มีการแลกเปลี่ยน 1. จานวนเครือข่ายความ เครือข่าย
องค์ความรู้ด้านการ ร่วมมือกับองค์กรทั้งภายใน
ปฏิบัติงานกับ
และภายนอก
องค์กรทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อให้
เกิดแนวปฏิบตั ิที่ดี

61

62

63

64

2

2

2

2

กลยุทธ์
หน่วยงำน
- ส่งเสริมการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ทางาน

27
- บุคลากรมี
สมรรถนะและ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน

2. ร้อยละของผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัดสานักงาน
อธิการบดีทไี่ ด้รับการ
พัฒนาทักษะและความรู้
ความสามารถ

ร้อยละ

80

80

80

80

- พัฒนาองค์ความรู้
อย่างเป็นรูปธรรม
- สร้างแนวปฏิบัติที่ดี
ในการทางานระหว่าง
หน่วยงาน

- ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรให้มี
ศักยภาพและ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน

27

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ
61

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสายสนับสนุน
(ย.6)
1.1 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “การพัฒนางาน
จากประสบการณ์การ
ทางานสู่การทางานที่มี
ประสิทธิภาพ”

62

63

ผู้รับผิดชอบ

64

0.03 0.30 0.30 0.30 - หน่วยงานบริหารงาน
บุคคล

1.5 โครงการเสริมสร้าง
0.06 0.06 0.06 0.06 - หน่วยงานบริหารงาน
ภาวะผู้นา คุณธรรม
บุคคล
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและ
บุคลากร

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
หน่วย
ปีงบประมำณ
นับ

61

62

63

64

กลยุทธ์
หน่วยงำน
- กาหนดแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (สร้าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน)

28
28

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ปีงบประมำณ
61

62

63

64

ผู้รับผิดชอบ

บทที่ 4
กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ
สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
โดยพิจ ารณาความเชื่อมโยงกับ แผนยุ ทธศาสตร์ระดั บประเทศ ระดับ กระทรวง ระดับ จังหวัด และความ
สอดคล้องกับประเด็น ยุ ทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนและระดม
ความคิดจากบุคลากรเพื่อให้เกิดการยอมรับและเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการกาหนด
ประเด็น ยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิ ทยาลัยรวม 5 ยุทธศาสตร์ กาหนดเป้าประสงค์เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์รวม 7 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการตอบสนองเป้าประสงค์รวม 17 กลยุทธ์ และ
ร่วมกันกาหนดโครงการเพื่อตอบสนองพันธกิจ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการสานักงาน
อธิการบดี ให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยมุ่งเน้นให้สานักงานอธิการบดีเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมภาคตะวันออก

27
29

บทที่ 5
กำรกำกับติดตำมประเมินผล
1. จัดประชุมบุคลากร เพื่อสื่อสารแนวนโยบายและรับทราบแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี
2. ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี
3. สรุปและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ สานักงานอธิการบดี (ทุก
โครงการ)
4. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดีทุก
6, 9 และ 12 เดือน
5. นาผลจากการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ มาทบทวนปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี

27
30

