แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562)

ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทำงในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรกำกับติดตำม
และประเมิน ผลกำรดำเนิ น งำนของส ำนั กงำนอธิกำรบดี เพื่อให้ กำรดำเนินงำนบรรลุตำมวิสั ยทัศน์ของ
สำนักงำนอธิกำรบดี โดยกำรกำหนดพันธกิจ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน
ของส ำนั ก งำนอธิกำรบดี และก ำหนดกรอบกำรด ำเนิ น งำนที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยสภำมหำวิท ยำลั ย
นโยบำยอธิ ก ำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ สุ ม ำลี ไชยศุ ภ รำกุ ล ) และแผนกลยุ ท ธ์ ม หำวิ ท ยำลั ย
รำชภั ฏ จั น ทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่ งกำรจัด ท ำแผนกลยุท ธ์ส ำนั ก งำนอธิก ำรบดี ค รั้ งนี้ มุ่ งเน้ น
กำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับในสำนักงำนอธิกำรบดีอย่ำงเป็นรูปธรรม
จำกผลกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562) ข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญ ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 7 เป้ำประสงค์
4 กลยุทธ์ และ 10 ตัวชี้วัด โดยมีรำยละเอียดจำแนกตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้
ปรัชญา
“พัฒนำคน พัฒนำงำน บริกำรดี มีคุณธรรม”
วิสัยทัศน์
“เป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรให้ บ ริ ก ำรที่ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพ เพื่ อ ตอบสนองนโยบำยของมหำวิ ท ยำลั ย
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล”
พันธกิจ
1. สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
2. พัฒนำบุคลำกรและระบบบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยี เพื่อกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของสำนักงำนอธิกำรบดี
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดี ควบคู่กับกำรเสริมสร้ำง
ควำมสำมัคคี และควำมสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับ
เป้าประสงค์
1. สนับสนุนกำรดำเนินงำนของผู้บริหำร และมหำวิทยำลัยในทุกพันธกิจได้ตำมเป้ำหมำย
2. มี ร ะบบกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ มี คุ ณ ภำพ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณ ฑ์ ก ำรประกั น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน
3. ผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
4. มี ร ะบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ พ ร้ อ มในกำรสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำน
ของบุคลำกร
ก

5. มีระบบกำรบริหำรจัดกำร ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ที่มีมำตรฐำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
6. บุ ค ลำกรมี ทั ก ษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมสำยงำน ควำมรู้อื่ น ๆ ที่ ส นั บ สนุ น กำรท ำงำน
ในภำพรวม มีควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในอำชีพ
7. บุ ค ลำกรมี ค วำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น สำมำรถบู ร ณำกำรกำรด ำเนิ น งำนร่ ว มกั น ได้ อ ย่ ำ ง
มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
1.1 พัฒ นำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนอธิกำรบดีที่ส อดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล
1.2 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในภำพรวมของสำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงกำรจัดทำแนวปฏิบัติ
หรือขั้นตอนกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำน
2.1 พั ฒ นำบุ ค ลำกรให้ มี ทั ก ษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถทั้ ง ตำมสำยงำนและที่ ส นั บ สนุ น
กำรทำงำนในภำพรวม เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0
2.2 ส่ งเสริมควำมสั มพัน ธ์ระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับ ในสั งกัดสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่ อผลั กดัน
กำรสร้ำงควำมร่วมมือและบูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดีต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
อธิกำรบดี
1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
1.3 ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนอธิกำรบดี
1.4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ต่อกำรให้บริกำรของสำนักงำนอธิกำรบดี
2.1 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง
2.2 ร้อยละของรำยงำนผลจำกกำรพัฒนำตนเองตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง
2.3 ร้อยละของกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรพัฒนำตนเองตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง
2.4 จำนวนโครงกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดี
2.5 จำนวนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกร
2.6 ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ของกำรเผยแพร่ น โยบำยและทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำน
อธิกำรบดีเมื่อเทียบกับแผนกำรดำเนินงำน
กำรจั ดท ำแผนกลยุ ทธ์ ส ำนั กงำนอธิ กำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บปรั บปรุ ง 2562) มุ่ งเน้ น
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำร
จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2562
ณ ห้องประชุมมำนิจ ชุมสำย ชั้น 4 อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี ซึ่งเป็นตัวแทนจำกทุกหน่วยงำนในสังกัด
สำนักงำนอธิกำรบดีเข้ำร่วมกันพิจำรณำทบทวนบริบทในปัจจุบัน ของสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อนำไปจัดทำ
(ร่ำง) แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี และปรับปรุงให้มีควำมสมบูรณ์โดยคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำน
อธิกำรบดีต่อไป
ข

ทั้ งนี้ แ ผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2562) ได้ ผ่ ำ น
ควำมเห็ น ชอบคณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ในกำรประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2562 เมื่ อ วั น ที่
21 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่ นกรองด้ำนนโยบำยและแผน ในกำรประชุมครั้งที่
5/2562 เมื่ อ วัน ที่ 24 มิ ถุ น ำยน 2562 และคณะกรรมกำรบริห ำรมหำวิ ท ยำลั ย ในกำรประชุ ม ครั้งที่
11/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2562
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สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 กระบวนการการจัดทาแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 เปรียบเทียบแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดีฉบับเดิม และฉบับใหม่
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน
2.2 ทาเนียบผู้บริหาร
2.3 ที่ตั้ง และแผนที่ในหน่วยงาน
2.4 โครงสร้างองค์กร
2.5 โครงสร้างการบริหารงาน
2.5.1 กองกลาง
2.5.2 กองคลัง
2.5.3 กองนโยบายและแผน
2.5.4 กองบริหารงานบุคคล
2.5.5 กองพัฒนานักศึกษา
2.5.6 สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
3.1 นโยบายที่เกี่ยวข้อง
3.1.1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560 – 2579 (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)
3.1.2 นโยบายสภามหาวิทยาลัย
3.1.3 นโยบายอธิการบดี
3.1.4 ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
3.3 การวิเคราะห์ตาแหน่งกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
3.4 การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี
4.1 ปรัชญา
4.2 วิสัยทัศน์
4.3 พันธกิจ
4.4 ยุทธศาสตร์
4.5 เป้าประสงค์
4.6 กลยุทธ์
ง

ก
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25
27
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33
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33

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
4.7 ตัวชี้วัด
4.8 ค่านิยมของสานักงานอธิการบดี
4.9 ตารางความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
4.10 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.11 ตารางความเชื่อมโยงข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
4.12 แผนที่ยุทธศาสตร์
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี เป็ น หน่ ว ยงำนตำมโครงสร้ ำ งกำรแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรของมหำวิ ท ยำลั ย
รำชภัฏ จันทรเกษม จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ 10 แห่ งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
กฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2548 โดยมี
ภำรกิ จหลั ก คื อ เป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรบริ ห ำรงำนทุ ก ด้ ำ นของมหำวิท ยำลั ย เป็ น หน่ ว ยงำนที่ ป ฏิ บั ติ งำน
ประสำนงำน สนั บ สนุ น ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกแก่ ห น่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ทั้ ง ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยหน่วยงำน
สำคัญ คือ กองกลำง กองคลั ง กองนโยบำยและแผน กองบริห ำรงำนบุคคล กองพัฒ นำนักศึกษำ และ
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
จำกภำรกิจหลักของสำนักงำนอธิกำรบดีข้ำงต้น จึงต้องมีกำรกำหนดกรอบทิศทำงกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย นโยบำย
สภำมหำวิ ท ยำลั ย นโยบำยอธิ ก ำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ สุ ม ำลี ไชยศุ ภ รำกุ ล ) และแผนกลยุ ท ธ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบกับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในหน่ วยงำนสนั บ สนุ น องค์ป ระกอบที่ 1 กำรบริห ำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริห ำรจัดกำรของ
หน่วยงำน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 1 กำหนดให้มีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนงำนที่สอดคล้อง
กับบริบทของมหำวิทยำลัย
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ ำ ว ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี จึ ง ได้ จั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บ ปรับ ปรุ ง 2562) เพื่อให้ ส อดคล้ องกับควำมเป็น มำและควำมส ำคั ญ ข้ำงต้ น
โดยมุ่งเน้นกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับให้เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจนด้วยกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรจั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งำนอธิก ำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บ ทบทวน) เมื่ อ วัน ที่
13 มิถุนำยน 2562 เพื่อให้บุคลำกรทั้งระดับผู้อำนวยกำรและระดับปฏิบัติกำรได้ร่วมกัน ทบทวนปรัชญำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก และกำหนดควำมเป็นไปได้ของกลยุทธ์
กำรด ำเนิ น งำนในเบื้ อ งต้ น โดยข้อ มู ล เชิ งยุ ทธศำสตร์ต่ ำงๆ ดั งกล่ ำวได้ ถู กน ำมำจั ดท ำเป็ น แผนกลยุ ทธ์
ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2562) ผ่ ำ นกระบวนกำรพิ จ ำรณำของ
คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก งำนอธิก ำรบดี คณะกรรมกำรพิ จำรณำกลั่ น กรองด้ ำนนโยบำยและแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดีให้มีควำมถูกต้อง เหมำะสม สอดคล้องกับบริบท
ของมหำวิ ท ยำลั ย อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และเสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย พิ จ ำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ
ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) ได้ถูกถ่ำยทอด
ให้ กับ ทุกหน่ วยงำนและบุ คลำกรทุกคนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อเป็นกรอบกำรดำเนินงำนให้ มี
ทิศทำงมุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกัน รวมถึงเป็นแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
อธิกำรบดีให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งเสริมผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของมหำวิทยำลัยต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำย
และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
2) เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด กำรดำเนินงำนที่ชัดเจนของ
สำนักงำนอธิกำรบดี
3) เพื่อเป็นกรอบในกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของสำนักงำนอธิกำรบดี
1.3 กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
สำนักงำนอธิกำรบดี มีกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบั บ ปรั บ ปรุง 2562) อย่ ำงเป็ น ระบบ โดยสร้ำงกระบวนกำรมี ส่ ว นร่ว มของบุ ค ลำกรทุ กระดับ ในกำร
วิเครำะห์และทบทวนข้อมูลสำรสนเทศสำคัญของสำนักงำนอธิกำรบดี และได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ
แผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บ ทบทวน) เพื่ อ ทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ฯ
ให้มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 –
2565 นอกจำกนี้ แ ผนฉบั บ ดั ง กล่ ำ วจะถู ก น ำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำกลั่ น กรองด้ ำ นนโยบำยและแผน และคณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และนำไปจัดทำเผยแพร่ต่อไป มีกระบวนกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2562
ณ ห้องประชุมมำนิจ ชุมสำย ชั้น 4 สำนักงำนอธิกำรบดี โดยมีตัวแทนบุคลำกรจำกทุกหน่วยงำนในสังกัด
สำนักงำนอธิกำรบดีเข้ำร่วมกำรวิเครำะห์ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ตำแหน่ง
ทำงกลยุทธ์ และควำมเป็นไปได้ของกลยุทธ์จำกกำรสังเครำะห์ด้วย TOWS Matrix
2. กองนโยบำยและแผนสั งเครำะห์ ผ ลกำรประชุ ม ทบทวนข้ อ มู ล เชิ งยุ ท ธศำสตร์ เพื่ อ จั ด ท ำ
ร่ำง แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) (ฉบับร่ำง 1)
3. คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั กงำนอธิกำรบดี พิ จำรณำ ร่ำง แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2562) (ฉบั บ ร่ ำ ง 1) ในกำรประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2562 เมื่ อ วั น ที่
21 มิถุนำยน 2562
4. คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่ นกรองด้ำนนโยบำยและแผน พิจำรณำ ร่ำง แผนกลยุทธ์ส ำนักงำน
อธิกำรบดี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบั บปรับปรุง 2562) (ฉบับร่ำง 2) ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่
24 มิถุนำยน 2562
5. คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย พิ จ ำรณำ ร่ ำ ง แผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2562) (ฉบั บ ร่ ำ ง 2) ในกำรประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2562 เมื่ อ วั น ที่
23 กรกฎำคม 2562
7. กองนโยบำยและแผน จัดทำและเผยแพร่แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562) แสดงได้ดังแผนภำพต่อไปนี้
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แผนภำพกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)
ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)
วันที่ 13 มิถุนำยน 2562
จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2562) (ฉบับร่ำง 1)
แก้ไข
เสนอคณะกรรมกำรบริหำร
สำนักงำนอธิกำรบดี
เห็นชอบ

จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2562) (ฉบับร่ำง 2)
แก้ไข

เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองด้ำนนโยบำยและแผน
เห็นชอบ

จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 - 2565 (ปรับปรุง 2562) (ฉบับร่ำง 3)
แก้ไข

เสนอคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย
เห็นชอบ

จัดทำและเผยแพร่แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 - 2565
(ปรับปรุง 2562)
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) สำนักงำนอธิกำรบดี มีกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนที่ตอบสนองต่อนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงชัดเจน
2) สำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นภำพ
กำรบรรลุผลตำมวิสัยทัศน์ที่กำหนด ภำยใต้กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจได้อย่ำงชัดเจน
3) ส ำนั กงำนอธิกำรบดี สำมำรถติด ตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนิน งำนได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยสำมำรถนำผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลดังกล่ำวมำเป็นข้อมูลสำคัญในกำร
พัฒนำและปรับปรุงแนวทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอธิกำรบดีต่อไปได้
1.5 เปรี ย บเที ย บแผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ฉ บั บ เดิ ม (พ.ศ. 2561 - 2565) และฉบั บ ใหม่
(พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับปรับปรุง 2562)
แผนกลยุ ทธ์ส ำนั กงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับ ปรับปรุง 2562) เป็ นกำรกำหนด
กรอบแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ใ นอนำคต ตำมกรอบระยะเวลำ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งต้องแสดงให้ เห็ น ถึ งแนวโน้ม ของทิ ศทำงกำรด ำเนิน งำนที่ พั ฒ นำต่อ ยอดจำก
แผนกลยุ ทธ์สำนั กงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนั้น เพื่อให้ เห็ นภำพชัดเจนจึงสำมำรถแสดง
รำยละเอียดประเด็นกำรเปรียบเทียบที่สำคัญได้ดังนี้
แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 - 2565

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
หมำยเหตุ
ประเด็นสำคัญ
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562)
1. ปรัชญำ
“บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ใช้เทคโนโลยี
“พัฒนำคน พัฒนำงำน บริกำรดี มี
ปรับปรุงใหม่
มีหัวใจบริกำร”
คุณธรรม”
2. วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
“เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรที่มี
ปรับปรุงใหม่
และคุ้มค่ำ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบำย ประสิทธิภำพ เพื่อตอบสนองนโยบำยของ
ของมหำวิทยำลัยโดยยึดหลักธรรมำภิบำล”
มหำวิทยำลัยโดยยึดหลักธรรมำภิบำล”
3. พันธกิจ
1. สนับสนุนกำรดำเนินงำนของอธิกำรบดี และ
1. สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของ ปรับปรุงใหม่
คณะผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
2. ให้บริกำรเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำน
2. พัฒนำบุคลำกรและระบบบริหำรจัดกำร
ของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย รวมถึง
ด้วยเทคโนโลยี เพื่อกำรปฏิบัติงำนที่มี
นักศึกษำ บุคลำกร และบุคคลภำยนอก
ประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
3. บริหำรจัดกำรงำนด้ำนนโยบำยและแผน
งบประมำณ งำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
งำนสิทธิประโยชน์ งำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำ
งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร งำนสำรบรรณ
งำนด้ำนประชำสัมพันธ์ งำนด้ำนกิจกำร
สภำมหำวิทยำลัย งำนเลขำนุกำร งำนประชุม
งำนด้ำนอำคำรสถำนที่ งำนยำนพำหนะ งำน
วิเทศสัมพันธ์และงำนด้ำนกำรบริกำร
4. พัฒนำระบบกำรบริกำรและกำรบริหำรจัดกำร
ด้วยเทคโนโลยี และมีหลักธรรมำภิบำล
5. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
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ประเด็นสำคัญ

4. ยุทธศำสตร์

5. เป้ำประสงค์

6. กลยุทธ์

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 - 2565
ในกำรให้บริกำร และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
และกำรให้บริกำรของสำนักงำนอธิกำรบดี
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะ
ของบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดี ควบคู่กับ
กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี และควำมสัมพันธ์
อันดีร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับ
1. สำนักงำนอธิกำรบดีสำมำรถปฏิบัติงำนเพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของอธิกำรบดี
ผู้บริหำร และมหำวิทยำลัยในทุกพันธกิจ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย มีควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรของสำนักงำนอธิกำรบดี
3. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่พร้อมในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร
4. มีระบบกำรบริหำรจัดกำร ระเบียบและ
ข้อบังคับต่ำงๆ ที่มีมำตรฐำนเป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล
5. มีระบบกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน
6. บุคลำกรมีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำม
สำยงำน ควำมรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนกำรทำงำน
ในภำพรวม และจิตสำนึกในกำรให้บริกำร
7. บุคลำกรสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดีทุกระดับ
มีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน สำมำรถบูรณำกำร
กำรดำเนินงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
อธิกำรบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในบนพื้นฐำนของหลัก
ธรรมำภิบำล
1.2 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในภำพรวม
ของสำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงกำรจัดทำ
แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรให้บริกำรที่เป็น
มำตรฐำน
2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถทั้งตำมสำยงำนและที่สนับสนุน
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แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562)

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำร
คงเดิม
จัดกำรและกำรให้บริกำรของสำนักงำน
อธิกำรบดี
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรพัฒนำ
สมรรถนะของบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดี
ควบคู่กับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี และ
ควำมสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่ำงบุคลำกร
ทุกระดับ
1. สนับสนุนกำรดำเนินงำนของผู้บริหำร
ปรับปรุงใหม่
และมหำวิทยำลัยในทุกพันธกิจได้ตำม
เป้ำหมำย
2. มีระบบกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
3. ผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย มีควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำร
4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่พร้อมในกำรสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
5. มีระบบกำรบริหำรจัดกำร ระเบียบและ
ข้อบังคับต่ำงๆ ที่มีมำตรฐำนเป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล
6. บุคลำกรมีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ตำมสำยงำน ควำมรู้อื่นๆ ที่สนับสนุน
กำรทำงำนในภำพรวม มีควำมก้ำวหน้ำ
และควำมมั่นคงในอำชีพ
7. บุคลำกรมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน
สำมำรถบูรณำกำรกำรดำเนินงำน
ร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของ
คงเดิม
สำนักงำนอธิกำรบดีที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล
1.2 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในภำพรวม
ของสำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงกำร
จัดทำ แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนกำร
ให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำน
2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถทั้งตำมสำยงำนและที่

ประเด็นสำคัญ

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 - 2565
กำรทำงำนในภำพรวม เพื่อให้บุคลำกรมีควำม
พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย
4.0
2.2 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรทุก
ระดับในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อ
ผลักดันกำรสร้ำงควำมร่วมมือและบูรณำกำร
กำรดำเนินงำนร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม

7. ตัวชี้วัด

1.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรสำนักงำน
อธิกำรบดีต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
อธิกำรบดี
1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
1.3 ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนผู้บริหำรและ
คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนอธิกำรบดี
1.4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ต่อกำร
ให้บริกำรของสำนักงำนอธิกำรบดี
2.1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำตำม
แผนกำรพัฒนำตนเอง
2.2 ร้อยละของรำยงำนผลจำกกำรพัฒนำตนเอง
ตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง
2.3 ร้อยละของกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำร
พัฒนำตนเองตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง
2.4 จำนวนโครงกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดี
2.5 จำนวนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงบุคลำกร
2.6 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเผยแพร่นโยบำย
และทิศทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
อธิกำรบดีเมื่อเทียบกับแผนกำรดำเนินงำน
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แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562)
สนับสนุนกำรทำงำนในภำพรวม เพื่อให้
บุคลำกรมีควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในยุคประเทศไทย 4.0
2.2 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร
ทุกระดับในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี
เพื่อผลักดันกำรสร้ำงควำมร่วมมือและ
บูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกันอย่ำง
เป็นรูปธรรม
1.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร
คงเดิม
สำนักงำนอธิกำรบดีต่อกำรบริหำรจัดกำร
ของสำนักงำนอธิกำรบดี
1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
1.3 ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนผู้บริหำร
และคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
1.4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ต่อ
กำรให้บริกำรของสำนักงำนอธิกำรบดี
2.1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำ
ตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง
2.2 ร้อยละของรำยงำนผลจำกกำรพัฒนำ
ตนเองตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง
2.3 ร้อยละของกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำก
กำรพัฒนำตนเองตำมแผนกำรพัฒนำ
ตนเอง
2.4 จำนวนโครงกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้
และควำมสำมำรถบุคลำกรสำนักงำน
อธิกำรบดี
2.5 จำนวนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงบุคลำกร
2.6 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเผยแพร่
นโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนอธิกำรบดีเมื่อเทียบกับแผนกำร
ดำเนินงำน

ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไป
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ จั น ทรเกษม เป็ น หน่ ว ยงำนตำมโครงสร้ ำ งกำรแบ่ ง
ส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่ที่อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม มีภำระหน้ำที่หลัก
คือ เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรงำนทุกด้ำนของมหำวิทยำลั ยเป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน ประสำนงำน สนับสนุน
ตลอดจนอำนวยควำมสะดวกแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยหน่วยงำนที่สำคัญ คือ กองคลัง กองบริหำรงำน
บุ ค คล กองพั ฒ นำนั ก ศึ ก ษำ กองนโยบำยและแผน กองกลำง และส ำนั ก งำนสภำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
จันทรเกษม
เมื่ อ วั น ที่ 3 สิ ง หำคม 2547 ได้ มี ป ระกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เรื่ อ งกำรแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 74ง ประกำศให้แบ่งส่วนรำชกำร
ในสำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้
1. กองกลำง
2. กองคลัง
3. กองนโยบำยและแผน
4. กองบริหำรงำนบุคคล
5. กองพัฒนำนักศึกษำ
เมื่อวัน ที่ 5 สิ งหำคม 2552 ได้มีป ระกำศมหำวิทยำลั ยรำชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดตั้งส ำนักงำน
สภำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ จั น ทรเกษม เป็ น ส่ ว นงำนภำยในส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี โดยควำมเห็ น ชอบจำก
สภำมหำวิทยำลัย ปัจจุบันสำนักงำนอธิกำรบดีมีหน่วยงำนภำยใน 6 หน่วยงำนดังนี้
1. กองกลำง
2. กองคลัง
3. กองนโยบำยและแผน
4. กองบริหำรงำนบุคคล
5. กองพัฒนำนักศึกษำ
6. สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
2.2 ทาเนียบผู้บริหาร
กำรบริหำรงำนของสำนักงำนอธิกำรบดี มีผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดีเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด
ตั้งแต่กำรเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง “หัวหน้ำสำนักงำนอธิกำรบดี” เป็น “ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี ” ตำม
พระรำชบั ญญัติมหำวิทยำลั ย รำชภัฏ พ.ศ. 2547 นั้น ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีผู้ ดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยกำร
สำนักงำนอธิกำรบดี ตำมลำดับ ดังนี้
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ลาดับที่ ช่วงเวลาดารงตาแหน่ง
1
พ.ศ. 2532 – 2538
2
พ.ศ. 2538 – 2541
3
พ.ศ. 2541 – 2542
4
พ.ศ. 2542 – 2544
5
พ.ศ. 2544 – 2545
6
พ.ศ. 2546 – 2547
7
พ.ศ. 2548 – 2552
8
พ.ศ. 2552 – 2554
9
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

รายนาม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณรงค์
ทองปำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำตรี
ศิรินำม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นุชรินทร์ ศศิพิบูลย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เรวัตร
พรหมเพ็ญ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จำรัส
มีกุศล
นำยสมนึก
ธัญญำวินิชกุล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำทิตย์ โก้สกุล
นำยเจนพล
ทองยืน
นำยบุญเกียรติ
ชีระภำกร
(รักษำรำชกำรแทน)

2.3 ที่ตั้ง และแผนที่ภายในหน่วยงาน

สานักงานอธิการบดี
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้

: 39/1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหำนคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ : 0 2942 6800 และ 0 2942 5800
โทรสำร
: 0 2541 7113
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2.4 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสำนักงำนอธิกำรบดี

อธิกำรบดี

สำนักงำนอธิกำรบดี
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กองกลำง

กองคลัง

กองบริหำร
งำนบุคคล

- งานสารบรรณ
- งานเลขานุการ
- งานประชุมและพิธกี าร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอาคารสถานที่
- งานยานพาหนะ

- งานบริหารงานทัว่ ไป
- งานการเงินและ
สิทธิประโยชน์
- งานงบประมาณ
- งานบัญชี
- งานพัสดุ

- งานบริหารและธุรการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานทะเบียนประวัติ
- งานพัฒนาบุคลากร
และสวัสดิการ
- งานวินยั และนิตกิ าร

กองนโยบำย
และแผน

กองพัฒนำ
นักศึกษำ

- งานบริหารงานทัว่ ไป
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์
งบประมาณ
- งานวิเทศสัมพันธ์

- งานบริหารงานทัว่ ไป
- งานกิจกรรม
นักศึกษา
- งานบริการและ
สวัสดิการ

สำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม*
- งานบริหารงานทัว่ ไป
- งานพัฒนากิจการสภา
มหาวิทยาลัย
- งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

หมำยเหตุ : (*) หน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.5 โครงสร้ำงกำรบริกำรงำนของหน่วยงำนภำยในสำนักงำนอธิกำรบดี

ผังโครงสร้ำงหน่วยงำน กองกลำง
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
สำนักงำนอธิกำรบดี
กองกลำง
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งำนสำรบรรณ

งำนเลขำนุกำร

- หน่วยทะเบียนรับ-ส่ง
- หน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร
- หน่วยเลขานุการ
หนังสือราชการ
- หน่วยร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
ราชการ
- หน่วยอัดสาเนาและถ่ายเอกสาร
- หน่วยจัดเก็บเอกสารและสืบค้น
- หน่วยงานบริการไปรษณีย์
- หน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งำนประชุมและพิธีกำร
-หน่วยทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ
-หน่วยร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
ราชการ
-หน่วยจัดประชุมและพิธกี าร
-หน่วยจัดเก็บเอกสารและสืบค้น
-หน่วยจัดเก็บและสืบค้น
-หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งำนประชำสัมพันธ์
- หน่วยสื่อสารภายใน
- หน่วยสื่อสารภายนอก
- หน่วยสื่อสารการตลาด
- หน่วยบริการ
- หน่วยธุรการ

งำนอำคำรสถำนที่
- หน่วยธุรการ
- หน่วยอาคารสถานที่
- หน่วยโยธาและซ่อมบารุง
- หน่วยออกแบบและอนุรักษ์พลังงาน
- หน่วยพัฒนารักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม
- หน่วยรักษาความปลอดภัย

งำนยำนพำหนะ
- หน่วยธุรการ
- หน่วยยานพาหนะ

ผังโครงสร้ำงหน่วยงำน กองคลัง
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

สำนักงำนอธิกำรบดี
กองคลัง
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งำนบริหำรงำนทั่วไป
- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยธุรการ
- หน่วยประชุม
- หน่วยอบรมสัมมนา

งำนกำรเงินและสิทธิประโยชน์
- หน่วยจ่าย
- หน่วยรับ
- หน่วยเงินเดือน
- หน่วยออกหนังสือรับรอง
- หน่วยรายงาน
- หน่วยสิทธิประโยชน์

งำนงบประมำณ
- หน่วยรับ-ส่งเอกสารเบิกจ่าย
- หน่วยตรวจเอกสารเบิกจ่าย
- หน่วยจัดหน้างบเบิกจ่าย
- หน่วยรายงานผลการเบิกจ่าย
- หน่วยวางแผนงบประมาณ
- หน่วยรับโอนจัดสรรงบ ฯ
- หน่วยควบคุมการเบิกจ่าย
- หน่วยกันเงินในระบบ GFMIS

งำนบัญชี
- หน่วยจัดทารายงานทางการเงิน
- หน่วยบันทึกบัญชี
- หน่วยจัดทาทะเบียนคุมเอกสาร
- หน่วยตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญจ่าย
- หน่วยทาบัญชีระบบ GFMIS

งำนพัสดุ
- หน่วยจัดซื้อ – จัดจ้าง
- หน่วยเบิกจ่าย
- หน่วยควบคุมและบริหารสัญญา

ผังโครงสร้ำงหน่วยงำน กองนโยบำยและแผน
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
สำนักงำนอธิกำรบดี
กองนโยบำยและแผน
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งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนนโยบำยและแผน

- หน่วยงานธุรการและสารบรรณ
- หน่วยงานการเงินและพัสดุ
- หน่วยงานเลขานุการ
- หน่วยงานประสานงานทั่วไป

- หน่วยงานวิเคราะห์และการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- หน่วยงานวิเคราะห์และการจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการ
- หน่วยงานติดตามและรายงานผล
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
- หน่วยด้านประกันคุณภาพ
- หน่วยงานวิเคราะห์และจัดทา
สถิติการศึกษา
- หน่วยงานวิเคราะห์และการจัดทา
รายงานประจาปี ข้อมูลสารสนเทศ
- หน่วยเว็บไซต์
- หน่วยการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสีย่ ง
- หน่วยจัดทากรอบอัตรากาลัง

งำนวิเครำะห์งบประมำณ
- หน่วยงานวิเคราะห์
และจัดทางบประมาณ
แผ่นดิน
- หน่วยงานวิเคราะห์
และจัดทางบประมาณ
เงินรายได้
- หน่วยงานจัดทา
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต
- หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ
เงินรับฝากและเฉพาะกิจ

งำนวิเทศสัมพันธ์

- หน่วยธุรการ
- หน่วยงบประมาณ
- หน่วยประสานงานต่างๆ

- หน่วยโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
/ MOU
- หน่วยประชุมสัมมนาและงานพิธกี าร

ผังโครงสร้ำงหน่วยงำน กองบริหำรงำนบุคคล
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
สำนักงำนอธิกำรบดี
กองบริหำรงำนบุคคล

13

งำนบริหำรและธุรกำร

- หน่วยรับ-ส่งหนังสือ
- หน่วยจัดเก็บและค้นหา
- หน่วยร่างโต้-ตอบหนังสือถึง
หน่วยงานภายในและภายนอก
- หน่วยพิมพ์ดีดและจัดทาสาเนา
- หน่วยการเงินและพัสดุ
- หน่วยการเงิน
- หน่วยงบประมาณ

งำนบริหำรงำนบุคคล
- หน่วยการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง
บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
- หน่วยย้าย การรับโอน การให้โอน
- หน่วยทะเบียนตาแหน่งประเภท
ผู้บริหารประเภทวิชาการ
- หน่วยประเมินผลการบุคลากร
- หน่วยทาสัญญาจ้าง
- หน่วยลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ

งำนทะเบียนประวัติ
- หน่วยจัดทาประวัติ
- หน่วยจัดทาบัตรประจาตัว
- หน่วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- หน่วยขอพระราชทานเพลิงศพ
และน้าอาบศพ
- หน่วยสารสนเทศบุคลากร

งำนพัฒนำบุคลำกรและ
สวัสดิกำร
- หน่วยพัฒนาบุคลากร
- หน่วยฝึกอบรม
- หน่วยสวัสดิการ

งำนวินัยและนิติกำร
- หน่วยทาสัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาทุน
- หน่วยตรวจสัญญาจ้าง สัญญาค้า
ประกัน
- หน่วยสืบสวนและสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง

ผังโครงสร้ำงหน่วยงำน กองพัฒนำนักศึกษำ
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
สำนักงำนอธิกำรบดี
กองพัฒนำนักศึกษำ

งำนบริหำรงำนทั่วไป
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- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยพิธีการและงานประชุม
- หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หน่วยงบประมาณ
- หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์ (สานักงาน)
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
- หน่วยจัดทารายงานประจาปี
- หน่วยบริการให้คาปรึกษา
- หน่วยงานนโยบายและแผน
- หน่วยงานประชาสัมพันธ์
- หน่วยงานพระราชทานปริญญาบัตร

งำนกิจกรรมนักศึกษำ
- หน่วยกิจกรรมบาเพ็ญ
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ประโยชน์
(สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และ
และรักษาสิง่ แวดล้อม
ชมรมนักศึกษา)
- หน่วยอาคารและสถานที่
- หน่วยสารบรรณกิจกรรมนักศึกษา
ศูนย์กิจการนักศึกษา
- หน่วยส่งเสริมการกีฬา
หน่วยซ่อมบารุงทั่วไป
- หน่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ศูนย์กิจการนักศึกษา
- หน่วยวินัยนักศึกษา
- หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์ (กิจกรรมและกีฬา)
- หน่วยประสานงานการศึกษาวิชาทหาร ฯ
- หน่วยบริการให้คาปรึกษา
- หน่วยกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
- หน่วยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
- หน่วยส่งเสริมวิชาการ
- หน่วยกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม

งำนบริกำรและสวัสดิกำร
- หน่วยกองทุนเงินให้กูยืม (กยศ , กรอ)
- หน่วยกองทุนภายในและภายนอก
- หน่วยกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
- หน่วยสารบรรณกองทุนฯ
- หน่วยประกันอุบัติเหตุ
- หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
- หน่วยบริการให้คาปรึกษา
- หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
- หน่วยบริการด้านสุขภาพและอานามัย
- หน่วยหน่วยเวชภัณฑ์
- หน่วยรณรงค์ต่อต้านแอลกอฮอล์และ
อบายมุข

- หน่วยบริการทางการแพทย์
และการพยาบาล
- หน่วยรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดและเอดส์
- หน่วยบริการด้านสุขาภิบาล
- หน่วยรณรงค์การบริการ
โลหิต
- หน่วยพัสดุ ครุภัณฑ์

ผังโครงสร้ำงหน่วยงำน สำนักสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

งำนบริหำรงำนทั่วไป
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- หน่วยสารบรรณ รับ – ส่งหนังสือภายใน
ภายนอก
- หน่วยบริหารงานบุคคล
- หน่วยงบประมาณ และการเงิน
- หน่วยพัสดุ และครุภัณฑ์ของสานักงาน

งำนพัฒนำกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย
- หน่วยวิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- หน่วยทาฐานข้อมูลของงานในกิจการสภา
มหาวิทยาลัยทั้งปวง
- หน่วยจัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัย

งำนประชุมสภำมหำวิทยำลัย
- หน่วยวิเคราะห์ สรุปประเด็น และจัดระเบียบ
วาระการประชุม
- หน่วยจัดทารายงานการประชุม
- หน่วยติดตามผลการดาเนินงานตามมติสภาฯ
- หน่วยสรรหา / แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี ผูอ้ านวยการ
และคณะกรรมการต่าง ๆ
- หน่วยอุทธรณ์และร้องทุกข์
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก และการประเมินผลปฏิบัติประจาปี
(ก.พ.ร.)

ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
3.1 นโยบายที่เกี่ยวข้อง
3.1.1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มอี ัตลักษณ์ มีคุณภาพมีสมรรถนะ และ
เป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้น
การบูรณาการเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้นาชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการ
องค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ
คุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
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3.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
3.4 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทางาน และเสริมสร้างทักษะและจิตสานึก
ในการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทา และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
3.6 จัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม
โดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินการ
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด
3.1 จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ
3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา
3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ
3.5 อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลาเนาและนอกภูมิลาเนา
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภายในระยะเวลา 1 ปี
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
3.7 อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
โครงการหลัก
3.1 โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3.2 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการ
เรียนรู้
3.3 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย
4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษา
เพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ
มหาวิทยาลัยในกากับของของรัฐ
กลยุทธ์
4.1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
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4.2 เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากร
ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
4.1 จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
4.2 อัตราส่วนจานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจานวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
4.3 ผลการสารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆ ที่สาคัญระดับชาติ/จังหวัด/
องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
4.4 จานวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
4.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
4.7 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ
4.8 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ
4.9 ผลสารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการหลัก
4.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
4.2 โครงการ “ราชภัฏโพลล์”
4.3 โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
4.4 โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4.5 โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับสานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)

แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561 – 2565
(ปรับปรุง 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรูส้ ู่
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ คุณลักษณะ 4 ประการ
พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมือ
อาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
กลยุทธ์
3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่
ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
3.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต
3.4 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการ
ทางาน และเสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น
3.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทา และมี
ความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
3.6 จัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม
โดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึง
ระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินการ (Timeline) ในการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด
3.1 จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตร
ใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การให้บริการของสานักงานอธิการบดี
เป้าประสงค์
1. สนับสนุนการดาเนินงานของผูบ้ ริหาร และมหาวิทยาลัย
ในทุกพันธกิจได้ตามเป้าหมาย
2. มีระบบการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ
4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. มีระบบการบริหารจัดการระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักงานอธิการบดี
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของสานักงาน
อธิการบดี รวมถึงการจัดทาแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการ
ให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานอธิการบดี
ต่อการบริหารจัดการของสานักงานอธิการบดี
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการ
ของสานักงานอธิการบดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้าง
ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่าง
บุคลากรทุกระดับ
เป้าประสงค์
2.1 บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามสายงาน
ความรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนการทางานในภาพรวม มี
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
2.2 บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีตอ่ กัน สามารถบูรณาการ
การดาเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)

แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561 – 2565
(ปรับปรุง 2562)

3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ
3.5 อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพ
อิสระทั้งตามภูมลิ าเนา และนอกภูมิลาเนาของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
3.7 อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น
โครงการหลัก
3.1 โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3.2 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถาน
ประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพือ่ จัดการเรียนรู้
3.3 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทั้ง
ตามสายงานและที่สนับสนุนการทางานในภาพรวม เพื่อให้
บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงในยุคประเทศ
ไทย 4.0
2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัด
สานักงานอธิการบดี เพื่อผลักดันการสร้างความร่วมมือ
และบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการ
พัฒนาตนเอง
2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตาม
แผนการพัฒนาตนเอง
2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเอง
ตามแผนการพัฒนาตนเอง
2.4 จานวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี
2.5 จานวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากร
2.6 ร้อยละความสาเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศ
ทางการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดีเมื่อเทียบกับ
แผนการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย
4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษา
เพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กบั ประเทศ
4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
คล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและ
ความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกากับของของรัฐ
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและ
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
4.2 เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้
ความสาคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
พัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะ
ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)
ตัวชี้วัด
4.1 จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติ/นานาชาติ
4.2 อัตราส่วนจานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อจานวนผลงานดังกล่าวที่ถูก
นาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
4.3 ผลการสารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/
แผนพัฒนาต่างๆ ที่สาคัญระดับชาติ/จังหวัด/องค์กร)
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
4.4 จานวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจ
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
บริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
4.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ
4.7 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างน้อย 5 ระบบ
4.8 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยาย
เครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
4.9 ผลสารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/
ผู้รับบริการที่มตี ่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการหลัก
4.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
4.2 โครงการ “ราชภัฏโพลล์”
4.3 โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ
4.4 โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4.5 โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม
และการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
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แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561 – 2565
(ปรับปรุง 2562)

3.1.2 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ข ตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) เป็น “สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับภูมิภาค และเป็นสถาบันที่มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลใน
ภูมิภาคเพื่อรองรับการดารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดั บ ปริ ญ ญาโทด้ ว ย” สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม เป็ น องค์ ก รหลั ก ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการกาหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการกากับ ขับเคลื่อน ควบคุม และตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
เกิดประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ลและเกิดการพัฒ นาอย่างยั่งยืน จึงกาหนดนโยบายสภามหาวิทยาลั ยไว้
ดังต่อไปนี้
1.5) ด้านธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งใช้ หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารองค์กร เน้นระบบการตรวจสอบภายใน และการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการบริหาร
ความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
1.6) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ จั น ทรเกษม เป็น มหาวิทยาลั ย ที่ มุ่ง ปฏิบั ติ งานตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีระบบการตรวจสอบการกระทาที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างจริงจัง และดาเนินงานตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา
ให้ไปในทิศทางที่เกิดคุณภาพตามหลักสากล
1.7) ด้านระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนรู้และการบริหารมหาวิทยาลัย โดย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักการสร้างโอกาสที่เสมอภาค และระบบคุณธรรม (Merit system) เพื่อป้องกัน
พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
1.8) ด้านการมุ่งผลสาเร็จที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์
ของมหาวิ ทยาลั ย โดยมุ่งหวังผลระยะยาวที่เ ป็น ไปได้ และผลส าเร็ จ ตามแนวทางยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย (Strategic outcome and impact)
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3.1.3 นโยบายอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล (สิงหาคม 2559)
วิสัยทัศน์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการด าเนิ น งาน จึ ง ด าเนิ น การตามวิ สั ย ทั ศ น์ เ ดิ ม ที่ ผ่ า น
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย (ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) คือ
“เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียน และโลกาภิวัตน์”
โดยมุ่งเน้นการดาเนินการให้เกิดจุดเด่น ดังนี้
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากผลิตบัณฑิตในระบบแล้ว จะส่งเสริมให้ เกิดศูนย์การเรียนรู้
หรือศูนย์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ
2. พัฒนาภูมิปัญญา เน้นการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นชัยนาท
และชุมชนเมือง
3. พร้อมรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
4. โลกาภิวัตน์ ส่งเสริมการทางานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
แนวทางการบริหารงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบททั้ง
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอแนวทางการบริหารงาน 4 ประการ ตามลาดับความสาคัญ
และความจาเป็นเร่งด่วน ดังนี้ คือ
แนวทางการบริหารงาน
สถานการณ์
1. เข้าใจอนาคต
1. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทาง
ประชากรจะทาให้จานวนนักศึกษา
ลดลง โดยภาพรวม
2. หลั ก สู ต รบางสาขาจะมี จ านวน
นักศึกษาลดลง และบางสาขาอาจ
ลดลงถึงระดับที่ไม่สามารถจั ด การ
เรียนการสอนได้
3. รัฐบาลมีนโยบายจากัดจานวนรับ
นั ก ศึ ก ษ า ใ น บ า ง ห ลั ก สู ต ร ที่ มี
แนวโน้ ม ว่ า บั ณ ฑิ ต จะตกงาน เช่น
ศึ ก ษาศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ การ
จัดการทั่วไป วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. กาหนดทิศทาง
1. รั ฐ บาลให้ ความเห็ นชอบการผลิต
บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ตามแผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling)
5 ด้าน
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เป้าหมาย
1. รั ก ษาจ านวนรั บ นั ก ศึ ก ษาไว้ ใ นระดั บ ที่
เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดการศึกษา
2. พั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น การศึ ก ษา
ระยะสั้น (Non-degree programs หรือ
Short course)
3. พั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ๆ ที่ ต อบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ และภาวะการจ้างงาน
4. ร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการใน การ
ฝึ ก งานของบั ณ ฑิ ต และการท าหลั ก สู ต ร
ร่วมกัน
1. ด้านการผลิตและพัฒนาครู
2. ด้านเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
3. ด้านอุตสาหกรรมบริการ และการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน
4. ด้านวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ และการเข้ า สู่
สังคมสูงวัย
5. ด้านการจัดการทางสังคม (ลดความเหลื่อม
ล้า และเขตเศรษฐกิจพิเศษ)

แนวทางการบริหารงาน
สถานการณ์
เป้าหมาย
3. สร้างบ้านให้รุ่งเรือง
1. ด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย 1. ก าหนดจุ ด เด่ น ตามแผนยุ ท ธศาสตร์
ทาได้ดีบั ณฑิตมี คุ ณภาพ มีงานท า มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้
ควรปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให้ 1) ดนตรีสากล
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงและมี 2) วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) การท่องเที่ยว
และกาหนดจุดเด่นของแต่ล ะคณะ 4) ครูปฐมวัย และโรงเรียนสาธิต
อย่างน้อย 1 สาขาวิชา
5) เกษตรเพื่อชุมชนเมือง
6) การแพทย์แผนจีน
2. ด้ า นการวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย มี 2. เพิ่ ม จ านวนงานวิ จั ย และนั ก วิ จั ย ที่ มี
ผลงานวิจั ยเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ โดยเน้นประเด็นการวิจัยตามแผน
และคุณภาพควรพัฒนางานวิจัยให้ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เน้นกลุ่ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ผู้สูงอายุและสังคมเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. ด้านบริ การวิชาการมหาวิทยาลัย 3. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
ท าได้ ดี ควรบู ร ณาการบริ ก าร งานวิจัย หรือตอบสนองความต้องการของ
วิ ช าการบนฐานงานวิ จั ย และการ ชุมชน
จัดการเรียนการสอน
4. สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการ
4. ด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม 5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ถ่ายทอด และผลิตงานทานุ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ศั ก ยภาพและมี บารุงศิลปวัฒนธรรม
ความโดดเด่นในพันธกิจข้อนี้
5. การบริหารจัดการให้องค์กร
6. มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สมัยใหม่ (Modern Organization)
มีเครือข่ายและมีความเป็นสากล
4. รู้ รั ก สามั ค คี และมี 1. รู้/รัก/สามัคคี
1. รู้ รัก วิชาการ (สายวิชาการ)
ธรรมาภิบาล
2. รู้ รัก งานในหน้าที่ (สายสนับสนุนวิชาการ)
3. สามัคคี บุคลากรทุกกลุ่มมีความรักองค์กร
รั ก งาน ขยั น ทุ่ ม เท อุ ทิ ศ เวลา รั ก ใคร่
สามัคคี
2. มีธรรมาภิบาล
4 . ด า เ นิ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ต า ม ห ลั ก
ธรรมาภิบาล 10 ด้าน คือ
1. หลักประสิทธิผล
2. หลักประสิทธิภาพ
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักการรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่งใส
6. หลักการมีส่วนร่วม
7. หลักการกระจายอานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. ความเสมอภาค
10. หลักมุ่งเน้นประชามติ
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3.1.4 ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
1) ข้อมูลด้านบุคลากร
สานักงานอธิการบดี มีจานวนบุคลากร จานวน รวมทั้งสิ้น 136 คน จาแนกเป็นข้าราชการพลเรือน
จานวน 13 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 68 คน ลูกจ้างประจา จานวน 15 คน พนักงานราชการ
จานวน 9 คน ลูกจ้างประจาตามสัญญา จานวน 31 คน แสดงได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตาราง แสดงข้อมูลบุคลากร จาแนกตามประเภทบุคลากร และหน่วยงาน
จานวน (คน)
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจาตามสัญญา
รวม

กองกลาง

กองคลัง

กองนโยบาย
และแผน

กองพัฒนา
นักศึกษา

กองบริหาร
งานบุคคล

สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

รวม

5
18
12
3
20
58

3*
12
2
2
8
27

1
10
11

1
10
1**
1
3
16

1
13
1
15

2
5
2
9

13
68
15
9
31
136

หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
* กองคลัง ข้าราชการพลเรือน ไปช่วยราชการ ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 1 คน (นางสาวสาราญ เจริญสุขเช้า)
** กองพัฒนานักศึกษา ลูกจ้างประจา ไปช่วยราชการ ณ โรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม จานวน 1 คน (นางสาวศรัญพร เปรมเปรื่องเชาวน์)
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2) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานอธิการบดีย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2558 – 2560 มีคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี้

ปีการศึกษา 2560
4.57 คะแนน

ปีการศึกษา 2559
4.00 คะแนน

ปีการศึกษา 2558
3.86 คะแนน

จากแผนภาพข้างต้น ส านั กงานอธิการบดีมีผ ลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ย้อนหลัง 3 ปี คือปีการศึกษา 2558 ได้คะแนน 3.86 คะแนน ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน 4.00 คะแนน
และปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน 4.57 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสานักงานอธิการบดีในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
จากผลการระดมสมองในการประชุมทบทวนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่
13 มิถุน ายน 2562 ณ ห้ องประชุม มานิ จ ชุมสาย ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ได้ผ ลสรุป การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของสานักงานอธิการบดี สามารถแสดงได้ดังตาราง
ต่อไปนี้

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1. การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในสานักงานอธิการบดี
ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน
W2. การสร้างความร่วมมือ การประสานงาน และบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานยังไม่ชัดเจน
W3. ข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบัน
W4. งบประมาณไม่เพียงพอตามแผนพัฒนาบุคลากร
W5. การบริหารงานของผู้บังคับบัญชาไม่ชัดเจน
W6. พนักงานขาดขวัญและกาลังใจ และมีความรู้สึกไม่มั่นคง
ในอาชีพ
W7. การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึงระหว่างหน่วยงานภายในสานักงาน
อธิการบดี

จุดแข็ง (Strengths)
S1. บุคลากรมีความรักองค์กร
S2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
ในการทางาน
S3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ที่รองรับการ
ดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี
S4. เป็นศูนย์รวมของภารกิจด้านการบริการ
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

O1. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง
O2. มีระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้
การทางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
O3. มีหน่วยงานกลางพัฒนาระบบสารสนเทศ
O4. มหาวิทยาลัยมีการนาเทคโนโลยีมาพัฒนา
บุคลากรและมหาวิทยาลัย
O5. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
O6. การประกันคุณภาพทาให้บุคลากรต้องพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
O7. มีความพร้อมด้านทรัพยากรทุกระดับ ทั้งคน
เงิน อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือ
สนับสนุนเทคโนโลยี
O8. เป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามพันธกิจของ
อธิการบดี จึงสามารถขับเคลื่อนนโยบายของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว

T1. ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานได้รับไม่ครบถ้วนทาให้
การบริการล่าช้า
T2. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องยังต้องการเอกสาร
ต้นฉบับที่เป็นกระดาษแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
T3. ความร่วมมือการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ยังไม่เป็นรูปธรรม
T4. มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างๆ อยู่เสมอ
T5. นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบางประเด็นไม่ชัดเจน
ทาให้การปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
T6. ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายฉบับยังไม่เป็น
รูปธรรม
T7. งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ไม่เพียงพอ และลดลงในบางประเด็น
T8. งานเร่งด่วนนอกเหนือแผนงานทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้
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3.3 การวิเคราะห์ตาแหน่งกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
จากการประชุมทบทวนข้อเชิงยุ ทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตัวแทนบุคลากรสานักงานอธิการบดีจากทุกหน่วยงานร่วมกันให้ค่าน้าหนักผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและนอก และหาค่าเฉลี่ยเพื่อกาหนดตาแหน่งกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี โดยพบว่าสานักงาน
อธิการบดีมีตาแหน่งกลยุทธ์ คือ ตาแหน่งดาว หมายความว่า สานักงานอธิการบดีมีปัจจัยภายในที่เอื้อต่อ
การพัฒ นาการปฏิบั ติงาน ในขณะเดีย วกันก็มีปัจจัยภายนอก ทั้งการสนับสนุนจากมหาวิทยาลั ย และ
นโยบายระดับ ชาติต่างๆ ดังนั้ น กลยุ ทธ์ในภาพรวมของส านักงานอธิการบดีจึงเป็น กลยุทธ์ เ ชิงรุ ก คือ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในเชิงรุกให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย

สานักงาน
อธิการบดี
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3.4 การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสานักงานอธิการบดี ได้ดังนี้
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
ปัจจัยภายใน
W1. การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในสานักงานอธิการบดียังไม่
เป็นรูปธรรมชัดเจน
W2. การสร้างความร่วมมือการประสานงาน และ บูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานยังไม่ชัดเจน
W3. ข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบัน
W4. งบประมาณไม่เพียงพอตามแผนพัฒนาบุคลากร
W5. การบริหารงานของผู้บังคับบัญชาไม่ชัดเจน
W6. พนักงานขาดขวัญและกาลังใจ และมีความรู้สึกไม่มั่นคง
ในอาชีพ
W7. การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึงระหว่างหน่วยงานภายในสานักงาน
อธิการบดี

S4,O7 พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการจัดการทางการเงิน
และฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
S4,O4 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service
S3,O1,O3,O4 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ
จัดอย่างเป็นระบบ
S2,O4 พัฒนาบุคลากรตามสายงานเพื่อให้การบริการและการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
S2,O5,O6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
โดยการถ่ายทอดจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ไปยังบุคลากร
ภายใน

W2,O7 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สานักงานอธิการบดีเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่นาไปสู่การสร้างความร่วมมือและ
การบูรณาการงานร่วมกัน
W4,O2 ประชุมบุคลากรสานักงานเพื่อรับทราบนโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
W2,O1 มีการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร
สายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย
4.0
W5,W6,O2 ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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S1. บุคลากรมีความรักองค์กร
S2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ในการทางาน
S3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ที่รองรับการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี
S4. เป็นศูนย์รวมของภารกิจด้านการบริการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O)
O1. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
O2. มีระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้การทางานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
O3. มีหน่วยงานกลางพัฒนาระบบสารสนเทศ
O4. มหาวิทยาลัยมีการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาบุคลากรและ
มหาวิทยาลัย
O5. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
O6. การประกันคุณภาพทาให้บุคลากรต้องพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
O7. มีความพร้อมด้านทรัพยากรทุกระดับทั้งคน เงิน อุปกรณ์
ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสนับสนุนเทคโนโลยี
O8. เป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามพันธกิจของอธิการบดีจึง
สามารถขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว
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อุปสรรค (T)
T1. ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานได้รับไม่ครบถ้วนทาให้
การบริการล่าช้า
T2. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องยังต้องการเอกสาร
ต้นฉบับที่เป็นกระดาษแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
T3. ความร่วมมือการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ยังไม่เป็นรูปธรรม
T4. มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างๆ อยู่เสมอ
T5. นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบางประเด็นไม่ชัดเจน
ทาให้การปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
T6. ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายฉบับยังไม่เป็น
รูปธรรม
T7. งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ
ไม่เพียงพอและลดลงในบางประเด็น
T8. งานเร่งด่วนนอกเหนือแผนงานทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้

S2,T1 จัดทาแนวทางปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้แก่ W3,W7,T1,T2 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
ผู้รับบริการ
การบริหารจัดการ
S4,T5 ผลักดันหรือจัดทาข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ให้
W2,T4 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้ทันต่อ
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลง
S2,T1 ประชุมชี้แจงหรือแจ้งแนวทางการจัดทางานสาร
บรรณประเภทต่างๆ
S2,S3,T1,T2,T8 นาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการอย่างถูกต้อง

การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
จากตารางวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix พบว่า กลยุทธ์ต่างๆ ที่เกิด
จากการสั ง เคราะห์ ผ ลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มนั้ น สามารถน ามาจั ด กลุ่ ม และก าหนดกรอบการ
ดาเนินงานที่สาคัญได้ 2 ประเด็น คือ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ และการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งสานักงานอธิการบดีได้นาประเด็นดังกล่าวมากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์สานักงาน
อธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้

เทคโนโลยี/ระบบสารสนเทศ
ประกันคุณภาพ

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ
แนวปฏิบัติการให้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนารูปแบบการให้บริการ

One Stop Service

ทักษะตามสายงาน
Thailand 4.0

พัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถของบุคลากร

ประชุมบุคลากร
สานความสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สานความสัมพันธ์ของบุคลากรใน
สังกัดสานักงานอธิการบดี

สร้างความร่วมมือ บูรณาการงาน
ร่วมกันประสานงานร่วมกัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และความสอดคล้องกับ TOWS Matrix
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
การให้บริการของสานักงานอธิการบดี

2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี ควบคู่กับ
การเสริมสร้างความสามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่าง
บุคลากรทุกระดับ

กลยุทธ์

1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สานักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวม
ของสานักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดทา
แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการให้บริการที่
เป็นมาตรฐาน
2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้
และความสามารถทั้งตามสายงานและ
ที่สนับสนุนการทางานในภาพรวม
เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0
2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ทุกระดับในสังกัดสานักงานอธิการบดี
เพื่อผลักดันการสร้างความร่วมมือและ
บูรณาการการดาเนินงานร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม
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ความสอดคล้อง
S4O7,
S3O1O3O4,
S2O5O6,
W5W6O2,
S4T5
S4O4,
S2T1,
S2S3T1T2T8

S2O4,
S2T1,
S2S3T1T2T8,
W2T3
W2O7,
W4O2

ส่วนที่ 4
ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี
4.1 ปรัชญา
“พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีคุณธรรม”
4.2 วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล”
4.3 พันธกิจ
3.1 สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.2 พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสานักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้าง
ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ
4.5 เป้าประสงค์
1. สนับสนุนการดาเนินงานของผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจได้ตามเป้าหมาย
2. มีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
6. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามสายงาน ความรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนการทางานในภาพรวม
มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
7. บุ ค ลากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น สามารถบู ร ณาการการด าเนิ น งานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
4.6 กลยุทธ์
1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดทาแนวปฏิบัติ
หรือขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
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2.1 พัฒนาบุคลากรให้ มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทั้งตามสายงานและที่สนับสนุน การทางาน
ในภาพรวม เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0
2.2 ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เพื่ อ ผลั ก ดั น
การสร้างความร่วมมือและบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
4.7 ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของสานักงาน
อธิการบดี
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง
2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง
2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง
2.4 จานวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสานักงานอธิการบดี
2.5 จานวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
2.6 ร้อยละความสาเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี
เมื่อเทียบกับแผนการดาเนินงาน
4.8 ค่านิยมของสานักงานอธิการบดี (The Office of “President”)
ค่านิยม
ความหมาย
P
R
E
S
I
D
E
N
T

President and Policy Support
Responsibility
Efficiency and Value for Money
Service Mind
Incorruptible
Discerning
Equity
Not Slow and Sure
Technology

สนับสนุนการทางานเพื่อตอบสนองนโยบายของอธิการบดีและผู้บริหาร
มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ มหาวิทยาลัย และสังคม
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
มีจิตวิญญาณในการบริการ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความซือ่ ตรง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มีวิสัยทัศน์ในการทางาน
มีความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
ทางานรวดเร็ว และถูกต้อง
ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบการปฏิบัตงิ าน
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ภาพที่ 4.1 ค่านิยม 9 ประการ ของสานักงานอธิการบดี
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Technology

Not Slow and Sure

Equity

Discerning

Incorruptible

Service Mind

Efficiency and Value for Money

Responsibility

President and Policy Support

4.9 ตารางความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการให้บริการของสานักงาน
อธิการบดี
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ตัวชี้วัด 5.2
ผลการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กลยุทธ์ 5.2
ส่งเสริมพัฒนาการดาเนินงานที่ส่งผล
ต่อคุณภาพ ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี ควบคู่
กับการเสริมสร้างความสามัคคี และ

เป้าประสงค์
1. สนับสนุนการดาเนินงานของผู้บริหาร
และมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจได้ตาม
เป้าหมาย
2. มีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
3. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ
4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พร้อมในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
5. มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
6. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ตามสายงาน ความรู้อื่นๆ ที่สนับสนุน
การทางานในภาพรวมมีความก้าวหน้า
และความมั่นคงในอาชีพ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1.1
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
สานักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 1.2
พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวม
ของสานักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดทา
แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการให้บริการที่เป็น
มาตรฐาน
กลยุทธ์ 2.1
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถทั้งตามสายงานและที่สนับสนุน
การทางานในภาพรวม เพื่อให้บุคลากรมี

ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561 - 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562)
ความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่าง
บุคลากรทุกระดับ

เป้าประสงค์
7. บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
สามารถบูรณาการการดาเนินงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
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ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ 2.2
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุก
ระดับในสังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อ
ผลักดันการสร้างความร่วมมือและบูรณาการ
การดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

4.10 ตัวชี้วัดความสาเร็จ แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
Based
เป้าหมาย
Line 2561 2562 2563 2564
85.40 86
87
88
89
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. สนับสนุนการดาเนินงาน
ของผู้บริหาร และ
มหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจ
ได้ตามเป้าหมาย

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี
ต่อการบริหารจัดการของ
สานักงานอธิการบดี

ร้อยละ

2. มีระบบการปฏิบตั ิงานที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

1.2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

คะแนน

4.00

4.05

4.10

4.15 4.20

4.25

5. มีระบบการบริหารจัดการ
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1.3 ผลการประเมินการ
บริหารงานผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหาร
สานักงานอธิการบดี

คะแนน

-

3.51

3.60

3.70

4.00

2565
90

4. มีระบบเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อม
ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

3.80

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของสานักงาน
อธิการบดีที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในบนพืน้ ฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน/โครงการ
1.โครงการบริ ห ารจั ด การ
สานักงานอธิการบดี
2 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของบุคลากร

ทุกกอง

ทุกกอง

ทุกกอง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3. ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มี
ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ

1.4 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ต่อการ
ให้บริการของสานักงาน
อธิการบดี

ร้อยละ

Based
เป้าหมาย
Line 2561 2562 2563 2564
70.20 80
82
84
86

2565
90
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์
1 . 2 พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
ให้ บ ริ ก ารในภาพรวมของ
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี รวมถึ ง
การจั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ห รื อ
ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น
มาตรฐาน
แผนงาน/โครงการ
1.โครงการบริ ห ารจั ด การ
สานักงานอธิการบดี
2.โครงการพั ฒ นาระบบและ
รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารของ
สานักงานอธิการบดี

ทุกกอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสานักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่าง
บุคลากรทุกระดับ
2561
99.5

เป้าหมาย
2562 2563 2564
99.6 99.7 99.8

2565
100

6. บุคลากรมีทักษะ ความรู้
2.1 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ
ความสามารถตามสายงาน
ก า ร พั ฒ น า ต า ม แ ผ น กา ร
ความรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนการ
พัฒนาตนเอง
ทางานในภาพรวมมี
ความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในอาชีพ

ร้อยละ

Based
Line
99.33

2.2 ร้ อ ยละของรายงานผลจาก
ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง ต า ม
แผนการพัฒนาตนเอง

ร้อยละ

20

100

100

100

100

100

2.3 ร้ อ ยละของการเผยแพร่
องค์ ค วามรู้ จ ากการพั ฒ นา
ตนเองตามแผนการพั ฒ นา
ตนเอง

ร้อยละ

20

25

30

35

40

45

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์
2.1 พั ฒ นาบุ ค ลากรให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถทั้ ง
ตามสายงานและที่ ส นั บ สนุ น
การท างานในภาพรวม เพื่ อ ให้
บุ ค ลากรมี ค วามพร้ อ มต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย
4.0
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน
2. โครงการอบรมหรื อ พั ฒ นา
ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง
ภายในและนอกมหาวิทยาลัย
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการอบรมหรื อ พั ฒ นา
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
(งบประมาณพัฒนาบุคลากร)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน

ทุกกอง

ทุกกอง

ทุกกอง

เป้าประสงค์
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7. บุคลากรมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน สามารถบูรณาการ
การดาเนินงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

Based
Line

2561

เป้าหมาย
2562 2563 2564

2565

2.4 จานวนโครงการพัฒนาทักษะ
ความรู้ และความสามารถ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี

โครงการ

1

1

1

1

1

1

2.5 จานวนโครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากร

โครงการ

1

1

1

1

1

1

2.6 ร้อยละความสาเร็จของ
การเผยแพร่นโยบายและ
ทิศทางการดาเนินงานของ
สานักงานอธิการบดีเมื่อ
เทียบกับแผนการดาเนินงาน

ร้อยละ

-

80

82

84

86

88

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
2. กิจกรรมการเผยแพร่
องค์ความรู้การพัฒนาตนเอง
(ดาเนินการภายในกอง)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
สานักงานอธิการบดี
2. โครงการจัดการความรู้
(Knowledge Management)
กลยุทธ์
2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรทุกระดับ
ในสังกัดสานักงานอธิการบดี
เพื่อผลักดันการสร้างความ
ร่วมมือและบูรณาการการ
ดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการสานสัมพันธ์
บุคลากรสังกัดสานักงาน
อธิการบดี
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการประชุมเผยแพร่
นโยบายและทิศทางการ
ดาเนินงานของสานักงาน
อธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ

กอง
บริหารงาน
บุคคล
ทุกกอง

กองกลาง

4.11 ตารางความเชื่อมโยงข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
สานักงานอธิการบดี ควบคู่กับการ
เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์
อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของสานักงานอธิการบดี

เป้าประสงค์
1. สนับสนุนการดาเนินงานของผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย
ในทุกพันธกิจได้ตามเป้าหมาย

2. มีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. ผู้ รั บ บริ ก ารทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ
4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มี
มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
6. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามสายงาน ความรู้
อื่นๆ ที่สนับสนุนการทางานในภาพรวม มีความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในอาชีพ

7. บุ ค ลากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น สามารถบู ร ณาการ
การดาเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของสานักงานอธิการบดีที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
สานักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของ
สานักงานอธิการบดี

1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการใน
ภาพรวมของสานักงานอธิการบดี
รวมถึงการจัดทาแนวปฏิบัติหรือ
ขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะ ความรู้
และความสามารถทั้งตามสายงานและที่
สนับสนุนการทางานในภาพรวม เพื่อให้
บุคลากรมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0
2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรทุกระดับในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี เพื่อผลักดันการสร้างความ
ร่วมมือและบูรณาการการดาเนินงาน
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริหารสานักงาน
อธิการบดี
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
2.1 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาตาม
แผนการพัฒนาตนเอง
2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตาม
แผนการพัฒนาตนเอง
2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนา
ตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง
2.4 จานวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถบุคลากรสานักงานอธิการบดี
2.5 จานวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากร
2.6 ร้อยละความสาเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการ
ดาเนินงานของสานักงานอธิการบดีเมื่อเทียบกับแผนการดาเนินงาน

4.12 แผนที่ยทุ ธศาสตร์ แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)
วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของสานักงานอธิการบดี

มีระบบการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

สนับสนุนการดาเนินงานของ
ผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย
ในทุกพันธกิจได้ตามเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสานักงาน
อธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรทุกระดับ
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานอธิการบดี

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ทีม่ ีมาตรฐาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนา
องค์กร

คุณภาพการ
ให้บริการ
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มีระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อม
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักงาน
อธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในบนพื้นของหลักธรรมาภิบาล

พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี รวมถึง
การจัดทาแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการให้บริการทีเ่ ป็นมาตรฐาน

บุคลากรมีทักษะ ความรู้และความสามารถตามสายงานความรู้อื่นๆ
ที่สนับสนุนการทางานในภาพรวม มีความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในอาชีพ

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถตามสาย
งาน และที่สนับสนุนการทางานในภาพรวมเพื่อให้บุคลากรมี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0

บุคลากรทุกระดับมีความสัมพันธ์อนั ดี
ต่อกัน สามารถบูรณาการการ
ดาเนินงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับ
เพื่อผลักดันการสร้างความร่วมมือและบูรณา
การการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ 5
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
5.1 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลแผนกลยุ ท ธ์ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562) กาหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด โดยมอบหมายให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี พิจารณาผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกั บตัวชี้วัด รวบรวมและ
รายงานผลต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานอธิ ก ารบดี และคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละปี ซึ่งผลการติดตามฯ
จะนาไปสู่การพิจารณาการปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน และทบทวนค่าเป้าหมายให้มีความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะดาเนินการทุก 2 ไตรมาส และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริ ห ารส านั กงานอธิการบดี โดยเมื่อสิ้ นสุ ดปีงบประมาณจะดาเนินการสรุปผลในภาพรวม
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 5.1

รอบ 6 เดือน
สิ้นไตรมาส 2

มี.ค
.

ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล
จัดทาหนังสือแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงาน
(ก่อนสิ้นไตรมาส 15 วัน)

เม.
ย.

หน่วยงานจัดส่งรายงาน
(ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส)

เม.
ย.

รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน

เม.
ย.

นาเสนอคณะกรรมการ
บริหารสานักงานอธิการบดี
นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 5.1 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
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รอบ 12 เดือน
สิ้นไตรมาส 4

ก.ย
.
ต.ค
.
ต.ค
.
ต.ค
.
ต.ค
.

5.2 คาอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม และการคานวณผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของ
สานักงานอธิการบดี
1) คาอธิบาย
สานักงานอธิการบดี เล็งเห็นความสาคัญของการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
สานักงานอธิการบดี นอกจากการส่งเสริมการพัฒ นาทักษะ ความรู้ และความสามารถ ยังมุ่งเน้นการจัด
สิ ่ง สนับ สนุน การปฏิ บั ติ ง าน การให้ บ ริ ก าร ความพอเพี ย งของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส านั ก งาน รวมถึ ง การจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
2) ข้อมูลที่ติดตาม
ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรส านั ก งานอธิ ก ารบดี ต่ อ การบริ ห ารจั ด การของส านั ก งาน
อธิการบดี (ประเมินออนไลน์)
3) การคานวณผลการดาเนินงาน
(ค่าเฉลี่ย)ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานอธิการบดี =
(ค่าเฉลี่ย)ร้อยละความพึงพอใจของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี (6หน่วยงาน)
6

4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ
ต่ากว่า 30

ต้องปรับปรุง
50-31

พอใช้
70 - 51

ดี
90 - 71

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทาการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ
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ดีมาก
100 - 91

ตัวชี้วัด 1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1) คาอธิบาย
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
ได้กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน
สนับสนุนมีแนวทางปฏิบัติ ในการพัฒ นาคุณภาพในเชิงประจักษ์ และสามารถรองรับการประเมินคุ ณภาพ
ภายในได้อยางมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ระดับสถาบั น และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ 7 การกากับติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในสถาบันมีการดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกาหนด
ส านั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษม เล็ งเห็ นความส าคัญในการผลั กดันและ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณภาพในการดาเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง
2) ข้อมูลที่ติดตาม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนปีล่าสุด
3) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน
1.50 - 1.00

ต้องปรับปรุง
2.50 - 1.51

พอใช้
3.50 - 2.51

ดี
4.50 - 3.51

ดีมาก
5.00 - 4.51

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560)
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ตัวชี้วัด 1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี
1) คาอธิบาย
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การของหน่ ว ยงาน และ
ยกระดับ คุณภาพการบริ การของส านั กงาน โดยคณะกรรมการบริห ารส านักงานอธิการบดี และผู้ บริห าร
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิก ารบดี ทุ ก คน ร่ ว มกั น ก าหนดนโยบาย รู ป แบบการด าเนิ น งานที่ชัดเจน
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ บุ ค ลากร เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีความพึงพอใจและความสุขในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผลการดาเนินงานในภาพรวมของ
สานักงานอธิการบดีต่อไป
ดังนั้น สานักงานอธิการบดีจึ งประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานอธิการบดีที่มี ต่ อ การ
บริหารจัดการของสานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจต่อคณะกรรมการบริหารสานักงาน
อธิการบดี และ 2) ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา (ผู้อานวยการ)
2) ข้อมูลที่ติดตาม
2.1 ระดับ คะแนนความคิ ดเห็ น ของบุ คลากรต่ อ การบริ ห ารจัด การของคณะกรรมการบริ ห าร
สานักงานอธิการบดี (ประเมินออนไลน์)
2.2 ระดับคะแนนความคิดเห็น ของบุคลากรต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตนเอง (ผู้อานวยการ)
(ประเมินออนไลน์)
3) การคานวณผลการดาเนินงาน
(ค่าเฉลีย่ )คะแนนความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี =
คะแนนความคิดเห็นต่อผู้บริหารหน่วยงานตนเอง + คะแนนความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี
2

4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.50 - 1.00

ต้องปรับปรุง
2.50 - 1.51

พอใช้
3.50 - 2.51

ดี
4.50 - 3.51

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ดีมาก
5.00 - 4.51

ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
1) คาอธิบาย
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาหน่ ว ยงานสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางการให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล
ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีพันธกิจหลักในการ
ให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ
รวมถึ ง บุ ค ลากรภายนอก ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ทุ ก ประเภทเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ใ นการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร
ที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ข้อมูลที่ติดตาม
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
3) การคานวณผลการดาเนินงาน
(ค่าเฉลี่ย)ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานอธิการบดี =
ผลรวมของร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานอธิการบดี (6หน่วยงาน)
6

4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ
ต่ากว่า 30

ต้องปรับปรุง
50-31

พอใช้
70 - 51

ดี
90 - 71

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทาการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ
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ดีมาก
100 - 91

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสานักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้าง
ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง
1) คาอธิบาย
บุคลากร คือ ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจของสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสานักงานอธิการบดี
จึงเป็นสิ่งสาคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผู้อานวยการเป็นผู้ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรจะส่งผลต่อคุณภาพการดาเนินงานในภาพรวมของสานักงาน
อธิการบดีและมหาวิทยาลัย
การพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะ
หรือความรู้ด้านต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัย หรือนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณหรือ
ไม่ใช้งบประมาณก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นหัวข้อการอบรมหรือพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนการพัฒนาตนเองที่สอดคล้อง
กับภาระงานที่ปฏิบัติงานอยู่ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาที่สังกัด
2) ข้อมูลที่ติดตาม
2.1 แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล
2.2 จานวนบุคลากรสานักงานอธิการบดีทั้งหมด (ปีงบประมาณ)
2.3 จานวนบุคลากรสานักงานอธิการบดีที่ได้รับการอบรมและพัฒนา (ปีงบประมาณ)
(หัวข้อการอบรมหรือพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนการพัฒนาตนเอง)
3) การคานวณผลการดาเนินงาน
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา =

จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
X 100
จานวนบุคลากรทั้งหมด

4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่า 30

ต้องปรับปรุง
50-31

พอใช้
70 - 51

ดี
90 - 71

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทาการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ
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ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง
1) คาอธิบาย
รายงายผลการพัฒ นาตนเอง เป็ นการดาเนินงานสื บเนื่องจากการอบรมและพัฒ นาตนเองของ
บุ คลากรตามแผนการพั ฒ นาตนเอง โดยจะประเมิน เฉพาะการอบรมที่ ใช้ง บประมาณการพั ฒ นาตนเอง
รายบุคคล ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกคนที่ใช้งบประมาณดังกล่าวจะต้องนาส่งรายงานผล
การอบรมที่ได้จากการพัฒนาตนเอง รายละเอียดควรประกอบด้วย หัวข้อการอบรมหรือพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาตนเอง (หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา) หน่วยงานที่จัดอบรม ระยะเวลาที่ เข้า
อบรม ความรู้ที่ได้รับ และการนาไปใช้ประโยชน์ โดยสรุปรายละเอียดพอสังเขปตามแบบฟอร์มที่กาหนดโดย
กองบริหารงานบุคคล
ทั้งนี้ รายงานฉบับดังกล่าวจะต้องนาส่งให้กับกองบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ
พั ฒ นาตนเองในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไป และในกรณี ที่ เ ป็ น การพั ฒ นาตนเองโดยการศึ ก ษาดู ง าน
(โดยใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคล) ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจะต้องนาส่งรายงานผลเป็นรายบุคคลไป
2) ข้อมูลที่ติดตาม
รายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง (จัดส่งให้กับผู้อานวยการ 1 ชุด และ
กองบริหารงานบุคคล 1 ชุด)
3) การคานวณผลการดาเนินงาน
ร้อยละรายงานผลการพัฒนาตนเองฯ =

จานวนรายงานผลการพัฒนาตนเอง
X 100
จานวนบุคลากรที่ใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคลทั้งหมด

4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ
ต่ากว่า 30

ต้องปรับปรุง
50-31

พอใช้
70 - 51

ดี
90 - 71

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทาการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ

50

ดีมาก
100 - 91

ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง
1) คาอธิบาย
การเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเอง เป็นการดาเนินงานสืบเนื่องจากการอบรมและพัฒนา
ตนเองของบุคลากรตามแผนการพัฒนาตนเอง โดยจะประเมินเฉพาะการอบรมที่ใช้งบประมาณการพัฒนา
ตนเองรายบุคคล ซึง่ ตามเกณฑ์ปกตินั้นเมื่อสิ้นสุดการอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกคนที่ใช้งบประมาณดังกล่าว
จะต้องนาส่งรายงานผลการอบรมที่ได้จากพัฒนาตนเอง แต่ทุกหน่วยงานควรมีการจัดทาเอกสารเผยแพร่
องค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับบุคลากรท่านอื่นๆ ทั้งในกอง และหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด
สานักงานอธิการบดี โดยสรุปรายละเอียดพอสังเขปเป็นเอกสาร 1 - 2 หน้า หรือตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้ ฉบับดังกล่าวจะต้องนาส่งให้กับกองบริหารงานบุค คลเพื่อ
เป็ น หลั กฐานประกอบการพัฒ นาตนเองในระดับมหาวิทยาลั ยต่อไป และในกรณีที่เป็นการพัฒ นาตนเอง
โดยการศึกษาดูงาน (โดยใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคล) ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจะต้องเผยแพร่
องค์ความรู้เป็นรายบุคคลไป
2) ข้อมูลที่ติดตาม
เอกสารการเผยแพร่ องค์ความรู้ จากการพัฒ นาตนเองตามแผนการพัฒ นาตนเอง (จัดส่ งให้ กับ
ผู้อานวยการ 1 ชุด และกองบริหารงานบุคคล 1 ชุด)
3) การคานวณผลการดาเนินงาน
ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้ฯ =

จานวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้
X 100
จานวนบุคลากรที่ใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคลทั้งหมด

4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง
น้อยกว่า 20
29 - 20

พอใช้
39 - 30

*ที่มา: อ้างอิงตามค่าเป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565
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ดี
49 - 40

ดีมาก
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 50

ตัวชี้วัด 2.4 จานวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสานักงานอธิการบดี
1) คาอธิบาย
การพัฒ นาบุ คลากรให้ มี ทั กษะ ความรู้ ความสามารถ เป็นหนึ่งในพันธกิจ หลั ก ของส านั ก งาน
อธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับสนุนการดาเนินงานของอธิการบดี และคณะผู้บริการ
ซึ่งโครงการพัฒ นาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรต้องเป็นลั กษณะโครงการที่ดาเนินการโดย
ส่วนกลางที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดสานักงานอธิ การบดีทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยหัวข้อการพัฒนา
อาจเป็นหัวข้อที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบกระบวนการดาเนินงานร่วมกัน ประเด็นที่น่าสนใจ หรือสอดคล้องกับ
หัวข้อการจัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดีในแต่ละปีงบประมาณ
ทั้งนี้ หากบุคลากรในสังกัดคณะหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการ การพิจารณาอนุญาตให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี หรือผู้อานวยการ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพโครงการ
2) ข้อมูลที่ติดตาม
โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี (ปีงบประมาณ)
3) การคานวณผลการดาเนินงาน
นับจานวนโครงการที่ดาเนินการตามจริง
4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน
โครงการ

ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่มีการดาเนินการ

ผ่านเกณฑ์
≥1

ที่มา: ตามมติของคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
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ตัวชี้วัด 2.5 จานวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
1) คาอธิบาย
ส านั กงานอธิ การบดี เป็ น หน่ ว ยงานส าคั ญของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ จั นทรเกษม ประกอบด้ ว ย
6 หน่ วยงาน คือ กองกลาง กองคลั ง กองบริหารงานบุ คคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนั้น ปัจจัยสาคัญในการพัฒนาการดาเนินงานในภาพรวมของ
ส านั กงานอธิ การบดี ให้ มี ประสิ ทธิภาพ นอกเหนื อจากการพั ฒนาทั กษะ ความรู้ ความสามารถของบุ คลากร
ยังต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรควบคู่กันไป ดังนั้น จึ งต้องมีการจัดโครงการที่มุ่งเน้น
การเสริ มสร้ างความสั มพั นธ์อั นดีระหว่างบุ คลากรในสั งกัดส านั กงานอธิ การบดี โดยอาจเป็ นโครงการอบรม
การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร
แต่ละหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับโครงการในตัวชี้วัด 2.3
2) ข้อมูลที่ติดตาม
โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี (ปีงบประมาณ)
3) การคานวณผลการดาเนินงาน
นับจานวนโครงการที่ดาเนินการตามจริง
4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน
โครงการ

ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่มีการดาเนินการ

ผ่านเกณฑ์
≥1

ที่มา: ตามมติของคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
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ตัวชี้วัด 2.6 ร้อยละความสาเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของสานักงาน
อธิการบดีเมื่อเทียบกับแผนการดาเนินงาน
1) คาอธิบาย
ส านั กงานอธิ การบดี เป็ น หน่ ว ยงานส าคั ญของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ จั นทรเกษม ประกอบด้ ว ย
6 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองคลั ง กองบริหารงานบุ คคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจานวนมาก ดังนั้น จึงต้องมีการประชุม
บุคลากรสานักงานอธิการบดี เพื่อถ่ายทอดและกาหนดทิศทางการดาเนินงานร่วมกันให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การประชุมบุคลากรสานักงานอธิการบดีเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารสังกัดสานักงานอธิการบดีและบุคลากร รวมถึงบุคลากรในแต่ละหน่วยงานได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
แนวทางการด าเนิ นงานร่ วมกัน เนื่ องจากการติดต่ อสื่ อสารหรื อการปฏิสั มพั นธ์ระหว่ างกั นภายในหน่วยงาน
เป็นปัจจัยสาคัญในการยกระดับการดาเนินงานในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ จานวนการจัดประชุมจะกาหนดตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การดาเนินงานของสานักงาน
อธิการบดีในแต่ละปี ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดีกาหนดให้จัดการประชุม จานวน
1 ครั้งเพื่อเป็นการทดสอบรูปแบบการจัดประชุม และในปี 2562 - 2565 กาหนดให้จัดการประชุมในลั กษณะ
ของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง
โดยอาจเป็นการประชุมประจาภาคการศึกษา การประชุมชี้แจงนโยบาย (ต้นปีงบประมาณ) การประชุมสรุปผล
การดาเนินงาน (สิ้นสุดปีงบประมาณ) หรือการประชุมชี้แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี
เป็นต้น
2) ข้อมูลที่ติดตาม
2.1 หลักฐานแสดงการจัดประชุมบุคลากรตามแผนการดาเนินงาน เช่น เอกสารประกอบการประชุม
รูปถ่าย หรือ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น
2.2 จานวนบุคลากรสานักงานอธิการบดีที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงาน
2.3 จานวนบุคลากรสานักงานอธิการบดีที่เข้าร่วมการประชุม
3) การคานวณผลการดาเนินงาน
3.1 ร้อยละการจัดประชุมเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดาเนินงาน

=

จานวนการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เผยแพร่นโยบายและและทิศทางการดาเนินงานที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ
จานวนการประชุมฯ ตามแผนการดาเนินงาน

X 100

3.2 ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดาเนินงาน
ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมฯ =

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมฯ
X 100
จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการปรชุมฯ ตามแผนการดาเนินงาน
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3.3 ร้อยละความสาเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี
ร้อยละการจัดประชุมฯ + ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมฯ
=
2
4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่า 30

ต้องปรับปรุง
50-31

พอใช้
70 - 51

ดี
90 - 71

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทาการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ
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ดีมาก
100 - 91

ภาคผนวก
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ก. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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