แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2564)

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

คำนำ
แผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งำนอธิก ำรบดี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบั บ ปรับ ปรุง 2564) จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ
ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรกำกับ
ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมวิสัยทัศน์
ของสำนักงำนอธิกำรบดี โดยกำรกำหนดพันธกิจ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันของสำนักงำนอธิกำรบดี และกำหนดกรอบกำรดำเนินงำนที่สอดคล้ องกับนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
แนวทำงกำรบริหำรงำนของรักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำเชนทร์ เหมือนชอบ) และ
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) ซึ่งกำรจัดทำแผน
กลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดีครั้งนี้มุ่งเน้นกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับในสำนักงำน
อธิกำรบดีอย่ำงเป็นรูปธรรม
สำนักงำนอธิกำรบดีหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะเป็นแนวทำงสำคัญในกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิบั ติงำนของทุกหน่ วยงำนในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อให้ กระบวนกำรดำเนินงำนเป็นไปใน
ทิศ ทำงและมุ่ งสู่ เป้ ำหมำยเดี ย วกัน อั น จะน ำไปสู่ ก ำรพั ฒ นำระบบกำรบริห ำรจั ดกำรที่ มีป ระสิ ท ธิภ ำพ
มีกำรใช้ทรัพยำกรที่คุ้มค่ำ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อมหำวิทยำลัยต่อไป

(นำยบุญเกียรติ ชีระภำกร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
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 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
3.1 แผนระดับที่ 3
3.1.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
3.1.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3.1.3 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560 – 2579 (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)
3.1.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3.1.5 นโยบายอธิการบดี
3.2 ความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 3 กับแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
4.1 ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
4.1.1 ข้อมูลบุคลากร
4.1.2 ข้อมูลงบประมาณ
4.1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
4.3 การวิเคราะห์ตาแหน่งกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
4.4 การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
ง
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 5 สาระสาคัญของแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
5.1 ปรัชญา
5.2 วิสัยทัศน์
5.3 พันธกิจ
5.4 ค่านิยมของสานักงานอธิการบดี
5.5 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน และค่าเป้าหมาย
5.6 ตารางความเชื่อมโยงข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
5.7 แผนที่ยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 6 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
6.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
6.2 วัตถุประสงค์ของการกากับติดตามและประเมินผล
6.3 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
6.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล
ภาคผนวก
ก. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ประจาปี 2561 - 2565
ข. รายละเอียดนิยามตัวชี้วัด
ค. ภาพการประชุมการจัดทาแผนกลยุทธ์
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68

บทสรุปผูบ้ ริหาร
สำนักงานอธิการบดีได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง
2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของสำนักงานอธิการบดี สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แนวทางการบริหารงานของ
รักษาราชการแทนอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ) และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)
การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) มุ่งเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
3 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี และครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยวิธีประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมกันพิจารณาทบทวนบริบทในปัจจุบัน ของสำนักงาน
อธิ ก ารบดี เพื ่ อ นำไปจั ด ทำแผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งานอธิ ก ารบดี และปรั บ ปรุ ง ให้ ม ี ค วามสมบู ร ณ์ โ ดย
คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีต่อไป
ทั ้ ง นี ้ แ ผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งานอธิ ก ารบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2564) ได้ ผ ่ า น
ความเห็ น ชอบคณะกรรมการบริ ห ารสำนั ก งานอธิ ก ารบดี ในการประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 2/2564 เมื ่ อ วั น ที่
27 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์
4 กลยุทธ์ และ 10 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปรัชญา
“พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีคุณธรรม”
วิสัยทัศน์
“เป็น ศูนย์กลางการให้บริการที่ มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล”
พันธกิจ
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ก

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้าง
ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ
เป้าประสงค์
1. สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจได้ตามเป้าหมาย
2. มี ร ะบบการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน
3. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากร
5. มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
6. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามสายงาน ความรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนการทำงาน
ในภาพรวม มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
7. บุ ค ลากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ั น ดี ต ่ อ กั น สามารถบู ร ณาการการดำเนิ น งานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดทำแนวปฏิบัติ
หรือขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
2.1 พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ม ี ท ั ก ษะ ความรู ้ และความสามารถทั ้ ง ตามสายงานและที ่ ส นั บ สนุ น
การทำงานในภาพรวม เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0
2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อผลักดัน
การสร้างความร่วมมือและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
ข

1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง
2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง
2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง
2.4 จำนวนผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
2.5 จำนวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
2.6 ร้ อ ยละความสำเร็ จ ของการเผยแพร่ น โยบายและทิ ศ ทางการดำเนิ น งานของสำนั ก งาน
อธิการบดีเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน
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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 เรื่ อง จั ดตั้งส่ วนรำชกำรในมหำวิทยำลั ยรำชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึ กษำธิกำร พ.ศ.2548
โดยมีภำรกิจหลัก คือ เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรงำนทุกด้ำนของมหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน
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
สภำมหำวิทยำลัย แนวทำงกำรบริหำรงำนของ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำเชนทร์
เหมือนชอบ) และแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)
ประกอบกับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในหน่วยงำนสนับสนุน องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำร
จัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 1 กำหนดให้มี กำรพัฒนำแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงำนงำนที่สอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัย
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 2564) เพื่อให้ ส อดคล้ องกับควำมเป็น มำและควำมส ำคั ญ ข้ำงต้ น
โดยมุ่งเน้นกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับให้เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจนด้วยกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ ทบทวนครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2564 ณ ห้องประชุมมำนิจ ชุมสำย ชั้น 4 อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี และครั้งที่
2/2564 เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษำยน 2564 โดยวิ ธีป ระชุ ม ออนไลน์ ผ่ ำนโปรแกรม Google meet เพื่ อ ให้
บุ ค ลำกรทั้ ง ระดั บ ผู้ อ ำนวยกำรและระดั บ ปฏิ บั ติ ก ำรได้ ร่ ว มกั น ทบทวนปรั ช ญำ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก และกำหนดควำมเป็นไปได้ของกลยุทธ์กำรดำเนินงำน
ในเบื้ องต้น โดยข้อมูล เชิงยุทธศำสตร์ต่ ำงๆ ดังกล่ำวได้ถูกนำมำจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) ผ่ ำนกระบวนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริห ำรสำนักงำน
อธิกำรบดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดีให้มีควำมถูกต้อง เหมำะสม สอดคล้อง
กับบริบทของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) ได้ถูกถ่ำยทอด
ให้ กั บ ทุ ก หน่ ว ยงำนและบุ ค ลำกรทุ ก คนในสั งกั ด ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี เพื่ อ เป็ น กรอบกำรด ำเนิ น งำน
ให้ มี ทิ ศ ทำงมุ่ งสู่ เป้ ำหมำยเดี ย วกั น รวมถึ งเป็ น แนวทำงในกำรติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนของ
ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ให้ เป็ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและส่ ง เสริ ม ผลกำรด ำเนิ น งำนในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัยต่อไป
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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 และตัวชี้วัดกำรดำเนินงำนที่ชัดเจนของ
สำนักงำนอธิกำรบดี
3) เพื่อเป็นกรอบในกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของสำนักงำนอธิกำรบดี
1.3 กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
สำนักงำนอธิกำรบดี มีกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบั บ ปรับ ปรุ ง 2564) อย่ ำงเป็ น ระบบ โดยสร้ำงกระบวนกำรมีส่ วนร่ว มของบุ ค ลำกรทุ กระดับ ในกำร
วิเครำะห์และทบทวนข้อมูลสำรสนเทศสำคัญของสำนักงำนอธิกำรบดี และได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ
แผนกลยุ ทธ์สำนั กงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบั บ ทบทวน 2564) เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ
ให้มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 –
2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) นอกจำกนี้แผนฉบับดังกล่ำวจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำน
อธิกำรบดี เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และนำไปจัดทำเผยแพร่ต่อไป มีกระบวนกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน
2564)
2. ประชุ ม คณะกรรมกำรจั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่
3 เมษำยน 2564 ณ ห้องประชุมมำนิจ ชุมสำย ชั้น 4 อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี โดยมีตัวแทนบุคลำกร
จำกทุ ก หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี เข้ ำ ร่ ว มกำรวิ เครำะห์ ปรั ช ญำ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ตำแหน่งทำงกลยุทธ์ และควำมเป็นไปได้ของกลยุทธ์ จำกกำรสังเครำะห์ด้วย
TOWS Matrix
3. กองนโยบำยและแผนสั งเครำะห์ ผ ลกำรประชุ ม ทบทวนข้ อ มู ล เชิ งยุ ท ธศำสตร์ เพื่ อ จั ด ท ำ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) (ฉบับร่ำง 1)
4. ประชุมคณะกรรมกำรจั ดทำแผนกลยุท ธ์ส ำนัก งำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวัน ที่ 28
เมษำยน 2564 โดยวิธีประชุมออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Google meet เพื่อทบทวนตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ของแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565
5. กองนโยบำยและแผนสั งเครำะห์ ผ ลกำรประชุ ม ทบทวนข้ อ มู ล เชิ งยุ ท ธศำสตร์ เพื่ อ จั ด ท ำ
แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) (ฉบับร่ำง 2)
6. เสนอคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนอธิกำรบดี พิจำรณำ แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
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พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2564) (ฉบั บ ร่ำง 2) ในกำรประชุม ครั้งที่ .........../2564
เมื่อ วัน ที่
27 พฤษภาคม 2564
..................................
7. กองนโยบำยและแผนจัดทำและเผยแพร่แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2564) แสดงได้ดังแผนภำพต่อไปนี้
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แผนภำพกระบวนกำรทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2564) วันที่ 29 มกรำคม 2564
ทบทวนผลกำรดำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำและวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2564) ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เมษำยน 2564
จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2564) (ฉบับร่ำง 1)
ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2564) ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เมษำยน 2564
จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2564) (ฉบับร่ำง 2)
แก้ไข
เสนอคณะกรรมกำรบริหำร
สำนักงำนอธิกำรบดี
เห็นชอบ

จัดทำและเผยแพร่แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2564)

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
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1.5 เปรียบเทียบแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดีฉบับเดิม (พ.ศ. 2561 – 2565) และฉบับใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับปรับปรุง 2564)
แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) เป็นกำรกำหนดกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอธิกำรบดีในอนำคต ตำมกรอบ
ระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของทิศทำงกำรดำเนินงำนที่พัฒนำต่อยอดจำกแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนั้น
เพื่อให้เห็นภำพชัดเจนจึงสำมำรถแสดงรำยละเอียดประเด็นกำรเปรียบเทียบที่สำคัญได้ดังนี้
ประเด็นสำคัญ
1. ปรัชญำ
2. วิสัยทัศน์
3. พันธกิจ

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 - 2565
“บริกำรถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ใช้เทคโนโลยี มีหัวใจ
บริกำร”
“ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ
ด้วยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล”
1. สนับสนุนกำรดำเนินงำนของอธิกำรบดี และคณะ
ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย
2. ให้บริกำรเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน
ในมหำวิทยำลัย รวมถึงนักศึกษำ บุคลำกร และ
บุคคลภำยนอก
3. บริหำรจัดกำรงำนด้ำนนโยบำยและแผน งบประมำณ
งำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ งำนสิทธิประโยชน์
งำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำ งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร
งำนสำรบรรณ งำนด้ำนประชำสัมพันธ์ งำนด้ำน
กิจกำร
สภำมหำวิทยำลัย งำนเลขำนุกำร
งำนประชุม งำนด้ำนอำคำรสถำนที่ งำนยำนพำหนะ
งำนวิเทศสัมพันธ์และงำนด้ำนกำรบริกำร
4. พัฒนำระบบกำรบริกำรและกำรบริหำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยี และมีหลักธรรมำภิบำล
5. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำร และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562)
“พัฒนำคน พัฒนำงำน บริกำรดี มีคุณธรรม”

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2564)
“พัฒนำคน พัฒนำงำน บริกำรดี มีคุณธรรม”

“เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรทีม่ ีประสิทธิภำพ
เพื่อตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล”
1. สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย
2. พัฒนำบุคลำกรและระบบบริหำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยี เพื่อกำรปฏิบัติงำนที่มปี ระสิทธิภำพ
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล

“เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรทีม่ ีประสิทธิภำพ
เพื่อตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล”
1. สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย
2. พัฒนำบุคลำกรและระบบบริหำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยี เพื่อกำรปฏิบัติงำนที่มปี ระสิทธิภำพ
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล

4

หมำยเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

ประเด็นสำคัญ

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 - 2565

4. ประเด็น
ยุทธศำสตร์

1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของ
สำนักงำนอธิกำรบดี
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรสำนักงำน
อธิกำรบดี ควบคู่กับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี และ
ควำมสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับ

5. เป้ำประสงค์

1. สำนักงำนอธิกำรบดีสำมำรถปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุน
กำรดำเนินงำนของอธิกำรบดี ผู้บริหำร และ
มหำวิทยำลัยในทุกพันธกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสำนักงำน
อธิกำรบดี
3. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่พร้อมในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
4. มีระบบกำรบริหำรจัดกำร ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ
ที่มีมำตรฐำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
5. มีระบบกำรปฏิบัติงำนที่มีคณ
ุ ภำพ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
6. บุคลำกรมีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมสำยงำน
ควำมรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนกำรทำงำนในภำพรวม และ
จิตสำนึกในกำรให้บริกำร
7. บุคลำกรสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดีทุกระดับมีควำม
สัมพันธ์อันดีต่อกัน สำมำรถบูรณำกำรกำรดำเนินงำน
ร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562)
1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร
ของสำนักงำนอธิกำรบดี
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร
สำนักงำนอธิกำรบดี ควบคู่กับกำรเสริมสร้ำง
ควำมสำมัคคี และควำมสัมพันธ์อนั ดีร่วมกัน
ระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับ
1. สนับสนุนกำรดำเนินงำนของผูบ้ ริหำร และ
มหำวิทยำลัยในทุกพันธกิจได้ตำมเป้ำหมำย
2. มีระบบกำรปฏิบัติงำนที่มีคณ
ุ ภำพ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
3. ผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
พร้อมในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร
5. มีระบบกำรบริหำรจัดกำร ระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำงๆ ที่มีมำตรฐำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
6. บุคลำกรมีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำม
สำยงำน ควำมรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนกำรทำงำนใน
ภำพรวม มีควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงใน
อำชีพ
7. บุคลำกรมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน สำมำรถ
บูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

5

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2564)
1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร คงเดิม
ของสำนักงำนอธิกำรบดี
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร
สำนักงำนอธิกำรบดี ควบคู่กับกำรเสริมสร้ำง
ควำมสำมัคคี และควำมสัมพันธ์อนั ดีร่วมกัน
ระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับ
1. สนับสนุนกำรดำเนินงำนของผูบ้ ริหำร และ
คงเดิม
มหำวิทยำลัยในทุกพันธกิจได้ตำมเป้ำหมำย
2. มีระบบกำรปฏิบัติงำนที่มีคณ
ุ ภำพ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
3. ผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
พร้อมในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร
5. มีระบบกำรบริหำรจัดกำร ระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำงๆ ที่มีมำตรฐำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
6. บุคลำกรมีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำม
สำยงำน ควำมรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนกำรทำงำนใน
ภำพรวมมีควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในอำชีพ
7. บุคลำกรมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน สำมำรถ
บูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ประเด็นสำคัญ
6. กลยุทธ์

7. ตัวชี้วัด

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 - 2565

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562)
1.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
1.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
อธิกำรบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
อธิกำรบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน
กำรศึกษำภำยในบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล
คุณภำพกำรศึกษำภำยในบนพื้นฐำนของหลัก
1.2 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในภำพรวมของ
ธรรมำภิบำล
สำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงกำรจัดทำแนวปฏิบัติหรือ 1.2 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในภำพรวมของ
ขั้นตอนกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำน
สำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงกำรจัดทำแนวปฏิบัติ
2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถ
หรือขั้นตอนกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำน
ทั้งตำมสำยงำนและที่สนับสนุนกำรทำงำนในภำพรวม
2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ และ
เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุค
ควำมสำมำรถทั้งตำมสำยงำนและที่สนับสนุนกำร
ประเทศไทย 4.0
ทำงำนในภำพรวม เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อม
2.2 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับใน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0
สังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อผลักดันกำรสร้ำงควำม 2.2 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับ
ร่วมมือและบูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกันอย่ำงเป็น
ในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อผลักดันกำร
รูปธรรม
สร้ำงควำมร่วมมือและบูรณำกำรกำรดำเนินงำน
ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม
1.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดี 1.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรสำนักงำน
ต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนอธิกำรบดี
อธิกำรบดีต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
อธิกำรบดี
1.3 ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนผู้บริหำรและ
1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนอธิกำรบดี
1.3 ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนผู้บริหำรและ
1.4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ต่อกำรให้บริกำร
คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนอธิกำรบดี
ของสำนักงำนอธิกำรบดี
1.4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ต่อกำร
2.1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำตำมแผนกำร
ให้บริกำรของสำนักงำนอธิกำรบดี
พัฒนำตนเอง
2.1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำตำม
2.2 ร้อยละของรำยงำนผลจำกกำรพัฒนำตนเองตำม
แผนกำรพัฒนำตนเอง
แผนกำรพัฒนำตนเอง
2.2 ร้อยละของรำยงำนผลจำกกำรพัฒนำตนเองตำม
2.3 ร้อยละของกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรพัฒนำ
แผนกำรพัฒนำตนเอง
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หมำยเหตุ
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(ฉบับปรับปรุง 2564)
1.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
คงเดิม
อธิกำรบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในบนพื้นฐำนของหลัก
ธรรมำภิบำล
1.2 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในภำพรวมของ
สำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงกำรจัดทำแนวปฏิบัติ
หรือขั้นตอนกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำน
2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถทั้งตำมสำยงำนและที่สนับสนุนกำร
ทำงำนในภำพรวม เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อม
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0
2.2 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรทุกระดับ
ในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อผลักดันกำร
สร้ำงควำมร่วมมือและบูรณำกำรกำรดำเนินงำน
ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม
1.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรสำนักงำน
แก้ไขชือ่ ตัวชีว้ ัดที่
อธิกำรบดีต่อกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน
2.4
อธิกำรบดี
1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
1.3 ผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนผู้บริหำรและ
คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนอธิกำรบดี
1.4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ต่อกำร
ให้บริกำรของสำนักงำนอธิกำรบดี
2.1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำตำมแผนกำร
พัฒนำตนเอง
2.2 ร้อยละของรำยงำนผลจำกกำรพัฒนำตนเองตำม
แผนกำรพัฒนำตนเอง

ประเด็นสำคัญ

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 - 2565
ตนเองตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง
2.4 จำนวนโครงกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดี
2.5 จำนวนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
บุคลำกร
2.6 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเผยแพร่นโยบำยและทิศ
ทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอธิกำรบดีเมือ่ เทียบ
กับแผนกำรดำเนินงำน

8. SWOT
Analysis
8.1 จุดแข็ง
(Strengths)

8.2 จุดอ่อน
(Weaknesses)

S1. บุคลำกรมีควำมรักองค์กร
S2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และ
มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
S3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงเป็นระบบ ที่รองรับกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
อธิกำรบดี
S4. เป็นศูนย์รวมของภำรกิจด้ำนกำรบริกำรที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย
W1. กำรจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ในสำนักงำนอธิกำรบดี
ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน
W2. กำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรประสำนงำน และบูรณำ
กำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนยังไม่ชัดเจน
W3. ข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูลในระบบไม่เป็น
ปัจจุบัน
W4. งบประมำณไม่เพียงพอตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
W5. กำรบริหำรงำนของผู้บังคับบัญชำไม่ชัดเจน

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562)
2.3 ร้อยละของกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรพัฒนำ
ตนเองตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง
2.4 จำนวนโครงกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดี
2.5 จำนวนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงบุคลำกร
2.6 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเผยแพร่นโยบำยและ
ทิศทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอธิกำรบดีเมื่อ
เทียบกับแผนกำรดำเนินงำน
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2.3 ร้อยละของกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรพัฒนำ
ตนเองตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง
2.4 จำนวนผลงำนจำกกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดี
2.5 จำนวนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงบุคลำกร
2.6 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเผยแพร่นโยบำยและ
ทิศทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอธิกำรบดีเมื่อ
เทียบกับแผนกำรดำเนินงำน

S1. บุคลำกรมีควำมรักองค์กร
S2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ
และมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
S3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ที่รองรับกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนอธิกำรบดี
S4. เป็นศูนย์รวมของภำรกิจด้ำนกำรบริกำรที่ส่งเสริม
และสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย
W1. กำรจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ในสำนักงำน
อธิกำรบดี ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน
W2. กำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรประสำนงำน และ
บูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนยังไม่ชัดเจน
W3. ข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูลในระบบไม่เป็น
ปัจจุบัน
W4. งบประมำณไม่เพียงพอตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
W5. กำรบริหำรงำนของผู้บังคับบัญชำไม่ชัดเจน

S1. บุคลำกรมีควำมรักองค์กร
คงเดิม
S2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ
และมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
S3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบทีร่ องรับกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนอธิกำรบดี
S4. เป็นศูนย์รวมของภำรกิจด้ำนกำรบริกำรที่ส่งเสริม
และสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย
W1. กำรจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ในสำนักงำน
ปรับปรุง
อธิกำรบดียังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน
W2. กำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรประสำนงำน และ
บูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนยังไม่ชัดเจน
W3. ข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูลในระบบไม่เป็น
ปัจจุบัน
W4. บุคลำกรขำดขวัญและกำลังใจ และมีควำมรูส้ ึก
ไม่มั่นคงในอำชีพ
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W6. พนักงำนขำดขวัญและกำลังใจ และมีควำมรูส้ ึก
ไม่มั่นคง ในอำชีพ
W7. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ยังไม่เชื่อมโยงอย่ำงทั่วถึงระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
สำนักงำนอธิกำรบดี
8.3 โอกำส
O1. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง
(Opportunities) O2. มีระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้กำรทำงำน
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
O3. มีหน่วยงำนกลำงพัฒนำระบบสำรสนเทศ
O4. มหำวิทยำลัยมีกำรนำเทคโนโลยีมำพัฒนำบุคลำกร
และมหำวิทยำลัย
O5. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย
O6. กำรประกันคุณภำพทำให้บุคลำกรต้องพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนือ่ ง
O7. มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทุกระดับ ทั้งคน เงิน
อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสนับสนุน
เทคโนโลยี
O8. เป็นหน่วยงำนที่ต้องปฏิบัตติ ำมพันธกิจของอธิกำรบดี
จึงสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยของมหำวิทยำลัยได้อย่ำง
รวดเร็ว

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
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W6. พนักงำนขำดขวัญและกำลังใจ และมีควำมรูส้ ึก
ไม่มั่นคง ในอำชีพ
W7. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ยังไม่เชื่อมโยงอย่ำงทั่วถึงระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยในสำนักงำนอธิกำรบดี
O1. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำง
ต่อเนื่อง
O2. มีระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้กำร
ทำงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
O3. มีหน่วยงำนกลำงพัฒนำระบบสำรสนเทศ
O4. มหำวิทยำลัยมีกำรนำเทคโนโลยีมำพัฒนำ
บุคลำกรและมหำวิทยำลัย
O5. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย
O6. กำรประกันคุณภำพทำให้บุคลำกรต้องพัฒนำ
และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
O7. มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทุกระดับ ทั้งคน
เงิน อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือ
สนับสนุนเทคโนโลยี
O8. เป็นหน่วยงำนที่ต้องปฏิบัตติ ำมพันธกิจของ
อธิกำรบดี จึงสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยได้อย่ำงรวดเร็ว
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W5. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศยังไม่เชื่อมโยงอย่ำงทั่วถึงระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในสำนักงำนอธิกำรบดี
O1. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำง
ต่อเนื่อง
O2. มีระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้กำร
ทำงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
O3. มีหน่วยงำนกลำงพัฒนำระบบสำรสนเทศ
O4. มหำวิทยำลัยมีกำรนำเทคโนโลยีมำพัฒนำ
บุคลำกรและมหำวิทยำลัย
O5. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย
O6. กำรประกันคุณภำพทำให้บุคลำกรต้องพัฒนำ
และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
O7. มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทุกระดับ ทั้งคน
เงิน อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือ
สนับสนุนเทคโนโลยี
O8. เป็นหน่วยงำนที่ต้องปฏิบัตติ ำมพันธกิจของ
อธิกำรบดีจึงสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยได้อย่ำงรวดเร็ว
O9. มีกำรแข่งขันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำสูงทำให้
สำนักงำนอธิกำรบดีต้องพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ
O10. นโยบำยผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยให้กำร
สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำบุคลำกร

หมำยเหตุ

ปรับปรุง

ประเด็นสำคัญ
8.4 อุปสรรค
(Threats)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 - 2565
T1. ข้อมูล เอกสำร และหลักฐำนได้รับไม่ครบถ้วนทำให้
กำรบริกำรล่ำช้ำ
T2. หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องยังต้องกำรเอกสำร
ต้นฉบับที่เป็นกระดำษแทนเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
T3. ควำมร่วมมือกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก
ยังไม่เป็นรูปธรรม
T4. มีกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยต่ำงๆ อยู่เสมอ
T5. นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบำงประเด็น
ไม่ชัดเจน ทำให้กำรปฏิบตั ิไม่เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน
T6. ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลำยฉบับยังไม่เป็น
รูปธรรม
T7. งบประมำณสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ
ไม่เพียงพอ และลดลงในบำงประเด็น
T8. งำนเร่งด่วนนอกเหนือแผนงำนทำให้ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ตำมแผนที่วำงไว้

แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2562)
T1. ข้อมูล เอกสำร และหลักฐำนได้รับไม่ครบถ้วนทำ
ให้กำรบริกำรล่ำช้ำ
T2. หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องยังต้องกำรเอกสำร
ต้นฉบับที่เป็นกระดำษแทนเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์
T3. ควำมร่วมมือกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอกยังไม่เป็นรูปธรรม
T4. มีกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยต่ำงๆ อยู่เสมอ
T5. นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบำงประเด็น
ไม่ชัดเจน ทำให้กำรปฏิบตั ิไม่เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน
T6. ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลำยฉบับยังไม่
เป็นรูปธรรม
T7. งบประมำณสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ
ไม่เพียงพอ และลดลงในบำงประเด็น
T8. งำนเร่งด่วนนอกเหนือแผนงำนทำให้ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ตำมแผนที่วำงไว้
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แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี
หมำยเหตุ
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2564)
T1. จำนวนนักศึกษำรับเข้ำลดลง เนื่องจำกประชำกร ปรับปรุง
วัยเรียนลดลง ประชำกรผู้สูงอำยุมำกขึ้น
T2. ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีเป็น
ภัยคุกคำมต่อกำรดำเนินงำน
T3. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 เป็น
อุปสรรคต่อปฏิบตั ิงำน
T4. นโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบำงประเด็นไม่
ชัดเจน ทำให้กำรปฏิบตั ิไม่เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน
T5. งบประมำณสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ
ไม่เพียงพอ และลดลงในบำงประเด็น

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ช่วงเวลาดารงตาแหน่ง
พ.ศ. 2532 – 2538
พ.ศ. 2538 – 2541
พ.ศ. 2541 – 2542
พ.ศ. 2542 – 2544
พ.ศ. 2544 – 2545
พ.ศ. 2546 – 2547
พ.ศ. 2548 – 2552
พ.ศ. 2552 – 2554
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

รายนาม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณรงค์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำตรี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นุชรินทร์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เรวัตร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จำรัส
นำยสมนึก
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำทิตย์
นำยเจนพล
นำยบุญเกียรติ

ทองปำน
ศิรินำม
ศศิพิบูลย์
พรหมเพ็ญ
มีกุศล
ธัญญำวินิชกุล
โก้สกุล
ทองยืน
ชีระภำกร

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 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี

อธิการบดี

สานักงานอธิการบดี
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กองกลาง

กองคลัง

กองบริหาร
งานบุคคล

- งำนสำรบรรณ
- งำนเลขำนุกำร
- งำนประชุมและพิธกี ำร
- งำนประชำสัมพันธ์
- งำนอำคำรสถำนที่
- งำนยำนพำหนะ

- งำนบริหำรงำนทัว่ ไป
- งำนกำรเงินและ
สิทธิประโยชน์
- งำนงบประมำณ
- งำนบัญชี
- งำนพัสดุ

- งำนบริหำรและธุรกำร
- งำนบริหำรงำนบุคคล
- งำนทะเบียนประวัติ
- งำนพัฒนำบุคลำกร
และสวัสดิกำร
- งำนวินยั และนิตกิ ำร

กองนโยบาย
และแผน

กองพัฒนา
นักศึกษา

- งำนบริหำรงำนทัว่ ไป
- งำนนโยบำยและแผน
- งำนวิเครำะห์
งบประมำณ
- งำนวิเทศสัมพันธ์

- งำนบริหำรงำนทัว่ ไป
- งำนกิจกรรม
นักศึกษำ
- งำนบริกำรและ
สวัสดิกำร

สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม*
- งำนบริหำรงำนทัว่ ไป
- งำนพัฒนำกิจกำรสภำ
มหำวิทยำลัย
- งำนประชุมสภำมหำวิทยำลัย

หมายเหตุ : (*) หน่วยงำนภำยในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

2.5 โครงสร้างการบริการงานของหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี

ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
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งานสารบรรณ

งานเลขานุการ

- หน่วยทะเบียนรับ-ส่ง
- หน่วยงำนเลขำนุกำรผู้บริหำร
- หน่วยเลขำนุกำร
หนังสือรำชกำร
- หน่วยร่ำง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
รำชกำร
- หน่วยอัดสำเนำและถ่ำยเอกสำร
- หน่วยจัดเก็บเอกสำรและสืบค้น
- หน่วยงำนบริกำรไปรษณีย์
- หน่วยงำนเลขำนุกำรผู้บริหำร
- หน่วยประกันคุณภำพกำรศึกษำ

งานประชุมและพิธีการ
-หน่วยทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
รำชกำร
-หน่วยร่ำง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
รำชกำร
-หน่วยจัดประชุมและพิธกี ำร
-หน่วยจัดเก็บเอกสำรและสืบค้น
-หน่วยจัดเก็บและสืบค้น
-หน่วยประกันคุณภำพกำรศึกษำ

งานประชาสัมพันธ์
- หน่วยสื่อสำรภำยใน
- หน่วยสื่อสำรภำยนอก
- หน่วยสื่อสำรกำรตลำด
- หน่วยบริกำร
- หน่วยธุรกำร

งานอาคารสถานที่
- หน่วยธุรกำร
- หน่วยอำคำรสถำนที่
- หน่วยโยธำและซ่อมบำรุง
- หน่วยออกแบบและอนุรักษ์พลังงำน
- หน่วยพัฒนำรักษำควำมสะอำดและ
สิ่งแวดล้อม
- หน่วยรักษำควำมปลอดภัย

งานยานพาหนะ
- หน่วยธุรกำร
- หน่วยยำนพำหนะ

ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองคลัง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สานักงานอธิการบดี
กองคลัง
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งานบริหารงานทั่วไป
- หน่วยสำรบรรณ
- หน่วยธุรกำร
- หน่วยประชุม
- หน่วยอบรมสัมมนำ

งานการเงินและสิทธิประโยชน์
- หน่วยจ่ำย
- หน่วยรับ
- หน่วยเงินเดือน
- หน่วยออกหนังสือรับรอง
- หน่วยรำยงำน
- หน่วยสิทธิประโยชน์

งานงบประมาณ
- หน่วยรับ-ส่งเอกสำรเบิกจ่ำย
- หน่วยตรวจเอกสำรเบิกจ่ำย
- หน่วยจัดหน้ำงบเบิกจ่ำย
- หน่วยรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย
- หน่วยวำงแผนงบประมำณ
- หน่วยรับโอนจัดสรรงบ ฯ
- หน่วยควบคุมกำรเบิกจ่ำย
- หน่วยกันเงินในระบบ GFMIS

งานบัญชี
- หน่วยจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
- หน่วยบันทึกบัญชี
- หน่วยจัดทำทะเบียนคุมเอกสำร
- หน่วยตรวจสอบหลักฐำนใบสำคัญจ่ำย
- หน่วยทำบัญชีระบบ GFMIS

งานพัสดุ
- หน่วยจัดซื้อ – จัดจ้ำง
- หน่วยเบิกจ่ำย
- หน่วยควบคุมและบริหำรสัญญำ

ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน
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งานบริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผน

- หน่วยงำนธุรกำรและสำรบรรณ
- หน่วยงำนกำรเงินและพัสดุ
- หน่วยงำนเลขำนุกำร
- หน่วยงำนประสำนงำนทั่วไป

- หน่วยงำนวิเครำะห์และกำรจัดทำ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
- หน่วยงำนวิเครำะห์และกำรจัดทำ
แผนปฏิบัตริ ำชกำร
- หน่วยงำนติดตำมและรำยงำนผล
กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
- หน่วยด้ำนประกันคุณภำพ
- หน่วยงำนวิเครำะห์และจัดทำ
สถิติกำรศึกษำ
- หน่วยงำนวิเครำะห์และกำรจัดทำ
รำยงำนประจำปี ข้อมูลสำรสนเทศ
- หน่วยเว็บไซต์
- หน่วยกำรควบคุมภำยในและบริหำร
ควำมเสีย่ ง
- หน่วยจัดทำกรอบอัตรำกำลัง

งานวิเคราะห์งบประมาณ
- หน่วยงำนวิเครำะห์
และจัดทำงบประมำณ
แผ่นดิน
- หน่วยงำนวิเครำะห์
และจัดทำงบประมำณ
เงินรำยได้
- หน่วยงำนจัดทำ
ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยผลผลิต
- หน่วยวิเครำะห์งบประมำณ
เงินรับฝำกและเฉพำะกิจ

งานวิเทศสัมพันธ์

- หน่วยธุรกำร
- หน่วยงบประมำณ
- หน่วยประสำนงำนต่ำงๆ

- หน่วยโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
/ MOU
- หน่วยประชุมสัมมนำและงำนพิธกี ำร

ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สานักงานอธิการบดี
กองบริหารงานบุคคล
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งานบริหารและธุรการ

- หน่วยรับ-ส่งหนังสือ
- หน่วยจัดเก็บและค้นหำ
- หน่วยร่ำงโต้-ตอบหนังสือถึง
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก
- หน่วยพิมพ์ดีดและจัดทำสำเนำ
- หน่วยกำรเงินและพัสดุ
- หน่วยกำรเงิน
- หน่วยงบประมำณ

งานบริหารงานบุคคล
- หน่วยกำรสรรหำบรรจุ แต่งตั้ง
บุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร
- หน่วยย้ำย กำรรับโอน กำรให้โอน
- หน่วยทะเบียนตำแหน่งประเภท
ผู้บริหำรประเภทวิชำกำร
- หน่วยประเมินผลกำรบุคลำกร
- หน่วยทำสัญญำจ้ำง
- หน่วยลำศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน
ทั้งในและต่ำงประเทศ

งานทะเบียนประวัติ
- หน่วยจัดทำประวัติ
- หน่วยจัดทำบัตรประจำตัว
- หน่วยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
- หน่วยขอพระรำชทำนเพลิงศพ
และน้ำอำบศพ
- หน่วยสำรสนเทศบุคลำกร

งานพัฒนาบุคลากรและ
สวัสดิการ
- หน่วยพัฒนำบุคลำกร
- หน่วยฝึกอบรม
- หน่วยสวัสดิกำร

งานวินัยและนิติการ
- หน่วยทำสัญญำลำศึกษำต่อ สัญญำทุน
- หน่วยตรวจสัญญำจ้ำง สัญญำค้ำ
ประกัน
- หน่วยสืบสวนและสอบสวนหำ
ข้อเท็จจริง

ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สานักงานอธิการบดี
กองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป
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- หน่วยสำรบรรณ
- หน่วยพิธีกำรและงำนประชุม
- หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- หน่วยงบประมำณ
- หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์ (สำนักงำน)
- หน่วยประกันคุณภำพกำรศึกษำ
- หน่วยจัดทำรำยงำนประจำปี
- หน่วยบริกำรให้คำปรึกษำ
- หน่วยงำนนโยบำยและแผน
- หน่วยงำนประชำสัมพันธ์
- หน่วยงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร

งานกิจกรรมนักศึกษา
- หน่วยกิจกรรมบำเพ็ญ
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ
ประโยชน์
(สภำนักศึกษำ องค์กำรนักศึกษำ และ
และรักษำสิง่ แวดล้อม
ชมรมนักศึกษำ)
- หน่วยอำคำรและสถำนที่
- หน่วยสำรบรรณกิจกรรมนักศึกษำ
ศูนย์กิจกำรนักศึกษำ
- หน่วยส่งเสริมกำรกีฬำ
หน่วยซ่อมบำรุงทั่วไป
- หน่วยส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ
ศูนย์กิจกำรนักศึกษำ
- หน่วยวินัยนักศึกษำ
- หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์ (กิจกรรมและกีฬำ)
- หน่วยประสำนงำนกำรศึกษำวิชำทหำร ฯ
- หน่วยบริกำรให้คำปรึกษำ
- หน่วยกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
- หน่วยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
- หน่วยส่งเสริมวิชำกำร
- หน่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และ
รักษำสิ่งแวดล้อม

งานบริการและสวัสดิการ
- หน่วยกองทุนเงินให้กูยืม (กยศ , กรอ)
- หน่วยกองทุนภำยในและภำยนอก
- หน่วยกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
- หน่วยสำรบรรณกองทุนฯ
- หน่วยประกันอุบัติเหตุ
- หน่วยแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน
- หน่วยบริกำรให้คำปรึกษำ
- หน่วยประสำนงำนศิษย์เก่ำ
- หน่วยบริกำรด้ำนสุขภำพและอำนำมัย
- หน่วยหน่วยเวชภัณฑ์
- หน่วยรณรงค์ต่อต้ำนแอลกอฮอล์และ
อบำยมุข

- หน่วยบริกำรทำงกำรแพทย์
และกำรพยำบำล
- หน่วยรณรงค์ต่อต้ำน
ยำเสพติดและเอดส์
- หน่วยบริกำรด้ำนสุขำภิบำล
- หน่วยรณรงค์กำรบริกำร
โลหิต
- หน่วยพัสดุ ครุภัณฑ์

ผังโครงสร้างหน่วยงาน สานักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานบริหารงานทั่วไป
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- หน่วยสำรบรรณ รับ – ส่งหนังสือภำยใน
ภำยนอก
- หน่วยบริหำรงำนบุคคล
- หน่วยงบประมำณ และกำรเงิน
- หน่วยพัสดุ และครุภัณฑ์ของสำนักงำน

งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย
- หน่วยวิเครำะห์ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
- หน่วยทำฐำนข้อมูลของงำนในกิจกำรสภำ
มหำวิทยำลัยทั้งปวง
- หน่วยจัดทำคำสั่งสภำมหำวิทยำลัย

งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
- หน่วยวิเครำะห์ สรุปประเด็น และจัดระเบียบ
วำระกำรประชุม
- หน่วยจัดทำรำยงำนกำรประชุม
- หน่วยติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมติสภำฯ
- หน่วยสรรหำ / แต่งตั้งกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย อธิกำรบดี คณบดี ผูอ้ ำนวยกำร
และคณะกรรมกำรต่ำง ๆ
- หน่วยอุทธรณ์และร้องทุกข์
- หน่วยประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ
ภำยนอก และกำรประเมินผลปฏิบัติประจำปี
(ก.พ.ร.)

ส่วนที่ 3
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
3.1 แผนระดับที่ 3
3.1.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)
เป้าหมาย
1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
✥ 3Rs ได้ แ ก่ การอ่ า นออก (Reading) การเขี ย นได้ (Writing) และการคิ ด เลขเป็ น
(Arithmetics)
✥ 8Cs ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy)
ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Computing and ICT Literacy)
ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรี ย นรู้ (Career and Learning Skills) และความมี เ มตตา กรุ ณ า มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
(Compassion)
2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
(Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA)
ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า และ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกลดลง มี ร ะบบการบริ ห ารงานบุ ค คล ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี
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ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การจัดการศึกษา เป็นต้น
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริ บท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึ ก ษาดี ขึ้ น สั ด ส่ ว นผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาสู ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ เ รี ย นสามั ญ ศึ ก ษา และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลัก ษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
โดยกาหนดแนวทางการพัฒ นา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริห ารจัดการศึกษา เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริห าร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และโครงการทดลองนา
ร่องระบบการจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น

3.1.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
วิ สั ย ทั ศ น์ “อุ ด มศึ ก ษาไทยเป็ น แหล่ ง สร้ า งปั ญ ญาให้ สั ง คม น าทางไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมอย่ า งกว้ า งขวางและครอบคลุ ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต
3. เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility)
4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับ
ความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง
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ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒ นาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะ
ทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว
เป้าหมาย
2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
2.2 พัฒนาทักษะการทางานและการแก้ปัญหา (3R8C)
2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย
ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI)
KPI 4 : การประเมิ น ทั ก ษะและสมรรถนะของบั ณ ฑิ ต ด้ า น Soft Skill และ Critical
Thinking ค่าเป้าหมาย 21st Century
KPI 5 : Innovative Universities ค่าเป้าหมาย 10 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ
มีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ประกอบด้วยเป้าหมาย
4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว
เป้าหมาย
5.1 การปรั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การและบทบาทของระบบอุ ด มศึ ก ษา
(HE Restructure, Governance Roles and Responsibility)
5.2 ปรับปรุงการบริห ารจั ดการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน)
5.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ
สกอ. และต่อสาธารณะ)
5.4 สร้ างระบบการกากับ ดูแลที่โ ปร่ง ใส ความรับผิ ดและตรวจสอบได้ (Governance
Accountability/Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI)
KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว
เป้าหมาย
6.1 การปรั บ ระบบการจั ด สรรงบประมาณตามการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
สถาบันอุดมศึกษา (Financial Incentive: Demand Pull, Performance-based, PA)
6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้
เชื่อมกับการให้คุณ ให้โทษตาม Performance
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6.3 สร้างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้ และทักษะของ
บัณฑิต (Quality System: Accreditation System, QA System, Learning Outcome, Ranking)
6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในพันธกิจ
ทุกด้าน (Resource and Support Centers, Benchmark Partners)
6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติ
อุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ
ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI)
KPI 13 : ร้ อ ยละการส าเร็ จ การศึ ก ษาตามเวลาที่ ก าหนดในหลั ก สู ต ร ค่ า เป้ า หมาย
ร้อยละ 80
KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา

3.1.3 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 โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 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 (ที่เกี่ยวข้อง)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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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
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 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้
3.3 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย
4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษา
เพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ
มหาวิทยาลัยในกากับของของรัฐ
กลยุทธ์
4.1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
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

24

3.1.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2562)
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศ”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิ ตบั ณฑิตให้ มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสั งคม และมีส มรรถนะตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณา
การเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามศั ก ยภาพ สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของชุ ม ชนโดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้นาชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อม
รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ (ที่เกี่ยวข้อง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์
ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. ยกระดั บ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ด้ ว ยอั ต ลั ก ษณ์ ด้ า นสมรรถนะ
และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการพร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
3.1 จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
3.2 จานวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ
3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา
3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ
3.5 อั ต ราการได้ ง านท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชี พ อิ ส ระทั้ ง ตามภู มิ ล าเนา และนอก
ภูมิลาเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปี
3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
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กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทางาน และเสริมสร้างทักษะและจิตสานึก
ในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ผลิ ตบั ณฑิตได้ต ามความต้ องการของผู้ ใช้บั ณ ฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิช าชี พ ทักษะบั ณ ฑิ ต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทา และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
6. จัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการปรับทิศทาง (Reprofile) อย่าง
เป็นรูปธรรมโดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการ
ดาเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัย ได้รั บการยอมรั บระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่ อ
ท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความ
พร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิ ทยาลัย
ในกากับของของรัฐ
3. มหาวิทยาลั ยเป็ นองค์ กรสมั ยใหม่ มีการขั บเคลื่ อนโดยใช้ เทคโนโลยี ดิ จิทั ลในการบริ หารงาน
(SMART CRU)
ตัวชี้วัด
4.1 จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
4.2 อัตราส่ ว นจ านวนผลงานวิจั ย และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สิ นทางปัญญาต่อจานวน
ผลงานดังกล่าวที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
4.3 จ านวนฐานข้ อ มู ล เพื่ อ บริ ห ารจั ด การในการตั ด สิ น ใจตามพั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
4.5 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
4.6 จานวนระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ
4.7 ผลสารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
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3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิ ทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ
5. พั ฒ นาองค์ ก รสู่ ก ารเป็ น SMART CRU ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพ
S = มีจิตสานึกในการให้บริการ (Service)
M = มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Management)
A = มีความกระตือรือร้น (Active)
R = มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
T = มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ (Technology)

3.1.5 นโยบายอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ) (ธันวาคม 2563)
วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกฝนสมรรถนะ รับชีวิตวิถีใหม่ และเป็นที่พึ่งของชุมชน”
แนวทางการบริหารงาน (ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานอธิการบดี)
เพื่อให้ ส อดคล้ องกั บ ความเข้ า ใจการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ภ ายนอกและภายใน และ
การปรับวิสัยทัศน์ใหม่ สานักงานอธิการบดี จึงได้ทาการวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ตามแนวทางการบริหารงานของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ราเชนทร์ เหมือนชอบ) 3 ประการ โดยจัดเรียงลาดับตามความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วน แต่การ
ดาเนินงานจะดาเนินไปพร้อมๆ กัน และให้รวดเร็วที่สุด ดังนี้
1. สานงานต่อ เพื่อแก้ปัญหาที่ยังคงอยู่ และรักษาผลงานเก่าที่ทาได้ดีแล้ว
ประเด็นพัฒนา
เพื่อแก้ปัญหาที่คงอยู่
1. แนวโน้มการลดลง
ของจานวนนักศึกษา
ใหม่ในแต่ละปี

สาเหตุ

วิธีการ / โครงการ

1. กระบวนการรับนักศึกษา
1. เร่งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ทั้งจากส่วนกลางและจากสาขาวิชา
ทั้งจากส่วนกลางและจาก
โดยการเข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
สาขาวิชา มีขั้นตอนยุ่งยาก
คือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่
เปิดภาคการศึกษาเดือน
รอบๆ มหาวิทยาลัย และนักเรียนจาก
สิงหาคม ล่าช้ากว่าที่อื่น
โรงเรียน กศน.
2. นักศึกษามีปัญหาเรื่องค่า
- ลดขั้นตอนการรับสมัครใช้การติดต่อ
เล่าเรียน ทั้งนักศึกษารับ
โดยตรงถึงผู้สมัคร
เข้าใหม่และนักศึกษาที่ยัง
- ปรับเวลาการเปิดภาคเรียนเป็นเดือน
ไม่สาเร็จการศึกษา ทาให้มี
กรกฎาคมแล้ว
สัดส่วนการออกกลางคันสูง 2. ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน กยศ.
เพิ่มขึ้นแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มี
นโยบายให้ผ่อนชาระเป็นรายเดือน
รวมทั้งให้มีการทาสัญญารับสภาพหนี้/
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หน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
กองกลาง
(งานประชาสัมพันธ์)
กองคลัง
กองพัฒนานักศึกษา

ประเด็นพัฒนา

สาเหตุ

2. ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย อยู่
ในระดับพอใช้

มหาวิทยาลัยยังจัดบริการ
สิ่งอานวยความสะดวก
ไม่เพียงพอ/ยังใช้ระบบเอกสาร
และยึดขั้นตอนตามระบบ
ราชการ

3. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ต่ากว่า
เป้าหมาย ทั้งในส่วน
ของงบประมาณ
แผ่นดินและ
งบประมาณรายได้
4. จานวนอาจารย์ที่
ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ (รศ./ผศ.)
ยังต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

บางหน่วยงานคืนงบประมาณ
ในไตรมาสที่ 4 ทาให้ปรับ
แผนการใช้จ่ายไม่ทัน

5. การหารายได้จาก
สิทธิประโยชน์ต่างๆ
มีแนวโน้มลดลง

1. มหาวิทยาลัยใช้นโยบาย
ประคับประคองร้านค้าใน
ภาวะวิกฤต ซึ่งควรทาต่อไป
2. ยังไม่ได้ทางานเชิงรุกด้าน
การตลาด

วิธีการ / โครงการ
มอบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาทั้ง
การเรียนและการเงิน
เร่งรัดการเพิ่มบริการสิ่งอานวยความ
สะดวกให้เพียงพอ ลดการใช้เอสาร
ลดขั้นตอน ตามระบบราชการเพิ่มการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งใน
ด้านการเรียนการสอน การสื่อสาร สถานที่
พักผ่อน โรงอาหาร
กากับมาตรการคืนงบประมาณให้รวดเร็ว
ขึ้น และปรับแผนการใช้จ่ายให้ยดื หยุ่น

อาจารย์ที่ได้ตาแหน่งทาง
วิชาการจานวนมากเป็น
ข้าราชการที่ทยอยเกษียณอายุ
ราชการ ส่วนอาจารย์ที่บรรจุ
ใหม่ใช้เวลาประมาณ 10 ปี
จึงจะเข้าสูต่ าแหน่ง

หน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
ทุกกอง

กองนโยบายและแผน

ตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ที่เข้าสู่
กองบริหารงานบุคคล
ตาแหน่งทางวิชาการ ต้องมีสัดส่วน
ร้อยละ 60 ต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
ข้อมูลการประกันคุณภาพฯ
ปี พ.ศ. 2562 มีร้อยละ 36.31
(จานวน 126 คนต่อ 347 คน)
ยังขาดอีกจานวน 82 คน
- ขณะนี้มีอาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ จานวน 221 คน และเมือ่ นับถึง
ปี พ.ศ. 2567 มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ต้องเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการตามข้อบังคับ
102 คน
- หากผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่ง
ได้ตามอัตราที่ดาเนินการอยู่คือเฉลี่ยปีละ
20 คน จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี จะบรรลุ
ตามเกณฑ์
- ควรเร่งผลักดันอาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่ง
ให้มากขึ้น ด้วยการจัดทีมงานพี่เลีย้ งให้
คาปรึกษาและกากับใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้
พนักงานที่เข้าสู่ตาแหน่งแล้ว สามารถ
พัฒนาให้เป็นพี่เลี้ยงได้
1. เพิ่มจานวนผู้ใช้บริการด้วยการเพิ่ม
กองคลัง
จานวนนักศึกษาและการเพิ่มการอบรม (งานสิทธิประโยชน์)
ระยะสั้น
2. เปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ สาหรับ
บุคลากรและนักศึกษา ขณะนี้
มหาวิทยาลัยกาลังปรับปรุงพื้นที่ว่าง
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย (Family Mart
เดิม) เป็น CRU Marketplace
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2. ก่องานใหม่ เพื่อสร้างงานใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่นาเสนอ
ประเด็นพัฒนา

สาเหตุ

1. เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ไม่มีการ upskill/reskill
บัณฑิตที่จบไป

2. เป็นแหล่งฝึกฝน
สมรรถนะก่อนออกไป
ทางานจริง
(สมรรถนะ
competency)
= ความรู้
(knowledge) +
ทักษะ (skill) +
ทัศนคติ (attitudes)
3. การปรับตัวกับชีวิต
วิถีใหม่ๆ (New
Normal)

สถานการณ์ของโลก และการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID – 19

4. โครงการสาคัญ
“บวร”

วิธีการ / โครงการ

หน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
กองพัฒนานักศึกษา

ดึงศิษย์เก่าให้กลับมาพัฒนาตนเอง
upskill/reskill ด้วยความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ หรือให้ศิษย์เก่านาความรู้มาถ่ายทอด
พัฒนารุ่นน้อง
ยังขาดเวทีให้นักศึกษาฝึกฝน
เพิ่มเวที/ช่องทาง/การตลาดใหม่ๆ เพื่อให้ กองพัฒนานักศึกษา
สมรรถนะที่สามารถสร้างรายได้ นักศึกษาได้ฝึกฝนความรู้กับการสร้างรายได้
ระหว่างเรียน
ระหว่างเรียน

ต้องเรียนรู้ ตอบสนอง/ปรับตัว/ปรับระบบ ทุกกอง
เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ ทั้งเรื่องการ
ปรับเปลีย่ นวิธีคิด การทางานเชิงรุก/การใช้
การสื่อสารสมัยใหม่/ลดทอนขั้นตอนของ
ระบบราชการที่ล่าช้าเทอะทะ/การเฝ้าระวัง
ด้านสุขภาพแก่บคุ ลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในที่ดินของ ร่วมมือกับวัด จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ทุกกอง
วัดเสมียนนารี และวัดเทวสุนทร หลักการ บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใช้หลักศาสนา
เป็นแนวทางการดาเนินชีวิต

3. รวมใจ/ไปเป็นทีม ใช้วิธีบริหารแบบรวมใจทุกภาคส่วน เน้นการมีส่วนรวมของบุคลากรและ
นักศึกษา ขับเคลื่อนการทางานด้วยการทางานเป็นทีม
ประเด็นพัฒนา
1. รวมใจ/ให้
มหาวิทยาลัยเป็นของ
ทุกคน

สาเหตุ

วิธีการ / โครงการ

1. กลุ่มบุคลากร มหาวิทยาลัย 1. ดารงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร
มีวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง
รวมใจทุกคน ทุกภาคส่วน เนื่องจาก
คือการอยู่กันอย่างครอบครัว
ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีบุคลากรหลายรุ่น
ดูแลช่วยเหลือกัน
อายุ หลายสถานภาพ ทั้งข้าราชการ
2. มหาวิทยาลัยต้องสร้างความ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
ภาคภูมิใจในองค์กรให้แก่กลุ่ม ลูกจ้าง ซึ่งแต่ละกลุม่ มีแนวคิดความ
นักศึกษา/ศิษย์เก่า โดยการให้ ต้องการพัฒนานาทีแ่ รกต่างหลากหลาย
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีอายุเฉลีย่ ของข้าราชการ = 52.30
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
ปี และพนักงานมหาวิทยาลัย = 39.65 ปี
2. ผลักดัน สนับสนุนให้สมาคมศิษย์เก่า
มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางของการ
จัดทาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าและสร้าง
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หน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา

ประเด็นพัฒนา

สาเหตุ

วิธีการ / โครงการ

หน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมให้ศิษย์เก่าเข้ามามีบทบาท
พัฒนามหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
2. ไปเป็นทีม/ทางาน 1. การทางานที่เป็นอยู่ เป็นการ 1. ส่งเสริมให้เกิดการทางานเป็นทีม
ทุกกอง
ร่วมกับเครือข่ายชุมชน ทางานตามสายบังคับบัญชา
(แนวนอน) ในทุกระดับ ตั้งแต่ทีม
ท้องถิ่นและ
(แนวตั้ง) ยังไม่ได้ระดม
ผู้บริหารของอธิการบดี คณบดี และ
ต่างประเทศ
ศักยภาพ/สรรพกาลังของ
ผู้อานวยการของส่วนงานสนับสนุน
บุคลากรทุกภาคส่วนอย่าง
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
เต็มที่
มหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน (ประยุกต์ตาม
2. บุคลากรจานวนมากทางาน
แนวทางของนายกรัฐมนตรี : ขับเคลื่อน
ตามคาสั่ง ไม่ทางานเชิงรุก
ไทยไปด้วยกัน)
3. การทางานกับเครือข่าย
2. จัดตั้งทีมงานผู้ปฏิบตั ิงานที่มีศักยภาพ
หยุดชะงักช่วงการแพร่ระบาด ในการทางานเชิงรุก เพื่อเป็น “กองหน้า”
ของเชื้อไวรัส COVID – 19
เป็น “ผู้บุกเบิก” พื้นที่และเวทีใหม่ๆ
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านวิจัย
ด้านการทางานชุมชน ด้านการตลาด
ด้านการหารายได้ เป็นต้น โดยขอตั้งชื่อ
ว่า “ทีมงาน มจษ. ส่วนหน้า” (ประยุกต์
ตามแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา
ฯ ที่มี “อว. ส่วนหน้า)
3. ควรรักษาและขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและต่างประเทศ
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
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3.2 ความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 3 กับแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560-2579)

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา
เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565
(ปรับปรุง 2562)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561-2565
(ปรับปรุง 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของสานักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสานักงานอธิการบดี ควบคู่กับการ
เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบ
การกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ
การจัดสรรงบประมาณ และการ
ติดตาม รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
4.1 ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
4.1.1 ข้อมูลด้านบุคลากร
สำนักงำนอธิกำรบดี มีจำนวนบุคลำกร จำนวน รวมทั้งสิ้น 118 คน จำแนกเป็นข้ำรำชกำรพลเรือน
จำนวน 11 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย จำนวน 58 คน ลูกจ้ำงประจำ จำนวน 11 คน พนักงำนรำชกำร
จำนวน 12 คน ลูกจ้ำงประจำตำมสัญญำ จำนวน 26 คน แสดงได้ดังตำรำงต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4.1 แสดงข้อมูลบุคลำกร จำแนกตำมประเภทบุคลำกร และหน่วยงำน พ.ศ. 2564
หน่วยนับ : คน
จานวน (คน)
ประเภทบุคลากร

กองกลาง

กองคลัง

กองนโยบาย
และแผน

กองพัฒนา
นักศึกษา

กองบริหาร
งานบุคคล

สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

รวม

4
16
10
4
18
52

2*
6
1
2
6
17

1
9
1
11

1
11
2
2
16

1
12
1
14

2
4
2
8

11
58
11
12
26
118

ข้ำรำชกำรพลเรือน
พนักงำนมหำวิทยำลัย
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำตำมสัญญำ
รวม
หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกรำคม 2564
* กองคลัง ข้ำรำชกำรพลเรือน ไปช่วยรำชกำร ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 คน (นำงสำวสำรำญ เจริญสุขเช้ำ)
จานวนบุคลากรสานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2564
จาแนกตามประเภท
80

60

58

60

11

52

50

40
20

จานวนบุคลากรสานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2564
จาแนกตามหน่วยงาน

11

12

40

26

30

20
10

0

0

ข้ำรำชกำรพลเรือน

พนักงำนมหำวิทยำลัย

ลูกจ้ำงประจำ

พนักงำนรำชกำร

ลูกจ้ำงประจำตำมสัญญำ
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17

11

16

14

8

ตำรำงที่ 4.2 แสดงข้อมูลบุคลำกร จำแนกตำมหน่วยงำน พ.ศ. 2560 – 2564
หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน

2560
55
28
12
16
15
6
132

กองกลำง
กองคลัง
กองนโยบำยและแผน
กองบริหำรงำนบุคคล
กองพัฒนำนักศึกษำ
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
รวม

2561
55
26
11
15
14
9
130

2562
55
22
11
15
14
9
126

2563
52
18
11
14
14
8
117

2564
52
17
11
14
16
8
118

จานวนบุคลากรสานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2560 - 2564
135

132

130

126

130
125

117

120

118

115
110
105
2560

2561

2562

2563

2564

จำกแผนภำพข้ำงต้น สำนักงำนอธิกำรบดีมีบุคลำกร ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 –
2564 ดังนี้ 1) พ.ศ. 2560 จำนวน 132 คน 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 130 คน 3) พ.ศ. 2562 จำนวน
126 คน 4) พ.ศ. 2563 จำนวน 117 คน และ 5) พ.ศ. 2564 จำนวน 118 คน ซึ่งแสดงให้เห็นบุคลำกร
ของสำนักงำนอธิกำรบดีในภำพรวมมีแนวโน้มลดลง ยกเว้น พ.ศ. 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจำนวน
1 คน
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4.1.2 ข้อมูลงบประมาณ
สำนักงำนอธิกำรบดี ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564
จำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4.3 แสดงข้อมูลงบประมำณ จำแนกตำมหน่วยงำน พ.ศ. 2560 – 2564
หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน

2560
2561
2562
2563
2564
3,820,400 3,403,200 2,241,100 3,771,032 1,905,000
635,300 544,700 377,400 789,300 179,900
514,400 481,400 327,900 436,100 213,900
423,000 364,200 290,700 2,202,324 119,400
1,729,000 1,624,400 518,200 323,300 278,100
147,600 124,900 100,000
73,100
69,800
7,269,700 6,542,800 3,855,300 7,595,156 2,766,100

กองกลำง
กองคลัง
กองนโยบำยและแผน
กองบริหำรงำนบุคคล
กองพัฒนำนักศึกษำ
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
รวม

งบประมาณสานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2560 - 2564
8,000,000

7,269,700

7,000,000

6,542,800

7,595,156

บาท

6,000,000

3,855,300

5,000,000
4,000,000

2,766,100

3,000,000
2,000,000
1,000,000
2560

2561

2562

2563

2564

จำกแผนภำพข้ำงต้น สำนักงำนอธิกำรบดีมี งบประมำณสำหรับบริหำรจัดกำรหน่วยงำน
ย้อนหลัง 5 ปี คือ 1) พ.ศ. 2560 จำนวน 7,269,700 บำท 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 6,542,800 บำท
3) พ.ศ. 2562 จำนวน 3,855,300 บำท 4) พ.ศ. 2563 จำนวน 7,595,156 บำท และ 5) พ.ศ. 2564
จำนวน 2,766,100 บำท ซึ่งแสดงให้เห็นงบประมำณของสำนักงำนอธิกำรบดีในภำพรวมมีแนวโน้มลดลง
ยกเว้น พ.ศ. 2561 มีจำนวนลดลงจำกปีก่อน 0.14 คะแนน
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4.1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสำนักงำนอธิกำรบดีย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2562 มีคะแนนเฉลี่ยจำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี้
ปีการศึกษา
คะแนน

2558
3.86

2559
4.00

5.00
4.00

3.86

4.00

2558

2559

2560
4.57

2561
4.43

2562
4.71

4.57

4.43

4.71

2560

2561

2562

3.00
2.00
1.00
0.00

จำกแผนภำพข้ำงต้น ส ำนั กงำนอธิกำรบดีมีผ ลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ย้อนหลัง 5 ปี คือ 1) ปีกำรศึกษำ 2558 ได้คะแนน 3.86 คะแนน 2) ปีกำรศึกษำ 2559 ได้คะแนน 4.00
คะแนน 3) ปีกำรศึกษำ 2560 ได้คะแนน 4.57 คะแนน 4) ปีกำรศึกษำ 2561 ได้คะแนน 4.43 คะแนน
และ 5) ปีกำรศึกษำ 2562 ได้คะแนน 4.71 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของสำนักงำนอธิกำรบดีในภำพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น ยกเว้นปีกำรศึกษำ 2561 มีผลคะแนนลดลง
จำกปีก่อน 0.14 คะแนน
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4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
จำกผลกำรระดมสมองในกำรประชุ ม ทบทวนข้ อ มู ล เชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2564 ณ ห้องประชุมมำนิจ ชุมสำย ชั้น 4 สำนักงำนอธิกำรบดี และ
ครั้ ง ที่ 2/2564 เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษำยน 2564 โดยวิ ธีป ระชุม ออนไลน์ ผ่ ำ นโปรแกรม Google meet
ได้ผลสรุปกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) ของสำนักงำนอธิกำรบดี
สำมำรถแสดงได้ดังตำรำงต่อไปนี้
จุดแข็ง (Strengths)
S1. บุคลำกรมีควำมรักองค์กร
S2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถควำมเชี่ยวชำญ
และมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
S3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ที่รองรับกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนอธิกำรบดี
S4. เป็นศูนย์รวมของภำรกิจด้ำนกำรบริกำรที่สง่ เสริม
และสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1. กำรจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ในสำนักงำนอธิกำรบดี
ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน
W2. กำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรประสำนงำน และบูรณำ
กำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนยังไม่ชัดเจน
W3. ข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูลในระบบไม่เป็น
ปัจจุบนั
W4. พนักงำนขำดขวัญและกำลังใจ และมีควำมรู้สึก
ไม่มั่นคง ในอำชีพ
W5. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ยังไม่เชื่อมโยงอย่ำงทั่วถึงระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
สำนักงำนอธิกำรบดี
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
O1. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำง
T1. จำนวนนักศึกษำรับเข้ำลดลง เนื่องจำกประชำกร
ต่อเนื่อง
วัยเรียนลดลง ประชำกรผู้สูงอำยุมำกขึ้น
O2. มีระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบตั ิ เพื่อให้กำร T2. ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีเป็นภัย
ทำงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
คุกคำมต่อกำรดำเนินงำน
O3. มีหน่วยงำนกลำงพัฒนำระบบสำรสนเทศ
T3. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 เป็น
O4. มหำวิทยำลัยมีกำรนำเทคโนโลยีมำพัฒนำ
อุปสรรคต่อปฏิบัติงำน
บุคลำกรและมหำวิทยำลัย
T4. นโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบำงประเด็นไม่ชดั เจน
O5. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ทำให้กำรปฏิบัตไิ ม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
O6. กำรประกันคุณภำพทำให้บคุ ลำกรต้องพัฒนำและ T5. งบประมำณสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นต่ ำ งๆ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ไม่เพียงพอ และลดลงในบำงประเด็น
O7. มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทุกระดับ ทั้งคน เงิน
อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือ
สนับสนุนเทคโนโลยี
O8. เป็นหน่วยงำนที่ต้องปฏิบัตติ ำมพันธกิจของ
อธิกำรบดีจึงสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยได้อย่ำงรวดเร็ว
O9. มีกำรแข่งขันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำสูงทำให้
สำนักงำนอธิกำรบดีต้องพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ
O10. นโยบำยผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยให้กำร
สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำบุคลำกร
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4.3 การวิเคราะห์ตาแหน่งกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
จำกกำรประชุมทบทวนข้อเชิงยุ ทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2562
ตัวแทนบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดีจำกทุกหน่วยงำนร่วมกันให้ค่ำน้ำหนักผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยในและนอก และหำค่ำเฉลี่ยเพื่อกำหนดตำแหน่งกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยพบว่ำสำนักงำน
อธิกำรบดีมีตำแหน่งกลยุทธ์ คือ ตาแหน่งดาว หมำยควำมว่ำ สำนักงำนอธิกำรบดีมีปัจจัยภำยในที่เอื้อต่อ
กำรพัฒ นำกำรปฏิบั ติงำน ในขณะเดีย วกันก็มีปัจจัยภำยนอก ทั้งกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลั ย และ
นโยบำยระดับ ชำติต่ำงๆ ดังนั้ น กลยุ ทธ์ในภำพรวมของส ำนักงำนอธิกำรบดีจึงเป็น กลยุทธ์ เ ชิงรุ ก คือ
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำบุคลำกรในเชิงรุกให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัย

สำนักงำน
อธิกำรบดี
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4.4 การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
จำกผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก สำมำรถวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของ กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักงำนอธิกำรบดี ได้ดังนี้
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O)
O1. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง
O2. มีระเบียบ ประกำศ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้กำรทำงำนเป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน
O3. มีหน่วยงำนกลำงพัฒนำระบบสำรสนเทศ
O4. มหำวิทยำลัยมีกำรนำเทคโนโลยีมำพัฒนำบุคลำกรและ
มหำวิทยำลัย
O5. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย
O6. กำรประกันคุณภำพทำให้บุคลำกรต้องพัฒนำและปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
O7. มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรทุกระดับ ทั้งคน เงิน อุปกรณ์
ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสนับสนุนเทคโนโลยี
O8. เป็นหน่วยงำนที่ต้องปฏิบัตติ ำมพันธกิจของอธิกำรบดีจึง
สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงรวดเร็ว
O9. มีกำรแข่งขันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำสูงทำให้สำนักงำน
อธิกำรบดีต้องพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ
O10. นโยบำยผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยให้กำรสนับสนุน
ควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำบุคลำกร

S1. บุคลำกรมีควำมรักองค์กร
S2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถควำมเชี่ยวชำญ และมี
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
S3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบที่รองรับกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอธิกำรบดี
S4. เป็นศูนย์รวมของภำรกิจด้ำนกำรบริกำร ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
พันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย
S4+O7 พัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรบริกำรจัดกำรทำงกำรเงิน
และฐำนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจ
S4+O4 กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service
S3+O1+O3+O4 นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริกำร
จัดอย่ำงเป็นระบบ
S2+O4 พัฒนำบุคลำกรตำมสำยงำนเพื่อให้กำรบริกำรและกำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
S2+O5+O6 พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโดยกำร
ถ่ำยทอดจำกบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ไปยังบุคลำกรภำยใน
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W1. กำรจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ในสำนักงำนอธิกำรบดียังไม่เป็น
รูปธรรมชัดเจน
W2. กำรสร้ำงควำมร่วมมือกำรประสำนงำน และ บูรณำกำรร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนยังไม่ชัดเจน
W3. ข้อมูลสำรสนเทศและฐำนข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบัน
W4. พนักงำนขำดขวัญและกำลังใจ และมีควำมรูส้ ึกไม่มั่นคง ในอำชีพ
W5. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศยังไม่เชื่อมโยง
อย่ำงทั่วถึงระหว่ำงหน่วยงำนภำยในสำนักงำนอธิกำรบดี
W2+O7 จัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์สำนักงำนอธิกำรบดีเพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่นำไปสู่กำรสร้ำงควำมร่วมมือและกำรบูรณำกำร
งำนร่วมกัน
W4+O2 ประชุมบุคลำกรสำนักงำนเพื่อรับทรำบนโยบำย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัย
W2+O1 มีกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรสำย
สนับสนุนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0
W5+W6+O2 ปรับปรุงระเบียบกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล

อุปสรรค (T)
T1. จำนวนนักศึกษำรับเข้ำลดลง เนื่องจำกประชำกรวัยเรียนลดลง
ประชำกรผู้สูงอำยุมำกขึ้น
T2. ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีเป็นภัยคุกคำมต่อ
กำรดำเนินงำน
T3. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 เป็นอุปสรรคต่อ
ปฏิบัติงำน
T4. นโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบำงประเด็นไม่ชัดเจน ทำให้กำร
ปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
T5. งบประมำณสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ไม่เพียงพอ
และลดลงในบำงประเด็น

S2,T1 จัดทำแนวทำงปฏิบัติงำนและถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้รับบริกำร
S4,T5 ผลักดันหรือจัดทำข้อบังคับ ระเบียบต่ำงๆ ให้ชัดเจนและ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
S2,T1 ประชุมชี้แจงหรือแจ้งแนวทำงกำรจัดทำงำนสำรบรรณ
ประเภทต่ำงๆ
S2,S3,T1,T2,T8 นำระบบเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรอย่ำงถูกต้อง
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W3,W7,T1,T2 นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร
W2,T4 พัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถให้ทันต่อกำรเปลีย่ นแปลง

4.5 การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
จำกตำรำงวิเครำะห์ ควำมเป็ นไปได้ของกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix พบว่ำ กลยุทธ์ต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำร
สังเครำะห์ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมนั้น สำมำรถนำมำจัดกลุ่มและกำหนดกรอบกำรดำเนินงำนที่ส ำคัญได้ 2
ประเด็น คือ ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร และกำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งสำนักงำนอธิกำรบดีได้
นำประเด็นดังกล่ำวมำกำหนดเป็นยุทธศำสตร์ของแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง
2564) โดยมีรำยละเอียดที่สำคัญดังนี้

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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ตารางประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และความสอดคล้องกับ TOWS Matrix
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและ
กำรให้บริกำรของสำนักงำนอธิกำรบดี

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดี ควบคู่กับ
กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี และ
ควำมสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่ำง
บุคลำกรทุกระดับ

กลยุทธ์

1.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของ
สำนักงำนอธิกำรบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
บนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล
1.2 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในภำพรวม
ของสำนักงำนอธิกำรบดี รวมถึงกำรจัดทำ
แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรให้บริกำรที่
เป็นมำตรฐำน
2.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้
และควำมสำมำรถทั้งตำมสำยงำนและ
ที่สนับสนุนกำรทำงำนในภำพรวม
เพื่อให้บุคลำกรมีควำมพร้อมต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0
2.2 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร
ทุกระดับในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี
เพื่อผลักดันกำรสร้ำงควำมร่วมมือและ
บูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกันอย่ำง
เป็นรูปธรรม
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ความสอดคล้อง
S4O7,
S3O1O3O4,
S2O5O6,
W5W6O2,
S4T5
S4O4,
S2T1,
S2S3T1T2T8

S2O4,
S2T1,
S2S3T1T2T8,
W2T3
W2O7,
W4O2

ส่วนที่ 5
สาระสาคัญของแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
5.1 ปรัชญา
“พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีคุณธรรม”
5.2 วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล”
5.3 พันธกิจ
1. สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.4 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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Technology

Not Slow and Sure

Equity

Discerning

Incorruptible

Service Mind

Efficiency and Value for Money

Responsibility

President and Policy Support

ภาพที่ 5.1 ค่านิยม 9 ประการ ของสานักงานอธิการบดี
5.5 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสานักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้าง
ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ
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 ณาการก ารด าเนิ น งานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนารูปแบบการให้บ ริการในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดทาแนวปฏิ บัติ
หรือขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทั้งตามสายงานและที่สนับสนุนการทางาน
ในภาพรวม เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0
4. 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
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 จานวนผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสานักงานอธิการบดี
2.5 จานวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
2.6 ร้อยละความสาเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี
เมื่อเทียบกับแผนการดาเนินงาน

44

5.6 ตารางข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสานักงานอธิการบดี

คะแนน

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 2565
85.40 80.00 75.65 84.45 85.00 87.00 กลยุทธ์
ทุกกอง
1.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของสานักงาน
อธิการบดีที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในบนพืน้ ฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน/โครงการ
1.โครงการบริหารจัดการ
สานักงานอธิการบดี
4.00 4.43 4.71 4.72 4.73
4.74
ทุกกอง
2.โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
4.00 4.00 4.12 4.15 4.20
ทุกกอง

ร้อยละ

70.20

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. สนับสนุนการดาเนินงาน
ของผู้บริหาร และ
มหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจ
ได้ตามเป้าหมาย

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี
ต่อการบริหารจัดการของ
สานักงานอธิการบดี

ร้อยละ

4. มีระบบเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อม
ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
2. มีระบบการปฏิบตั ิงานที่มี 1.2 ผลการประเมินคุณภาพ
คุณภาพ สอดคล้องกับ
การศึกษาภายใน
หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
5. มีระบบการบริหารจัดการ 1.3 ผลการประเมินการ
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
บริหารงานผู้บริหารและ
ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลัก
คณะกรรมการบริหาร
ธรรมาภิบาล
สานักงานอธิการบดี
3. ผู้รับบริการทั้งภายในและ 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มี
ผู้ใช้บริการ ต่อการ
ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสานักงาน
ให้บริการ
อธิการบดี

คะแนน
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80.40 88.10 86.60 87.00 89.00 กลยุทธ์
1.2 พัฒนารูปแบบการ
ให้บริการในภาพรวมของ
สานักงานอธิการบดี รวมถึง
การจัดทาแนวปฏิบัติหรือ

ทุกกอง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564 2565
ขั้นตอนการให้บริการที่เป็น
มาตรฐาน
แผนงาน/โครงการ
1.โครงการบริหารจัดการ
สานักงานอธิการบดี
2.โครงการพัฒนาระบบและ
รูปแบบการให้บริการของ
สานักงานอธิการบดี
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ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสานักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรทุกระดับ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564 2565

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

99.33

95.00

100

96.55

100

100

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

ร้อยละ

20

100

92.91 96.55

100

100

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

ร้อยละ

20

21.00 72.44 80.17 45.00

50.00
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กลยุทธ์
2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถทั้ง
ตามสายงานและที่สนับสนุน
การทางานในภาพรวม เพื่อให้
บุคลากรมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย
4.0
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน
2. โครงการอบรมหรือพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานทั้ง
ภายในและนอกมหาวิทยาลัย
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการอบรมหรือพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงาน
(งบประมาณพัฒนาบุคลากร)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง

ทุกกอง

ทุกกอง

เป้าประสงค์

7. บุคลากรมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน สามารถบูรณาการ
การดาเนินงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564 2565

2.4 จานวนผลงานจากการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถบุคลากร
สานักงานอธิการบดี

ผลงาน

N/A

N/A

N/A

N/A

3

5

2.5 จานวนโครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากร

โครงการ

1

1

2

2

1

1

2.6 ร้อยละความสาเร็จของ
การเผยแพร่นโยบายและ
ทิศทางการดาเนินงานของ
สานักงานอธิการบดีเมื่อ
เทียบกับแผนการดาเนินงาน

ร้อยละ

100

100

100

2

-

100
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100

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

5.7 ตารางความเชื่อมโยงข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
สานักงานอธิการบดี ควบคู่กับการ
เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์
อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ

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
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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 จานวนผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถบุคลากรสานักงานอธิการบดี
2.5 จานวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากร
2.6 ร้อยละความสาเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการ
ดาเนินงานของสานักงานอธิการบดีเมื่อเทียบกับแผนการดาเนินงาน

5.8 แผนที่ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)
วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

มีระบบการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

สนับสนุนการดาเนินงานของ
ผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย
ในทุกพันธกิจได้ตามเป้าหมาย

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ทีม่ ีมาตรฐาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักงาน
อธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในบนพื้นของหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสานักงาน
อธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรทุกระดับ
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานอธิการบดี

พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี รวมถึง
การจัดทาแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการให้บริการทีเ่ ป็นมาตรฐาน

มีระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อม
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

การพัฒนา
องค์กร

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของสานักงานอธิการบดี

บุคลากรมีทักษะ ความรู้และความสามารถตามสายงานความรู้อื่นๆ
ที่สนับสนุนการทางานในภาพรวม มีความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในอาชีพ

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถตามสาย
งาน และที่สนับสนุนการทางานในภาพรวมเพื่อให้บุคลากรมี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0
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บุคลากรทุกระดับมีความสัมพันธ์อนั ดี
ต่อกัน สามารถบูรณาการการ
ดาเนินงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับ
เพื่อผลักดันการสร้างความร่วมมือและบูรณา
การการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ 6
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดีสู่การปฏิบัติ
6.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อน แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่การปฏิบัติจะต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดที่จะมุ่งมั่นผลักดันการดาเนินแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที่กาหนดไว้
และในการดาเนินงานโครงการสาคัญต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
มีการระดมสรรพกาลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกภาพและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น สานักงานอธิการบดี
จึงกาหนดแนวทางที่สาคัญในการนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสานักงานอธิการบดี เพื่อเป็นกลไกสาคัญ
ในการดาเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้ แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยกาหนดแผนงาน/โครงการหลักที่จะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน รวมทั้งการกาหนด
ความรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก
2) ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู งและผู้ บ ริ ห ารหน่ว ยงานในส านักงานอธิก ารบดี ต้ องให้ ความส าคัญ ในการใช้
แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดีเป็นกรอบในการบริหารการดาเนินพันธกิจของทุกหน่วยงาน
3) ผู้ บ ริ ห ารดาเนิ น การชี้แ จงสร้ างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคั ญ ของแผนกลยุทธ์ ส านั ก งาน
อธิการบดีให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน
เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดาเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1) เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้
2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ สานักงานอธิการบดี ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน
รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
6.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลแผนกลยุ ท ธ์ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2564) กาหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด โดยมอบหมายให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี พิจารณาผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด รวบรวมและ
รายงานผลต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานอธิ ก ารบดี และคณะกรร มการบริ 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
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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

รอบ 12 เดือน
สิ้นไตรมาส 4

ก.ย
.
ต.ค
.
ต.ค
.
ต.ค
.
ต.ค
.

ภาพที่ 6.1 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

6.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล
1) หน่ ว ยงาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด จั ด ส่ ง รายงานผลการด าเนิ น งานไปยั ง กองนโยบายและแผน
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2) กองนโยบายและแผนจั ด ทารายงานผลการดาเนิน งานเสนอคณะกรรมการบริห ารส านั ก งาน
อธิการบดี รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
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ภาคผนวก
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ก. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ภาคผนวก ข.
รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม และการคำนวณผลการดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงาน
อธิการบดี
ตัวชีว้ ัด 1.1
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีต่อการ
บริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี
1) คำอธิบาย
สำนักงานอธิการบดี เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี นอกจากการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ ยังมุ่งเน้นการจัด
สิ ่ ง สนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง าน การให้ บ ริ ก าร ความพอเพี ย งของวั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ ส ำนั ก งาน รวมถึ ง การจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
2) ข้อมูลที่ติดตาม
ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของบุ คลากรสำนั กงานอธิ การบดีต ่ อการบริ หารจัด การของสำนั กงาน
อธิการบดี (ประเมินออนไลน์)
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน
(ค่าเฉลี่ย)ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี =
(ค่าเฉลี่ย)ร้อยละความพึงพอใจของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (6หน่วยงาน)
6

4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ
ต่ำกว่า 30
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.50

ต้องปรับปรุง
31 – 50
1.51 – 2.50

พอใช้
51 – 70
2.51 – 3.50

ดี
71 – 90
3.51 – 4.50

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ
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ดีมาก
91 – 100
4.51 – 5.00

ตัวชีว้ ัด 1.2

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1) คำอธิบาย
การประเมิน คุ ณภาพการศึ กษาภายในหน่ ว ยงานสนับ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษม
ได้กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน
สนับสนุนมีแนวทางปฏิบัติ ในการพัฒนาคุณภาพในเชิงประจักษ์ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในได้อยางมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ระดับสถาบั น และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ 7 การกำกับติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในสถาบันมีการดำเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณภาพในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง
2) ข้อมูลที่ติดตาม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนปีล่าสุด
3) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน
1.00 – 1.50

ต้องปรับปรุง
1.51 – 2.50

พอใช้
2.51 – 3.50

ดี
3.51 – 4.50

ดีมาก
4.51 – 5.00

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560)
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ตัวชีว้ ัด 1.3

ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานอธิการบดี

1) คำอธิบาย
สำนักงานอธิการบดี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน และ
ยกระดับคุณภาพการบริ การของสำนักงาน โดยคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีทุกคน ร่วมกันกำหนดนโยบาย รูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการปฏิ บ ัต ิ ง านให้ กั บ บุ คลากร เพื ่ อ ให้ บุ คลากรสามารถปฏิบ ั ต ิง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิภาพ
มีความพึงพอใจและความสุขในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผลการดำเนินงานในภาพรวมของ
สำนักงานอธิการบดีต่อไป
ดังนั้น สำนักงานอธิการบดีจึงประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่มีต่อการ
บริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงาน
อธิการบดี และ 2) ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการ)
2) ข้อมูลที่ติดตาม
2.1 ระดับคะแนนความคิดเห็น ของบุคลากรต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริห าร
สำนักงานอธิการบดี (ประเมินออนไลน์)
2.2 ระดับคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตนเอง (ผู้อำนวยการ)
(ประเมินออนไลน์)
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน
(ค่าเฉลี่ย)คะแนนความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี =
คะแนนความคิดเห็นต่อผู้บริหารหน่วยงานตนเอง + คะแนนความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
2

4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.00 – 1.50

ต้องปรับปรุง
1.51 – 2.50

พอใช้
2.51 – 3.50

ดี
3.51 – 4.50

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ดีมาก
4.51 – 5.00

ตัวชีว้ ัด 1.4

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
สำนักงานอธิการบดี

1) คำอธิบาย
สำนั ก งานอธิ ก ารบดี ม ุ ่ ง มั ่ น ในการพั ฒ นาหน่ ว ยงานสู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางการให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีพันธกิจหลักในการ
ให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ
รวมถึ ง บุ ค ลากรภายนอก ดั ง นั ้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ทุกประเภทเพื่อเป็นข้อมูล สำคัญ ของสำนักงานอธิการบดีในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ
ที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ข้อมูลที่ติดตาม
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน
(ค่าเฉลี่ย)ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานอธิการบดี =
ผลรวมของร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานอธิการบดี (6หน่วยงาน)
6

4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ
ต่ำกว่า 30
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.50

ต้องปรับปรุง
31 – 50
1.51 – 2.50

พอใช้
51 – 70
2.51 – 3.50

ดี
71 – 90
3.51 – 4.50

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ
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ดีมาก
91 – 100
4.51 – 5.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี
ร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ
ตัวชีว้ ัด 2.1
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง
1) คำอธิบาย
บุคลากร คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผู้อำนวยการเป็นผู้ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทั กษะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรจะส่งผลต่อคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงาน
อธิการบดีและมหาวิทยาลัย
การพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะ
หรือความรู้ด้านต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัย หรือนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณหรือ
ไม่ใช้งบประมาณก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นหัวข้อการอบรมหรือพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนการพัฒนาตนเองที่สอดคล้อง
กับภาระงานที่ปฏิบัติงานอยู่ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาที่สังกัด
2) ข้อมูลที่ติดตาม
2.1 แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล
2.2 จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด (ปีงบประมาณ)
2.3 จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการอบรมและพัฒนา (ปีงบประมาณ)
(หัวข้อการอบรมหรือพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนการพัฒนาตนเอง)
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา =

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
X 100
จำนวนบุคลากรทั้งหมด

4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ำกว่า 30

ต้องปรับปรุง
31 – 50

พอใช้
51 – 70

ดี
71 – 90

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ
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ดีมาก
91 – 100

ตัวชีว้ ัด 2.2

ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนา
ตนเอง

1) คำอธิบาย
รายงายผลการพัฒนาตนเอง เป็นการดำเนินงานสืบเนื่องจากการอบรมและพัฒนาตนเองของ
บุคลากรตามแผนการพัฒนาตนเอง โดยจะประเมิน เฉพาะการอบรมที่ใช้ง บประมาณการพั ฒนาตนเอง
รายบุคคล ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกคนที่ใช้งบประมาณดังกล่าวจะต้องนำส่งรายงานผล
การอบรมที่ได้จากการพัฒนาตนเอง รายละเอียดควรประกอบด้วย หัวข้อการอบรมหรือพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาตนเอง (หรือได้รับความเห็ นชอบจากผู้บังคับบัญชา) หน่วยงานที่จัดอบรม ระยะเวลาที่เข้า
อบรม ความรู้ที่ได้รับ และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยสรุปรายละเอียดพอสังเขปตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดย
กองบริหารงานบุคคล
ทั้งนี้ รายงานฉบับดังกล่าวจะต้องนำส่งให้กับกองบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ
พั ฒ นาตนเองในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไป และในกรณี ท ี ่ เ ป็ น การพั ฒ นาตนเองโดยการศึ ก ษาดู ง าน
(โดยใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคล) ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจะต้องนำส่งรายงานผลเป็นรายบุคคลไป
2) ข้อมูลที่ติดตาม
รายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง (จัดส่งให้กับผู้อำนวยการ 1 ชุด และ
กองบริหารงานบุคคล 1 ชุด)
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน
ร้อยละรายงานผลการพัฒนาตนเองฯ =

จำนวนรายงานผลการพัฒนาตนเอง
X 100
จำนวนบุคลากรที่ใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคลทั้งหมด

4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ
ต่ำกว่า 30

ต้องปรับปรุง
31 – 50

พอใช้
51 – 70

ดี
71 – 90

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ
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ดีมาก
91 – 100

ตัวชีว้ ัด 2.3

ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตาม
แผนการพัฒนาตนเอง

1) คำอธิบาย
การเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเอง เป็นการดำเนินงานสืบเนื่องจากการอบรมและพัฒนา
ตนเองของบุคลากรตามแผนการพัฒนาตนเอง โดยจะประเมินเฉพาะการอบรมที่ใช้งบประมาณการพัฒนา
ตนเองรายบุคคล ซึ่งตามเกณฑ์ปกตินั้นเมื่อสิ้นสุดการอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกคนที่ใช้งบประมาณดังกล่าว
จะต้องนำส่งรายงานผลการอบรมที่ได้จากพัฒนาตนเอง แต่ทุกหน่วยงานควรมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่
องค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับบุคลากรท่านอื่นๆ ทั้งในกอง และหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี โดยสรุปรายละเอียดพอสังเขปเป็นเอกสาร 1 - 2 หน้า หรือตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้ ฉบับดังกล่าวจะต้องนำส่งให้กับกองบริหารงานบุคคลเพื่อ
เป็นหลักฐานประกอบการพัฒนาตนเองในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และในกรณีที่เป็นการพัฒนาตนเอง
โดยการศึกษาดูงาน (โดยใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคล) ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจะต้องเผยแพร่
องค์ความรูเ้ ป็นรายบุคคลไป
2) ข้อมูลที่ติดตาม
เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้ จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง (จัดส่งให้กับ
ผู้อำนวยการ 1 ชุด และกองบริหารงานบุคคล 1 ชุด)
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน
ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้ฯ =

จำนวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้
X 100
จำนวนบุคลากรที่ใช้งบประมาณพัฒนาตนเองรายบุคคลทั้งหมด

4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง
น้อยกว่า 20
20 - 29

พอใช้
30 - 39

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

ดีมาก
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 50

ตัวชีว้ ัด 2.4

จำนวนผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

1) คำอธิบาย
การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสำนัก งาน
อธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับสนุนการดำเนินงานของอธิการบดี และคณะผู้บริการ
ซึ่งโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรต้องเป็นลักษณะโครงการที่ดำเนินการโดย
ส่วนกลางที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิ การบดีทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยหัวข้อการพัฒนา
อาจเป็นหัวข้อที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบกระบวนการดำเนินงานร่วมกัน ประเด็นที่น่าสนใจ หรือสอดคล้องกับ
หัวข้อการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดีในแต่ละปีงบประมาณ
ทั้งนี้ หากบุคลากรในสังกัดคณะหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการ การพิจารณาอนุญาตให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือผู้อำนวยการ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพโครงการ
2) ข้อมูลที่ติดตาม
ผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี
(ปีงบประมาณ)
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน
นับจำนวนผลงานจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ที่ดำเนินการตามจริง
4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน
ผลงาน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง
น้อยกว่า 1
2

พอใช้
3

ดี
4

ที่มา: ตามมติของคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
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ดีมาก
5

ตัวชีว้ ัด 2.5

จำนวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร

1) คำอธิบาย
สำนั กงานอธิ การบดี เป็ นหน่ วยงานสำคั ญของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ประกอบด้ วย
6 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนั้น ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานในภาพรวมของ
สำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ยังต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรควบคู่กันไป ดังนั้น จึงต้องมีการจัดโครงการที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยอาจเป็นโครงการอบรม
การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร
แต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับโครงการในตัวชี้วัด 2.3
2) ข้อมูลที่ติดตาม
โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี (ปีงบประมาณ)
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน
นับจำนวนโครงการที่ดำเนินการตามจริง
4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน
โครงการ

ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่มีการดำเนินการ

ผ่านเกณฑ์
≥1

ที่มา: ตามมติของคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
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ตัวชีว้ ัด 2.6

ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทาง
การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีเมื่อเทียบกับแผน
การดำเนินงาน

1) คำอธิบาย
สำนั กงานอธิ การบดี เป็ นหน่ วยงานสำคั ญของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ประกอบด้ วย
6 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องมีการประชุม
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี เพื่อถ่ายทอดและกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารสังกัดสำนักงานอธิการบดีและบุคลากร รวมถึงบุคลากรในแต่ละหน่วยงานได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เนื่องจากการติดต่อสื่อ สารหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในหน่วยงาน
เป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับการดำเนินงานในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ จำนวนการจัดประชุมจะกำหนดตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินงานของสำนักงาน
อธิการบดีในแต่ละปี ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีกำหนดให้จัดการประชุม จำนวน
1 ครั้งเพื่อเป็นการทดสอบรูปแบบการจัดประชุม และในปี 2562 - 2565 กำหนดให้จัดการประชุมในลักษณะ
ของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง
โดยอาจเป็นการประชุมประจำภาคการศึกษา การประชุมชี้แจงนโยบาย (ต้นปีงบประมาณ) การประชุมสรุปผล
การดำเนินงาน (สิ้นสุดปีงบประมาณ) หรือการประชุมชี้แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี
เป็นต้น
2) ข้อมูลที่ติดตาม
2.1 หลักฐานแสดงการจัดประชุมบุคลากรตามแผนการดำเนินงาน เช่น เอกสารประกอบการประชุม
รูปถ่าย หรือ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น
2.2 จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
2.3 จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่เข้าร่วมการประชุม
3) การคำนวณผลการดำเนินงาน
3.1 ร้อยละการจัดประชุมเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน

=

จำนวนการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เผยแพร่นโยบายและและทิศทางการดำเนินงานที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ
จำนวนการประชุมฯ ตามแผนการดำเนินงาน
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X 100

3.2 ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน
ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมฯ =

จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมฯ
X 100
จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการปรชุมฯ ตามแผนการดำเนินงาน

3.3 ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี
ร้อยละการจัดประชุมฯ + ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมฯ
=
2
4) เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ
ต่ำกว่า 30
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.50

ต้องปรับปรุง
31 – 50
1.51 – 2.50

พอใช้
51 – 70
2.51 – 3.50

ดี
71 – 90
3.51 – 4.50

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ
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ดีมาก
91 – 100
4.51 – 5.00

ค. ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564)
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
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ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564)
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
โดยวิธีประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
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