ก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สำนักงำนอธิกำรบดีได้ดำเนินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ฉบับใหม่ของหน่วยงำน คือฉบับปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562-2565 โดยดำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดทำแผนอย่ำงครบถ้วน ตั้งแต่กำรสำรวจควำมคิดเห็ น
ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กำรทบทวนผลกำรด ำเนิ น งำนที่ ผ่ ำ นมำ กำรศึ ก ษำนโยบำยและแผนของชำติ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ มีกำรจัดประชุมระดมสมองผู้บริหำรและบุคลำกร
เพื่อวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพของหน่วยงำน ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้ วัด
โครงกำร/กิจกรรมที่จะพัฒนำ จนได้ออกมำเป็นร่ำงแผนยุทธศำสตร์สำนักงำนอธิกำรบดี (พ.ศ. 2562-2565)
ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์จำกเดิมคือ “องค์กรที่ให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ เพื่อขับเคลื่อนมหำวิทยำลั ย
สู่อำเซียน” เป็น “องค์กรสนั บสนุ นกำรพัฒ นำมหำวิทยำลัยที่บริห ำรงำนอย่ำงมืออำชีพ ” เนื้อหำของแผน
ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 เป้ำประสงค์ 6 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์ 19 โครงกำร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ : 1. มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
2. มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ
ตัวชี้วัด :
1. ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรสำนักงำนอธิกำรบดี
2. ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน
3. คะแนนประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
กลยุทธ์
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสานักงานอธิการบดี
โครงกำร
1.1.1 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรด้ำนกฎหมำยของสำนักงำนอธิกำรบดี
1.1.2 โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดทำแผน และกำรติดตำมประเมินผล
1.1.3 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
1.1.4 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
1.1.5 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร
1.1.6 โครงกำรประชุมทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี
ของสำนักงำนอธิกำรบดี
กลยุทธ์
1.2 ยกระดับการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
โครงกำร
1.2.1 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรของสำนักงำนอธิกำรบดี
1.2.2 โครงกำร One Stop Service
1.2.3 โครงกำรสร้ำงนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรให้บริกำร
1.2.4 โครงกำรพัฒนำระบบให้คำปรึกษำด้ำนงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี
และพัสดุ
กลยุทธ์
1.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน
โครงกำร
1.3.1 โครงกำรสำนักงำนน่ำอยู่
1.3.2 โครงกำรสังคมเป็นสุข

ข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์ : บุคลำกรมีคุณภำพ มีควำมสุขในกำรทำงำน และรักองค์กร
ตัวชี้วัด :
1. ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ
2. ร้อยละของบุคลำกรที่มีคะแนนดัชนีควำมสุขในระดับมำก ถึงมำกที่สุด
3. คะแนนประเมินควำมพึงพอใจ ควำมรักและควำมผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดี
กลยุทธ์
2.1 การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
โครงกำร
2.1.1 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสู่มืออำชีพ
2.1.2 โครงกำรเรียนรู้จำกผู้ชำนำญงำน
2.1.3 โครงกำร Talent Team แห่ง สนอ.
2.1.4 โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
กลยุทธ์
2.2 การส่งเสริมคนเก่งคนดี
โครงกำร
2.2.1 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
2.2.2 โครงกำร “บุคคลแห่งปี สนอ.”
กลยุทธ์
2.3 การสร้างความสุขในการทางาน
โครงกำร
2.3.1 โครงกำร Happy Work Place

ค

คานา

แผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ นครรำชสี ม ำ (พ.ศ. 2562-2565)
ฉบั บ นี้ จั ดท ำขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น แผนแม่ บ ทในกำรพั ฒ นำหน่ ว ยงำน ในระยะ 4 ปี ข้ ำงหน้ ำ โดยได้ น ำกรอบ
ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ระยะ 20 ปี แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และร่ำงแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครรำชสีมำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มำเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำแผน ให้มีควำมทันสมัย
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื้อหำของแผนยุทธศำสตร์ประกอบด้วย 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ เป็นกำรนำเสนอควำมเป็นมำ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ประโยชน์ ที่ ค ำดว่ ำ จะได้ รั บ และขั้ น ตอนกำรจั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ บทที่ 2 แผนพั ฒ นำ
ที่เกี่ย วข้อง ข้อมูลพื้ น ฐำน และผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ ำนมำ บทที่ 3 ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็ น ผู้มี ส่ว นได้
ส่ ว นเสี ย และผลกำรวิ เครำะห์ ส ภำพแวดล้ อม (SWOT Analysis) ของหน่ วยงำน บทที่ 4 แผนยุ ท ธศำสตร์
สำนักงำนอธิกำรบดี (พ.ศ. 2562-2565) และบทที่ 5 กำรถ่ำ ยทอดแผนสู่ก ำรปฏิบัติ และกำรติด ตำม
ประเมินผล
สำนักงำนอธิกำรบดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนยุทธศำสตร์ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนย่อย
ภำยในเพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรดำเนินงำนให้เกิดกำรพัฒนำและบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน

สำนักงำนอธิกำรบดี
กรกฎำคม 2561
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
ควำมเป็นมำ
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์สำนักงำนอธิกำรบดี
บทที่ 2 แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลพื้นฐาน และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ข้อมูลพื้นฐำนของสำนักงำนอธิกำรบดี
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สำนักงำนอธิกำรบดี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2559
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครรำชสีมำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
บทที่ 3 การสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของหน่วยงาน (SWOT Analysis)
ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของหน่วยงำน (SWOT Analysis)
บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(พ.ศ. 2562-2565)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์
ประเด็นยุทธศำสตร์
ควำมสอดคล้องของแผนยุทธศำสตร์
บทที่ 5 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
กำรถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติ
กำรติดตำมประเมินผล
ภาคผนวก
สรุปจำนวนตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร
แนวทำงกำรประเมินผลตำมตัวชี้วัด
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
ตามที่สานักงานอธิการบดีได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาหน่วยงานและมีการทบทวน
แผนมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นแผนยุท ธศาสตร์ ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งใกล้จะสิ้นระยะ
ของแผนแล้ ว กอปรกับ รัฐบาลได้มีการจัดทากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครราชสีมาและหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทบทวนแผนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒ นาประเทศ
แล้วนั้น นอกจากนี้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะให้สานักงานอธิการบดีและหน่วยงานระดับกองในสังกัดทาการทบทวนวิสัยทัศน์
และพันธกิจของหน่วยงานให้มีความชัดเจน ท้าทาย และสอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติจริงรวมถึงสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป สานักงานอธิการบดีจึงจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ฉบับใหม่
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนยุ ท ธศาสตร์ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) การสารวจความคิดเห็น
ของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา การพิจารณา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินชุดต่างๆ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน (SWOT
Analysis) จากสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อระดมสมองทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กาหนด
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายและจัดทาแผนพัฒนาหน่วยงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เอกลั ก ษณ์ และทิ ศ ทางการพั ฒ นาส านั ก งานอธิ ก ารบดี ให้ มี
เป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ประเทศชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่ อ ให้ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี แ ละหน่ ว ยงานภายในมี ก รอบแนวทางการด าเนิ น งานร่ ว มกั น
เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการในการปรับปรุงผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและ/หรือ
เตรียมการรองรับแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ส านักงานอธิการบดี มีแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเทศชาติ
2. หน่ ว ยงานภายในส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก รอบทิ ศ ทางและเป้ า หมายการด าเนิ น งานเดี ย วกั น
นาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จ
3. การด าเนิ น งานของส านั กงานอธิก ารบดี มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้น ส่ งผลต่ อ ความส าเร็จ ของการ
ดาเนินงานตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์สำนักงำนอธิกำรบดี (พ.ศ. 2562-2565)
5 มกราคม 2561
คณะทางานประชุมหารือและวางแผนการดาเนินงาน
8-22 มกราคม 2561
สารวจความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย รวบรวม
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

18 มกราคม 2561
ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี

24-25 มกราคม 2561
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562-2565
29 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2561
กองนโยบายและแผนจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
และยกร่างแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562-2565
24-25 มกราคม 2561
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561-2565
ุนายน 2561
ทาแผนยุทธศาสตร์สานัมิกถงานอธิ
การบดี พ.ศ. 2561-2565
หน่วยงานย่อยภายในสานักงานอธิการบดี
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ
ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ

11-12 มิถุนายน 2561
กองนโยบายและแผนปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายใน

13 มิ.ย.,18 ก.ค. 61
คณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

31 สิงหาคม 2561
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ
เห็นชอบ
ถ่ำยทอดแผนสู
่กำรปฏิสบานััตกิ งานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565
แผนยุทธศาสตร์
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บทที่ 2
แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลพื้นฐาน และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ตามที่สภาวการณ์โลกและประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ การพัฒ นาประเทศมีความต่อเนื่อง
และยั่ งยื น เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น รั ฐ บาลปั จ จุ บั น จึ ง ได้ จั ด ท าร่ างกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) ขึ้น เพื่อให้ ผู้ เกี่ย วข้อง และหน่ว ยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน นาไปเป็น กรอบแนวทาง
ในการดาเนินงาน ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การพัฒนาภาคการผลิต
และบริการ การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน วิจัยและพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ได้แก่การลด
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุ การสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สานั กงานคณะกรรมการการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม ได้นากรอบยุทธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) มาสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะละ 5 ปี
ปัจจุบันเป็นแผนฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนาไปเป็นกรอบทิศทาง
การดาเนินงาน ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
เพื่อให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นกลไกสาคัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และประเทศชาติ อ ย่ า งมี เ ป้ า หมายและทิ ศ ทาง สู่ ค วามยั่ ง ยื น
สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วรัชกาลที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ งจึงได้จาทาแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ร่ ว มกั น โดยก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น เลิ ศ โดยกระบวนการจั ด การเรีย นการสอนเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน
และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การยกระดับการศึกษา โดยการ Reprofile ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ สร้างความเป็นเลิศ และเป็นสากล พัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้าน EQ ด้านภาษาอังกฤษ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู ได้แก่ การผลิตครูระบบปิด ครูท้องถิ่น ครูทั่วไป พัฒนาครูของครู
พัฒนาครูในสถานศึกษา และสถานศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสร้างเครือข่าย
การสร้างธรรมาภิบาล การบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

ร่างกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม าได้ มี ก ารด าเนิ น การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) มาตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวิเคราะห์ ส ภาพปั จ จุบั น และค้น หาภาพอนาคตของมหาวิทยาลั ย มีการจัดทากรอบทิศทางการพัฒ นา
มหาวิทยาลัย และร่างแผนยุทธศาสตร์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยให้ ความเห็ นชอบ
แล้วนั้น ปัจจุบันร่างแผนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปรับปรุงวิสัยทัศน์ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิ ทยาลัย ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แล้วทาการปรับปรุงร่าง
แผนให้ มีความสมบูรณ์ มากขึ้น ก่อนที่สภามหาวิทยาลั ยจะพิจารณาอนุมัติ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติต่อไป
โดยร่างกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 20 ปี มีเป้าหมายหลักของการพัฒนา
4 ประเด็ น คื อ 1) สถาบั น ชั้ น น าการผลิ ต ครู 2) การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 3) การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสู่ Smart University และ 4) การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University
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ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มีฐ านะเทีย บเท่ าคณะ มีภ ารกิจ ส าคัญ ในการสนั บสนุน การดาเนิน งานตามพั น ธกิจหลั ก ของมหาวิท ยาลั ย
ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ ปัจจุบันสานักงานอธิการบดีประกอบด้วยหน่วยงานย่อย
ระดับกอง ทั้งหมด 10 หน่วยงาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2

3

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างสานักงานอธิการบดี
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หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวง มีดังนี้
1) กองกลาง รับผิดชอบงานสารบรรณกลาง งานเลขานุการและการประชุม งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุกลาง และงานรักษาความปลอดภัย
2) กองบริห ารงานบุ คคล รับ ผิดชอบงานด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การพัฒ นา
บุคลากร ทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และงานวินัยและนิติการ
3) กองนโยบายและแผน รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลั ย งานงบประมาณ
และงานสถิติข้อมูลสารสนเทศ และการรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของมหาวิทยาลัย
4) กองพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา งานทุนและแนะแนว และงานศิษย์เก่า
หน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้
1) กองคลัง รับผิดชอบงานด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย
2) กองกิจการพิเศษ รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
3) กองวิเทศสั มพัน ธ์ รับ ผิ ดชอบงานด้านการส่ งเสริมการเรียนรู้ภ าษาต่างประเทศแก่นักศึกษา
และอาจารย์ และการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
4) กองประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา รับ ผิ ด ชอบงานด้ านการพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5) ส านั กงาน สภ ามห าวิ ท ยาลั ย รั บ ผิ ด ช อบ งาน ด้ า น การป ระชุ ม สภ าม ห าวิ ท ยาลั ย
และคณะกรรมการที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
6) โครงการจั ด ตั้ ง กองอาคารสถานที่ แ ละบริ ก าร รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นอาคารสถานที่
และสาธารณูปการ งานโยธาและสถาปัตย์ บริการยานพาหนะ และการบริหารจัดการพื้นที่และระบบจราจร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ (ฉบับปี 2557-2561)
ปรัชญา
ถูกต้อง โปร่งใส ฉับไว เต็มใจให้บริการ พัฒนางานอย่างมีระบบ
วิสัยทัศน์
องค์กรที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่อาเซียน
1. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
2. รักษาสิทธิประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
4. สร้าง ส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อบุคลากรในการทางานอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการ 2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
เปลี่ยนแปลง
ด้านการบริการ
เป้าประสงค์

1. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
2. มีกระบวนการทางานที่คล่องตัว รวดเร็ว และมี และความเชี่ยวชาญในสายงานที่ปฏิบัติ
ประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีความสุขในการทางาน
3. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
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กลยุทธ์

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
สู่ความเป็นมืออาชีพ
1.2 ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ
1.3 นาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงาน
1.4 การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติงาน
1.5 ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพในการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
1.6 พัฒนาระบบกากับติดตามและประเมินผล
เพื่อการพัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
2.2 สร้างเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ
2.3 สร้างแรงจูงใจและธารงรักษาไว้
ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ

จานวนบุคลากรของสานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดีมีบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 230 คน จาแนกตามหน่วยงานย่อยได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนบุคลากรสานักงานอธิการบดี
วุฒิการศึกษา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หน่วยงาน
กองกลาง
กองบริหารงานบุคคล
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองคลัง
กองกิจการพิเศษ
กองวิเทศสัมพันธ์
กองประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ
รวม

จานวน
26
21
9
15
17
42
7
4
3
86
230

ต่ากว่า
ป.ตรี
1
2
0
1
1
15
0
0
0
71
91

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

18
12
5
11
14
20
2
2
1
14
100

6
7
3
3
2
7
5
2
2
1
38

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

26
21
9
15
17
42
7
4
3
86
230

*ข้อมูล ณ กันยายน 2560

แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565

8
งบประมาณของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 สานักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงาน
ตามภารกิจทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนงบประมาณของสานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
(+)เพิ่มขึ้น/(-)ลดลง
ร้อยละ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
439,761,179
533,337,730
17.55
เงินบารุงการศึกษา
192,118,183
210,580,070
9.61
เงินโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน
47,080,600
47,198,990
0.25
รวม (บาท)
678,959,962
791,116,790
16.52

ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ มี ก ารด าเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์
ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2) การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ทั้ง 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 6 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์ 19 โครงการ
มีตัวชี้วัดความสาเร็จระดับยุทธศาสตร์ 6 ตัวชี้วัด
ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ พบว่ า มี ผ ลการด าเนิ น งานได้ บ รรลุ เป้ า หมาย
ทั้ง 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 3
ผลการดาเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สานักงานอธิการบดี มีทั้งหมด 19 โครงการ พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.74 และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.26 ได้แก่
โครงการจัดอบรมการทาวิจัย เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ สานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ตัวชี้วัด
4

บรรลุเป้าหมาย
จานวน
ร้อยละ
4
100.00

ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน ร้อยละ
-

2

2

100.00

-

-

6

6

100.00

-

-
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ตารางที่ 4 ผลการดาเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการ
9

บรรลุเป้าหมาย
จานวน
ร้อยละ
9
100.00

ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน ร้อยละ
-

10

9

90.00

1

10.00

19

18

94.74

1

5.26

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2559 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ขอรับการตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8 ตั ว บ่ ง ชี้ ผลการประเมิ น ภาพรวมมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 5.00 อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ผลการประเมิ น
ของคณะกรรมการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2559
จาแนกตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

1. การบริ ห ารงานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ / แผนกลยุ ท ธ์ /
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ที่เกี่ยวข้อง
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล
4. การบริหารงานภายในองค์กร
5. ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6. ระบบและกลไกในการสนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย
7. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
8. ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ

5 ข้อ
(1,2,3,4,6)
5 ข้อ (1-5)
7 ข้อ (1-7)
5 ข้อ (1-5)
5 ข้อ (1-5)
5 ข้อ (1-5)
5 ข้อ (1-5)
6 ข้อ (1-6)

คะแนน
การประเมิน
4 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5
คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4.87
ดีมาก
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จุดเด่น
1. มีการดาเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
2. มีระบบและกลไกในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
3. ผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และบุคลากรมีความเข้มแข็ง รู้บทบาทหน้าที่
ของตนเองและมุ่งพัฒนาตนเอง
4. มีกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม มีองค์ความรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. มีแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และสามารถดาเนินการได้อย่างครบถ้วน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. ควรมี ร ะบบการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ก าหนดค่ า เป้ า หมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสานักงานอย่างต่อเนื่อง
2. ควรวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ ใช้ข้อมูล ของส านั กงาน เพื่อพัฒ นาระบบฐานข้อมูล ให้ ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้และพัฒนาการทางานของหน่วยงานย่อยในสานักงาน
3. ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากร เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ งาน
อย่างต่อเนื่อง เช่น สารวจความต้องการ แล้วนามาจัดทาแผนการอบรมรายปี
4. ควรให้ บุ คลากรทุกคนมีส่ วนร่วมในการประเมินผู้ บริห าร เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการบริห าร
จัดการภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ควรมี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารตามพั น ธกิ จ ของกองแต่ ล ะกอง เพื่ อ น าไปสู่
การปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่หลากหลายช่องทาง
7. ควรมีการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในงานประจา เพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ในงานที่มีความแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย
1.1 การพัฒ นามหาวิท ยาลัย ควรพิจ ารณาที่จุด เด่น สร้า งความโดดเด่น เฉพาะตัว มีเป้าหมาย
ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดเด่นด้านใด รวมทั้งสร้างความชัดเจนในความเป็นเลิศทางการศึกษาของแต่ละ
คณะ ส านั ก สถาบั น ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ 5-10 ปี มี เป้ า ประสงค์ แ ละตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ประเมิ น ผล
การดาเนินงานของผู้บริหาร
1.2 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานและกิจกรรมที่โดดเด่น เช่น สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ศูนย์วิจัย
และฝึ กอบรมทางการเกษตร (100 ไร่) การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่ พระราชทาน ฯลฯ แต่ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลในวงกว้างให้หน่วยงานและองค์กรภายนอกได้รับรู้มากขึ้น
1.3 ควรทบทวนผั ง แม่ บ ท ปรั บ โครงสร้ า งด้ า นกายภาพ ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ปรับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก ให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียน และปรับสภาพห้องเรียนให้น่าเรียนมากขึ้น
1.4 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องมีมุมมองมหาวิทยาลัยกว้างกว่าปัจจุบัน พัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน
เข้มงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากร และผู้บริหารต้องทาตัวเป็นแบบอย่าง
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1.5 ควรเตรียมความพร้อมในการหารายได้เพื่อพึ่งตนเองจากการจัดการศึกษา การวิจัย และการ
บริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับชุมชนและภาคเอกชน
1.6 ควรจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม และมีพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์
ของนักศึกษาให้เพียงพอ
1.7 ควรปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.8 ควรปรับปรุงการบารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
1.9 การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยควรให้เป็นไปตามแผน
2. ข้อเสนอแนะจากผู้นานักศึกษา
ด้านกิจกรรมนักศึกษา
2.1 งบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษาลดลง ทาให้จัดกิจกรรมได้ไม่เต็มที่
2.2 มหาวิทยาลัยกาหนดกรอบเวลาในการจัดกิจกรรม และสถานที่ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ควรปรับปรุงเร่งด่วน
2.2 อาจารย์บางท่านไม่เห็นความสาคัญของกิจกรรมนักศึกษา ไม่ค่อยอนุญาตให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม
2.3 นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร อยากให้มหาวิทยาลัยมีกฎ ระเบียบ
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และจัดกิจกรรมที่นักศึกษาโดยเฉพาะปี 1 เข้าร่วมให้ครบทุกคน
2.4 นักศึกษาบางคนไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเท่าที่ควร ขาดจิตอาสา ขาดระเบียบวินัย และไม่มี
มาตรการควบคุมอย่างจริงจัง
2.5 ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
ด้านอาคารสถานที่
2.6 ที่จอดรถไม่เพียงพอ ที่เรียนบางรายวิชาอยู่ไกลกัน ควรนารถรางรับส่งมาให้บริการ
2.7 อยากให้มหาวิทยาลัยขยายเวลาการใช้พื้นที่หลังเลิกเรียนไปจนถึง 24.00 น. และแบ่งพื้นที่
การจัดกิจกรรมที่ใช้เสียงกับ กิจกรรมที่ต้องการความสงบ สาหรับห้ องสมุดก็ควรขยายเวลาการเปิดเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสอบ
2.8 Wifi ยังไม่ทั่วถึง
2.9 โรงอาหารยังไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา
2.10 มีปัญหาของหายด้วย ควรมีกล้องวงจรปิด
2.11 ควรมีสถานที่พักผ่อน และสถานที่อ่านหนังสือของนักศึกษาที่ชัดเจน
ด้านการให้บริการ
2.12 การกู้เงิน กยศ. , กรอ. ควรเอื้อให้ นักศึกษา กศ.ปช. ได้รู้และเข้าใจข้อมูล และควรปรับเกณฑ์
เพื่อให้สามารถมีสิทธิ์กู้เงิน
2.13 ควรปรับกรอบเวลาในการทากิจกรรมชั่วโมงจิตอาสาของนักศึกษาให้เหมาะสม และควรนับชั่วโมง
จิตอาสาให้ผู้นานักศึกษาด้วย
2.14 การบริการของเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานไม่ดีเท่าที่ควร เช่น สานักทะเบียน งานทุนและแนะแนว
ฝ่ายยานพาหนะ ฯลฯ
2.15 อาคารบางอาคารมีปัญหาฝนตกแล้วน้ารั่ว เช่น อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ อาคาร 13 มีห้องน้าชายห้องเดียว ควรเร่งปรับปรุง
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บทที่ 3
การสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
การด าเนิ น การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ฉ บั บ นี้ คณะท างานได้ ท าการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานเพื่อค้นหาปัจจัยที่เป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสานักงานอธิการบดี ผลการดาเนินการสรุปได้ดังนี้

ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
จากการส ารวจความคิดเห็ น ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานในส านั ก งานอธิ ก ารบดี โดยการแจกแบบสอบถาม
ในระหว่างวันที่ 17-22 มกราคม 2561 ผลการสารวจข้อมูลสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
n=170

รายการข้อมูล

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

58
112
170

34.18
65.82
100.00

รวม

19
37
83
19
12
170

11.17
21.76
48.82
11.17
7.08
100.00

รวม

10
109
44
7
170

5.88
64.12
25.88
4.12
100.00

รวม

38
34
88
10
170

22.35
20.00
51.76
5.89
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 21 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาชีพ
นักศึกษา
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
ผู้มาติดต่อราชการ
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ตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
n=170

รายการข้อมูล
คณะ/หน่วยงานที่สังกัด (เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร)
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สานัก/สถาบัน/ศูนย์
รวม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา (เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร)
1-3 ปี
4-6 ปี
7-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
ความถี่ในการติดต่อประสานงานหรือรับบริการ (ระยะเวลา 1
ต.ค.-31ธ.ค. 60)
น้อยกว่า 5 ครั้ง
5-10 ครั้ง
มากกว่า 10 ครั้ง
รวม
ความถี่ในการติดต่อประสานงานหรือรับบริการ (ระยะเวลา 1
ต.ค.-31ธ.ค. 60)
น้อยกว่า 5 ครั้ง
5-10 ครั้ง
มากกว่า 10 ครั้ง
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

27
24
22
22
21
11
3
30
160

16.88
15.00
13.75
13.75
13.13
6.88
1.88
18.73
100.00

41
45
35
39
160

25.62
28.12
21.87
24.39
100.00

74
52
44
170

43.53
30.59
25.88
100.00

74
52
44
170

43.53
30.59
25.88
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น เพศชายร้ อ ยละ 34.18 เพศหญิ งร้ อ ยละ 65.82
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 48.82) รองลงมาคือ 21-30 ปี (ร้อยละ 21.76) และ 41-50 ปี
(ร้อยละ 11.17) และ ต่ากว่า 21 ปี (ร้อยละ 11.17) ตามลาดับ ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
(ร้อยละ 64.12) รองลงมาคือปริญญาโท (ร้อยละ 25.88) และต่าปริญญาตรี (ร้อยละ 5.88) ตามลาดับ
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย (ร้ อ ยละ 51.76)
รองลงมาคื อ นั ก ศึ ก ษา (ร้ อ ยละ 22.35) และบุ ค ลากรสายวิ ช าการ (ร้ อ ยละ 20.00) ตา มล าดั บ
ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย มาจากหลากหลายหน่ ว ยงาน
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และมีการกระจายอย่างครบถ้วน โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน/ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมาแล้ว 4-6 ปี
(ร้ อ ยละ 28.12) รองลงมาคื อ 1-3 ปี (ร้ อ ยละ 25.62) และ มากกว่ า 10 ปี (ร้อ ยละ 24.39) ตามล าดั บ
ในรอบ 3 เดือน (ระหว่างวัน ที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2560) ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มารับบริการ
สานั กงานอธิการบดีน้ อยกว่า 5 ครั้งต่อสัป ดาห์ (ร้อยละ 43.53) รองลงมาคือ 5-10 ครั้ง (ร้อยละ 30.59)
และมากกว่า 10 ครั้ง (ร้อยละ 25.88) ตามลาดับ
2. หน่วยงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการบ่อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1) กองกลาง (58 คน)
2) กองพัฒนานักศึกษา (48 คน)
3) กองนโยบายและแผน (19 คน)
4) กองคลัง (15 คน)
5) กองบริหารงานบุคคล (9 คน)
3. ความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ของสานักงานอธิการบดี
ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 170 คน เห็นว่าวิสัยทัศน์ของสานักงานอธิการบดีที่กาหนดว่า “องค์กร
ที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่อาเซียน มีความชัดเจน ท้าทาย และสอดคล้องกับ
ภารกิจของสานักงานอธิการบดี 122 คน (ร้อย 71.76) ส่วนอีก 40 คน (ร้อยละ 23.52) เห็นว่าไม่ชัดเจน
และอีก 8 คน (ร้อยละ 4.72) ไม่แสดงความคิดเห็น โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับวิสัยทัศน์ของสานักงานอธิการบดี ดังนี้
- ขณะนี้การดาเนินงานของหน่วยงานยังไม่ถึงขั้นมืออาชีพ เช่น ด้านภาษา และความรวดเร็ว
- ควรนาระบบการบริการมาตรฐานสากลมาใช้ เช่น ISO SEPA IQA
- ขั้นตอนการดาเนินงานค่อนข้างเยอะควรลดขั้นตอนลงให้รวดเร็วฉับไว
- ควรพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ
- ควรเพิ่มความรวดเร็ว ความชัดเจนในเรื่องเอกสาร ลดความซ้าซ้อนในการทางาน
- ควรกาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่สากล”
4. ความคิดเห็นต่อพันธกิจสานักงานอธิการบดี
ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 170 คน เห็นว่าพันธกิจของสานักงานอธิการบดีมีความชัดเจน ครอบคลุม
ภาระงานที่ปฏิบัติจริง 120 คน (ร้อย 70.58) ส่วนอีก 38 คน (ร้อยละ 22.35) เห็นว่าไม่ชัดเจนไม่ครอบคลุม
ภารกิจ ที่ปฏิบัติจริง และอีก 12 คน (ร้อยละ 7.07) ไม่แสดงความคิดเห็น โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
มีข้อเสนอแนะให้สานักงานอธิการบดีทาการปรับปรุงพันธกิจของหน่วยงานโดยเน้นการพัฒนากระบวนการ
ทางานอย่างเป็นระบบ
5. คะแนนประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดีในระยะที่ผ่านมา
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนผลการดาเนินงานในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี โดยเฉลี่ย
คิดเป็น 7.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้
5 คะแนน 3 คน
6 คะแนน 11 คน
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7 คะแนน 41 คน
8 คะแนน 71 คน
9 คะแนน 35 คน
10 คะแนน 2 คน
โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนประเมินสานักงานอธิการบดีไม่เต็ม 10 มีเหตุผลต่างๆดังนี้
- เวลาให้บริการ เจ้าหน้าที่ไม่ยิ้มแย้มต่อผู้รับบริการ (5 คน)
- ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ (3 คน)
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน (2 คน)
- การปฏิบัติงานยังเป็นระบบราชการมากเกินไป เจ้าหน้าที่ยึดหลักเกณฑ์ระเบียบมากเกินไป
จนทาให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว ควรปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น (1 คน)
- อยากให้ปรับปรุงเรื่องความเชี่ยวชาญในตาแหน่ง (1 คน)
- ปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา (1 คน)
- บางส่วนงานยังคลุมเครือ บริบทไม่ชัดเจน เนื่องจากต้องขึ้นกับรองอธิการบดีที่กากับดูแล
โดยไม่ผ่านผู้อานวยการกอง และผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี (1 คน)
- ขาดธรรมาภิบาล (1 คน)
- การติดต่อประสานงานไม่ชัดเจน (1 คน)
- บางหน่วยงานยังทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ (1 คน)
6. สิ่งที่อยากให้สานักงานอธิการบดีปรับปรุงพัฒนามากที่สุด
ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้สานักงานอธิการบดีปรับปรุง/พัฒนามากที่สุด มีดังนี้
- การมีจิตบริการ (5 คน)
- การทางานอย่างเป็นระบบ (4 คน)
- ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด (4 คน)
- เพิ่มความเชี่ยวชาญในตาแหน่งวิชาชีพ (2 คน)
- ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (2 คน)
- การมีมนุษยสัมพันธ์ (1 คน)
- งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (1 คน)
- ควรมีคาพูด/น้าเสียงในการรับโทรศัพท์และการติดต่อ ที่พัฒนาให้มีแบบการพูดที่เป็นมาตรฐาน
เหมือนโรงแรมหรือ Call Center (1 คน)
- ควรนาเทคโนโลยีสาสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนางานให้มากกว่านี้ (1 คน)
- การทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนด (1 คน)
- ควรมีความชัดเจนในการตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ การแก้ไขควรแจ้งให้ครบถ้วน
ในรอบเดียว ไม่ใช่ 3 รอบ ก็แก้ 3 อย่าง ซึ่งตรวจก็ยิ่งแก้ไปเรื่อยๆ (1 คน)
7. จุดเด่นของสานักงานอธิการบดี
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสานักงานอธิการบดีมีจุดเด่นดังนี้
- เป็นหน่วยงานใหญ่ (3 คน)
- มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน แยกส่วน (3 คน)
- มีหน่วยงานสนับสนุนที่หลากหลาย (2 คน)
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- มีบุคลากรจานวนมาก เพียงพอต่อภาระงาน (2 คน)
- บุคลากรมีความสามัคคี (2 คน)
- การทางานเป็นทีม (1 คน)
- เป็นศูนย์กลางของเอกสาร (1 คน)
- มีภาพลักษณ์ทดี่ ดู ี (1 คน)
8. จุดด้อยหรือจุดอ่อนของสานักงานอธิการบดี
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสานักงานอธิการบดีมีจุดด้อยหรือจุดอ่อนดังนี้
- ระบบการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร (5 คน)
- การบริหารงานล่าช้า เพราะมีการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ มาก (5 คน)
- ขั้นตอนการให้บริการซับซ้อน (3 คน)
- หน่วยงานมีความหลากหลายทาให้บริหารจัดการยาก (2 คน)
- บุคลากรไม่มีจิตบริการ (2 คน)
- มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก (2 คน)
- ระบบบริหารยังไม่มีประสิทธิภาพ (2 คน)
- การประชาสัมพันธ์น้อย (1 คน)
- บางหน่วยงานระยะเวลาในการประสานงานกระชั้นชิด (1 คน)
- ความเข้มงวดระหว่างสายสนับสนุนกับสายสอนแตกต่างกัน (1 คน)
- ขาดสถานที่จอดรถ เวลาไปรับบริการ (1 คน)
- ลิฟท์ชารุดบ่อย (1 คน)
- ขาดธรรมาภิบาล (1 คน)
9. ความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงานอธิการบดี
ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของงานต่ า งๆในส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงานอธิการบดี
n=170
รายการ

X

1. กองกลาง
1.1 การให้บริการของงานสารบรรณ
1.2 การให้บริการของงานเลขานุการและการประชุม
1.3 การให้บริการของงานประชาสัมพันธ์
1.4 การให้บริการของงานพัสดุ
รวม

3.98
4.06
4.24
3.89
4.04

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
ระดับ
.46
.46
.48
.62
.51

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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รายการ
X

2. กองบริหารงานบุคคล
2.1 การดาเนินงานด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2.2 การดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
2.3 การให้บริการของงานทะเบียนประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
2.4 การให้บริการของงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
2.5 การดาเนินงานด้านวินยั และนิติการของมหาวิทยาลัย
รวม
3. กองนโยบายและแผน
3.1 การดาเนินงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
3.2 การดาเนินงานและให้บริการด้านงบประมาณ
3.3 การให้บริการด้านสถิติขอ้ มูลและสารสนเทศ
รวม
4. กองพัฒนานักศึกษา
4.1 การให้บริการของงานทุนและแนะแนวนักศึกษา
4.2 การให้บริการของงานสวัสดิการนักศึกษา
4.3 การให้บริการของงานศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้ปกครอง
4.4 การให้บริการของงานกีฬาและนันทนาการ
4.5 การให้บริการของงานสวัสดิการนักศึกษา
4.6 การให้บริการของงานกิจกรรมนักศึกษา
รวม
5. กองกิจการพิเศษ
5.1 การให้บริการของงานทรัพย์สินและรายได้
5.2 การให้บริการของงานสวัสดิการออมทรัพย์
รวม
6. กองคลัง
6.1 การให้บริการเงินยืมทดรองจ่าย
6.2. การดาเนินการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวม
7. กองวิเทศสัมพันธ์
7.1 การดาเนินงานด้านการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา
สู่ความเป็นสากล
7.2 การดาเนินงานด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ
ต่างประเทศ
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
ระดับ

4.04
4.00
4.01

.50
.46
.52

มาก
มาก

4.02
4.03
4.03

.46
.48
.48

มาก
มาก
มาก

4.10
4.03
4.08
4.06

.48
.55
.46
.50

มาก
มาก
มาก
มาก

3.87
3.78
3.81
3.89
3.91
3.98
3.87

.65
.58
.55
.48
.62
.55
.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.04
3.99
4.02

.54
.55
.54

มาก
มาก
มาก

4.07
4.02
4.05

.50
.54
.52

มาก
มาก
มาก

4.01

.55

มาก

4.04

.54

มาก

4.03

.52

มาก
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รายการ
X

8. กองประกันคุณภาพการศึกษา
8.1 การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
รวม
9. สานักงานสภามหาวิทยาลัย
9.1 การดาเนินงานด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รวม
10. โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
10.1 การให้บริการด้านอาคารสถานที่และสาธาณูปการ
10.2 การให้บริการด้านโยธาและสถาปัตย์
10.3 การให้บริการยานพาหนะ
10.4 การบริหารจัดการพื้นที่และระบบจราจร
รวม
รวมทุกกองในสานักงานอธิการบดี

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
ระดับ

3.97

.49

มาก

3.97

.49

มาก

3.91
3.91

.50
.50

มาก
มาก

3.94
3.96
3.87
3.72
3.87
3.98

.46
.48
.46
.50
.48
.50

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ น งานทั้ ง ในภาพรวม
ของสานักงานอธิการบดีและแยกตามรายกอง/งานอยู่ในระดับมาก โดยหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงที่สุด 3 ลาดับแรก คือ กองนโยบายและแผน ( X =4.06) กองคลัง ( X =4.05) และกองกลาง ( X =4.04)
ส่วนหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด 3 ลาดับสุดท้าย คือ กองพัฒนานักศึกษาและโครงการจัดตั้ง
กองอาคารสถานที่และบริการ ( X =3.87) สานักงานสภามหาวิทยาลัย ( X =3.91) และกองประกันคุณภาพ
การศึกษา ( X =3.97)

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานอธิการบดีในประเด็นที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย
ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะในการพัฒนา สามารถสรุปได้ดังนี้
1. จุดเด่นของสานักงานอธิการบดี
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการของสานักงานอธิการบดี จานวน 10 คน พบว่า
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ จ านวน 4 คน เห็ น ว่ า จุ ด เด่ น ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี คื อ ความสามั ค คี ข องบุ ค ลากร
ในการให้ ความร่ ว มมือ ท ากิจ กรรมของมหาวิท ยาลั ย อี ก 1 คนเห็ น ว่าจุด เด่น ของส านั ก งานอธิการบดี คื อ
การเป็ นหน่ วยงานหลักที่ให้ บริการด้านต่างๆและสามารถให้คาปรึกษาได้ ส่ วนอีก 5 คน เห็ นว่าส านักงาน
อธิก ารบดี ไม่ มีจุ ด เด่ น เลย เนื่ อ งจากภาพความเป็ น หน่ ว ยงานเดี ย วกัน ของส านั ก งานอธิการบดี ไม่ ป รากฏ
มองเห็นเป็นเพียงภาพของกองต่างๆแยกกันอยู่ต่างคนต่างทางานตามภารกิจที่แตกต่างกันออกไป

แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565

19
2. จุดด้อยของสานักงานอธิการบดี
ประเด็นที่ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเป็นจุดอ่อนหรือจุดด้อยของสานักงานอธิการบดีคือระบบการทางาน
ระบบการให้บริการยังไม่ชัดเจน บุคลากรไม่มีจิตบริการ(Service mind) การทางานล่าช้า และหน่วยงานย่อย
แยกส่วนกันอยู่ไม่เป็นศูนย์รวมบริการ (One Stop Service)
3. คะแนนผลการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี (คะแนนเต็ม 10)
ผู้ให้สัมภาษณ์ประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของสานักงานอธิการบดีในระยะที่ผ่านมาพบว่า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.15 จากคะแนนเต็ม 10 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ ก.-ญ. ให้คะแนนประเมินสานักงานอธิการบดี
6 คะแนน, 6 คะแนน, 8 คะแนน, 7 คะแนน, 7 คะแนน, 8 คะแนน, 8 คะแนน, 7 คะแนน, 7 คะแนน
และ 7.5 คะแนน ตามลาดับ
4. สานักงานอธิการบดีควรปรับปรุง/พัฒนางานด้านใดมากที่สุด และมีแนวทางพัฒนาอย่างไร
ประเด็นที่ผู้ให้สัมภาษณ์อยากให้สานักงานอธิการบดีปรับปรุง/พัฒนามากที่สุด ได้แก่ การปรับปรุง
ระบบงาน แนวปฏิบัติในการให้บริการที่ชัดเจน การสร้างมาตรฐานการให้บริการ พัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญ และมีจิตบริการ ฯลฯ
5. ความคาดหวัง/ภาพอนาคตที่อยากให้สานักงานอธิการบดีเป็น
ในอนาคตผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ ค าดหวังอยากให้ ส านั ก งานอธิ การบดีเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ระบบ
การทางานที่ชัดเจน มีความเป็น มืออาชีพ สามารถเป็นพี่เลี้ยงในด้านต่างๆแก่ห น่วยงานในมหาวิทยาลั ยได้
และบุคลากรมีจิตบริการ
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้ให้สัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อสานักงานอธิการบดี ดังนี้
“การจัดทายุทธศาสตร์ สนอ. ควรมียุทธศาสตร์หลักในภาพรวมของ สนอ. ไม่ต้องมาก
ส่วนงานที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละกองก็ให้ทาในภาพของกองแต่ต้องสามารถตอบยุทธศาสตร์หลักของ
สานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยได้”
ผู้ให้สัมภาษณ์ ข.
“บุคลากรควรทางานให้แข็งขัน เชิงรุกมากกว่านี้ ปัจจุบันยังดูเรื่อยเปื่อย ไม่ค่อยกระตือรือร้น
ไม่มภี าวะผู้นา”
ผู้ให้สัมภาษณ์ ง.
“บุคลากรควรมี Service mind มากกว่านี้”
ผู้ให้สัมภาษณ์ จ.
“บุคลากรไม่ควรเล่น face book ในเวลางาน รวมทั้งโพสข้อความที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร”
ผู้ให้สัมภาษณ์ ช.
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“- การทางานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณมีความจุกจิกมากเกินไป ควรมีการปรับปรุง
ระเบียบการเบิกจ่ายในส่วนที่สามารถปรับได้ เช่น เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้มีความ
คล่องตัวมากขึ้น
- มาตรฐานการตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่เหมือนกัน
(มีการแบ่งหน้าที่ตามแหล่งงบประมาณ)
- การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการใช้เวลานานเกินไป (มากกว่า 1 เดือน)
และมีการแก้ไขเอกสารหลายรอบ”
ผู้ให้สัมภาษณ์ ฌ.
“- ควรมีการจัด KM การให้บริการที่ดี โดยหน่วยงานใน สนอ.ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ควรมีการบริหารจัดการนักศึกษาทางานจิตอาสา หรือนักศึกษาราชภัฏเสริมโอกาสให้มีประสิทธิภาพ
- ควรมีระบบเตือนต่างๆ หรือมีปฏิทินการปฏิบัติงานแต่ละด้านให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในมหาวิทยาลัย
- สานักงานอธิการบดีควรเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
เช่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ทาทั้งราชภัฏ โดยแต่ละหน่วยงานก็ทาที่หน่วยงานของตนเอง
- ควรมีการจัดกิจกรรมประกวดอาคารสะอาดสวยงาม เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาอาคาร และผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลเกิดความภูมิใจในหน้าที่”
ผู้ให้สัมภาษณ์ ญ.

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม
2561 ณ โรงแรมโรแมนติ ค รี ส อร์ ท แอนด์ สปา อ.ปากช่ อ ง จ.นครราชสี ม า ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร
ได้ร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของหน่วยงาน ผลการวิเคราะห์สามารถ
สรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. บุคลากรมีการทางานเป็นทีม
4. มีคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
5. สานักงานอธิการบดีมีภารกิจที่หลากหลาย สร้างกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคี
จุดอ่อน
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรไม่มีจิตบริการ
3. มีหน่วยงานที่หลากหลายและไม่ชัดเจน
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4. การประสานงานภายในขาดประสิทธิภาพ
5. บุคลากรขาดทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โอกาส
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานให้ความสาคัญ สนับสนุนความร่วมมือในการดาเนินงาน
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและให้โอกาสบุคลากรในการพัฒนาตนเอง มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
ที่เพียงพอ
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. มีเครือข่ายการทางานที่หลากหลาย เอื้อต่อการดาเนินงานและเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย
5. นโยบายภาครัฐกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่องและให้ความสาคัญกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ภัยคุกคาม
1. กฎ ระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2. ผู้บริหารและผู้รับบริการไม่เข้าใจกฎระเบียบ/แนวปฏิบัติในการดาเนินงาน หรือการให้บริการ
3. การปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงที่กากับดูแลทาให้การดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง
4. ระบบตรวจสอบจากภายนอกจานวนมากทาให้เพิ่มภาระการทางาน
5. ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร
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บทที่ 4
แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(พ.ศ. 2562-2565)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยที่บริหารงานอย่างมืออาชีพ”
หมายถึง สำนักงำนอธิกำรบดีเป็นหน่วยงำนที่มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรปฏิบัติงำน ทำให้สำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ และพัฒนำงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพ
2. รักษำสิทธิประโยชน์และภำพลักษณ์ที่ดีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรพัฒนำศักยภำพ มีควำมเชี่ยวชำญ สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
4. สร้ำง ส่งเสริมให้มีบรรยำกำศที่เอื้อต่อบุคลำกรในกำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุข

เอกลักษณ์
“ขั้นตอนเด่นชัด ประหยัดเวลา”

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
2. ยกระดับกำรพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ
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รายละเอียดของยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ : 1. มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
2. มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒ นำระบบบริหำร
สำนักงำนอธิกำรบดี
2. ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน
2.1 รำยจ่ำยภำพรวม
2.2 งบดำเนินงำน
2.3 งบลงทุน
3. คะแนนประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
สำนักงำนอธิกำรบดี

ระดับ
ร้อยละ
คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ
62
63
64
65
4
5
5
5
96
98
88
4.05

96
98
88
4.10

96
98
88
4.15

96
98
88
4.20

กลยุทธ์/โครงการ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1.1 กำรเพิ่ม
1.1.1 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำร
ประสิทธิภำพ
ด้ำนกฎหมำยของสำนักงำนอธิกำรบดี
กำรบริหำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
1.1.2 โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำร
จัดทำแผน และกำรติดตำมประเมินผล
1.1.3 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
กองบริหำรงำน
บุคคล
กองนโยบำยและ
แผน
ทุกกอง

1.1.4 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ทุกกอง
เพื่อกำรบริหำร
1.1.5 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร
1.1.6 โครงกำรประชุมทบทวน
ผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี
ของสำนักงำนอธิกำรบดี

ทุกกอง
ทุกกอง

ผู้กากับดูแล
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(นำยสุชำนนท์ โนนยะโส)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(ดร.โกสินทร์ ชำนำญพล)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(ดร.โกสินทร์ ชำนำญพล)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(อ.เมธี กีรติอุไร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(อ.เมธี กีรติอุไร)
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กลยุทธ์
1.2 ยกระดับ
กำรให้บริกำรของ
สำนักงำนอธิกำรบดี

โครงการ/กิจกรรมหลัก
1.2.1 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำร
ให้บริกำรของสำนักงำนอธิกำรบดี

1.3.1 โครงกำรสำนักงำนน่ำอยู่

ผู้กากับดูแล
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(ดร.ไสว กันนุลำ)
ทุกกอง
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(ดร.ไสว กันนุลำ)
ทุกกอง
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(อ.เมธี กีรติอุไร)
- กองนโยบำยและ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
แผน
อธิกำรบดี
- กองคลัง
(ดร.โกสินทร์ ชำนำญพล)
- กองกลำง
ทุกกอง
ผู้อำนวยกำรกองทุกกอง

1.3.2 โครงกำรสังคมเป็นสุข

ทุกกอง

1.2.2 โครงกำร One Stop Service
1.2.3 โครงกำรสร้ำงนวัตกรรม/
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีในกำรให้บริกำร
1.2.4 โครงกำรพัฒนำระบบ
ให้คำปรึกษำด้ำนงบประมำณ
กำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ
1.3 กำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อม
ภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(อ.เมธี กีรติอุไร)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์ : บุคลำกรมีคุณภำพ มีควำมสุขในกำรทำงำน และรักองค์กร
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกร
ให้ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ
2. ร้อยละของบุคลำกรที่มีคะแนนดัชนี
ควำมสุขในระดับมำกถึงมำกที่สุด
3. คะแนนประเมิน ควำมรักและควำมผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลำกรสำนักงำนอธิกำรบดี

ระดับ

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ
62
63
64
65
4
5
5
5

ร้อยละ

75

80

85

90

คะแนน

3.80

4.00

4.10

4.20

กลยุทธ์/โครงการ
กลยุทธ์
2.1 กำรพัฒนำ
บุคลำกรมืออำชีพ

2.2 กำรส่งเสริม
คนเก่งคนดี

2.3 กำรสร้ำง
ควำมสุขในกำร
ทำงำน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
ผู้รับผิดชอบ
2.1.1 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ทุกกอง
สู่มืออำชีพ
2.1.2 โครงกำรเรียนรู้จำกผู้ชำนำญงำน ทุกกอง
2.1.3 โครงกำร Talent Team
แห่ง สนอ.

ทุกกอง

2.1.4 โครงกำรอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ

กองบริหำรงำน
บุคคล

2.2.1 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึน้

กองบริหำรงำน
บุคคล

2.2.2 โครงกำร “บุคคลแห่งปี สนอ.”

กองบริหำรงำน
บุคคล

2.3.1 โครงกำร Happy Work Place
- กิจกรรมสุขภำพดี
- กิจกรรมน้ำใจงำม
- กิจกรรมขจัดควำมเครียด

ทุกกอง

ผู้กากับดูแล
ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(ดร.ไสว กันนุลำ)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(ดร.โกสินทร์ ชำนำญพล)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(นำยสุชำนนท์ โนนยะโส)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(นำยสุชำนนท์ โนนยะโส)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(นำยสุชำนนท์ โนนยะโส)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
(อ.เมธี กีรติอุไร)
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แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนอธิกำรบดี (พ.ศ. 2562-2565) มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ 20 ปี
และแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ระยะ 20 ปี ดังแผนภำพต่อไปนี้

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์
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บทที่ 5
การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การถ่ายทอดแผนสู่การการปฏิบัติ
แผนยุ ทธศาสตร์ สานั กงานอธิการบดี (พ.ศ. 2562-2565) ได้ผ่ านการระดมความคิดเห็ น และการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน แล้วนาเสนอผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
บริ ห ารส านั ก งานอธิ ก ารบดี คณะกรรมการประจ าส านั ก งานอธิก ารบดี ในการน ายุ ท ธศาสตร์ไปใช้ เป็ น
แผนแม่บทในการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ และเป้าหมาย
เมื่อผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจาส านักงานอธิ ก ารบดี แล้ วได้น าแผนยุท ธศาสตร์
เผยแพร่ให้กับหน่วยงานระดับกอง เพื่อนาไปปรับปรุงแผนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนของสานักงาน
อธิการบดี และดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการต่อไป โดยได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. ด าเนิ น การถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์สู่ ห น่ ว ยงานระดั บ กองและงานโดยการประชุ ม ชี้ แ จง
ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั กงานอธิ การบดี และผู้ อ านวยการกองน าไปถ่ ายทอดแก่บุ ค ลากร
ภายในกองต่อไป
2. นาแผนยุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
3. จัดทาแผนกากับติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
โดยมีผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี รองผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี หรือผู้อานวยการกองเป็นผู้กากับ
ดูแลและมีกองต่างๆรับผิดชอบขับเคลื่อนการดาเนินโครงการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การติดตามประเมินผล
1. หน่วยงานระดับกองรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
2. สานักงานอธิการบดี รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก งานอธิ ก ารบดี อ ย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 2 ครั้ ง (รอบ 6 เดื อ น
และรอบ 12 เดือน)
3. การประเมินผลสาเร็จของยุทธศาสตร์ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดที่กาหนด
4. การประเมินความสาเร็จของแผนพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ของเป้าประสงค์บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
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ภาคผนวก
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สรุปจานวนตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี (พ.ศ. 2562-2565)
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. ยกระดับการพัฒนาบุคลากร
ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
รวมทั้งแผน

จานวน
เป้าประสงค์
2

จานวน
ตัวชี้วัด
3

จานวน
กลยุทธ์
3

จานวน
โครงการ
12

1

3

3

7

3

6

6
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แนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารสานักงานอธิการบดี
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
1

2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน
- มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการดีที่ครบถ้วน มีการกาหนดภาระหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการประชุม/ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
- มีการกาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในกองอย่างชัดเจน
มีการปรับปรุงระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
มีกระบวนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน
มีการพัฒนาทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของกอง รวมทั้งมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนาผลไปปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
2.2 ผลการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน
2.3 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
การประเมินตามตัวชี้วัดนี้ ให้คานวณหาค่าร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่สานักงานอธิการบดีได้รับการ
จัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรงบประมาณประจาปีแบ่งเป็นรายจ่ายภาพรวม งบดาเนินงาน และงบ
ลงทุน โดยทาการคานวณตามสูตรทีละประเภทงบประมาณ
สูตรคานวณ
งบประมาณแผ่นดินที่เบิกจ่ายได้
X 100
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณนั้นๆ
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ตัวชี้วัดที่ 3 คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงานอธิการบดี
การประเมินตามตัวชี้วัดนี้ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงานอธิการบดีที่
ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก โดยที่ประเด็นการประเมิน
ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของสานักงานอธิการบดี (ค่าเฉลี่ยคะแนนเต็ม 5)
ตัวชี้วัดโครงการ
1.1.1 โครงการพัฒนากระบวนการด้านกฎหมายของสานักงานอธิการบดี
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนากระบวนการด้านกฎหมายของสานักงานอธิการบดี
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1
มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการพัฒนางานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของสานักงานอธิการบดี
2
มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสานักงาน
อธิการบดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3
มีการเสนอปรับปรุงพัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
4
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกฎหมายของสานักงานอธิการบดี
5
คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อนาผลไปปรับปรุงในปีถัดไป
1.1.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนและการติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนและการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของสานักงานอธิการบดี
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1
มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานด้านการจัดทาแผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี
และการติดตามประเมินผล
2
มีการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผน
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี
3
มีระบบและกลไกการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรตามจุดเน้นการพัฒนา
4
มีระบบกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานแผนที่มีประสิทธิภาพ โดยอาจใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประมวลและนาเสนอผลได้อย่างรวดเร็ว
5
มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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1.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1
มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
2
มีการวิเคราะห์และกาหนดมาตรการ/แนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสานักงานอธิการบดี เช่น การใช้จ่ายทรัพยากรอย่างประหยัด การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฯลฯ
3
มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความตระหนักแก่บุคลากรสานักงานอธิการบดีอย่างทั่วถึง
4
บุคลากรของสานักงานอธิการบดีทุกกองมีการดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดอย่างครบถ้วน
5
มีการทบทวนประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุงในปีถัดไป
1.1.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสานักงานอธิการบดี
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1
มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสานักงานอธิการบดี
2
3
4
5

มีการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
พันธกิจของหน่วยงาน
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ หรือมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน
ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการสืบค้น ประมวลผล
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้ อมูลหรือระบบสารสนเทศไม่ตากว่
่ า 4.00
จากคะแนนเต็ม 5

1.1.5 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร
ตัวชี้วัด จานวนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
การประเมินตามตัวชี้วัดนี้ ให้นับจานวนองค์ความรู้ที่ได้รับจากการดาเนินการร่วมกับ เครือข่ายทั้งในนามของ
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี หรื อ กอง ทั้ ง เครื อ ข่ า ยภายใน และนอกมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ที่ มี ก ารลงนามข้ อ ตกลง
ความร่วมมือ (MOU) หรือไม่มีแต่ปรากฏหลักฐานการดาเนินกิจกรรมจนทาให้เกิดองค์ความรู้ อย่างชัดเจน
โดยในการรายงานผลให้ แ สดงหลั ก ฐานว่ า เป็ น เครื อ ข่ า ยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานใด ท ากิ จ กรรมอะไรเกิ ด
องค์ความรู้เรื่องอะไร ฯลฯ
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1.1.6 โครงการประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานประจาปีของสานักงานอธิการบดี
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานประจาปีของสานักงาน
อธิการบดี
ค าอธิ บ าย โครงการประชุ ม ทบทวนผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ข องส านั ก งานอธิ ก ารบดี เป็ น การ
จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อทบทวนผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและหาแนวทางปรับปรุงพัฒ นา
ให้ ดียิ่ งขึ้ น ไป นอกจากนี้ ยั ง เป็ น กิจ กรรมที่ มุ่งหวังในการเชื่อมความสั ม พั นธ์อัน ดี แก่ผู้ บริห ารและบุค ลากร
ให้เอื้อต่อการดาเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน
มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
มีการจัดกิจกรรมทบทวนผลการดาเนินงานประจาปี หรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทางาน หรือกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร
มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในองค์กร
มีบุคลากรจากทุกกองของสานักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการในสัดส่วนที่เหมาะสม
มีการประเมินผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการเพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป

1.2.1 โครงการพัฒนากระบวนการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของ การพัฒนาการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1
มีการจัดทาผังขั้นตอนการให้บริการสาหรับกระบวนงานที่มีความสาคัญหรือมีผู้รับบริการ
จานวนมาก โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ในตาแหน่งที่ผู้รับบริการสามารถมองเห็นได้ง่าย
2
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และหรือแผ่นพับสาหรับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
แก่ผู้รับบริการ
3
มีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการหรือลดรอบระยะเวลาการให้บริการ
4
มีบุคลากรที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ (Smile Office)
5
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.75
จากคะแนนเต็ม 5
1.2.2 โครงการ One Stop Service
ตัวชี้วัด จานวนกระบวนงานที่มีการให้บริการแบบ One Stop Service
การประเมินตามตัวชี้วัดนี้ ให้นับจานวนกระบวนงานในสานักงานอธิการบดีที่มีการให้บริการแบบ One
Stop Service
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1.2.3 โครงการสร้างนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีด้านการให้บริการ
ตัวชี้วัด จานวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
คาอธิบาย นวัตกรรมอาจเป็นการพัฒ นารูปแบบการให้บริการขึ้นใหม่การพัฒ นาระบบการให้บริการแบบ
ออนไลน์ เป็ น ต้ น ที่ ท าให้ เห็ น การเปลี่ ย นแปลงประสิ ท ธิ ภ าพ ในการให้ บ ริก ารอย่ า งชั ด เจน เช่ น ท าให้
ลดระยะเวลา ลดค่ าใช้ จ่ าย ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจมากขึ้ น ฯลฯ โดยนวั ต กรรมและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่น่าเชื่อถือและมีการประเมินโดยคณะกรรมการ
การประเมินตามตัวชี้วัดนี้ ให้นับจานวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
ที่เกิดขึ้นใหม่ในปีที่ประเมิน
1.2.4 โครงการพัฒนาระบบให้คาปรึกษาด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบให้คาปรึกษาด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1
มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
2
มีการวิเคราะห์และวางแผนการดาเนินงาน
3
มีการสร้างช่องทางการให้คาปรึกษาโดยการสร้างเว็บเพจ หรือเพจ facebook หรือกลุ่มไลน์
สาหรับแนะนาและให้ความรู้ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ นาเสนอ
ข่าวสารที่น่าสนใจในรูปแบบข้อความ คลิปวีดิโอ หรืออินโฟกราฟิก และมีบริการให้
คาปรึกษา ถาม-ตอบ ผ่านระบบออนไลน์
4
มีการใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ จริง และมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5
มีการประเมินความพึงพอใจเพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป
1.3.1 โครงการสานักงานน่าอยู่
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพของสานักงานอธิการบดี
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1
มีการจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดเรียบร้อยในหน่วยงาน รวมถึงการตกแต่งสถานที่ให้มีความ
สวยงามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2
มีการบริหารจัดการครุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม
3
มีการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน
4
มีการจัดกิจกรรมลดปริมาณขยะ
5
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสภาพแวดล้อมด้านกายภาพของหน่วยงาน
เพื่อนาผลไปปรับปรุง
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1.3.2 โครงการสังคมเป็นสุข
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการสังคมเป็นสุข
คาอธิบาย โครงการสังคมเป็นสุข เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การแบ่ งปั น ช่วยเหลื อสั งคม และสิ่ งแวดล้ อม เช่น กิจกรรมจิตอาสาช่ว ยทาความสะอาด ขุดลอกคูคลอง
ปลูกป่ า มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบ้ านนารีสวัสดิ์ เป็นต้น ทั้งนี้อาจดาเนินการโดยสานักงานอธิการบดีเป็น
เจ้าภาพหลัก หรือเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการดาเนินงานก็ได้
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
1
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
2
มีการจัดทาแผนการดาเนินกิจกรรมประจาปีที่ระบุตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความสาเร็จอย่าง
ชัดเจน
3
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม
4
มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
5
มีการประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนและนาผลไปปรับปรุง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
คาอธิบาย มืออาชีพ หมายถึง มีความสามารถมาก มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงาน
ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน
มีการสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ครอบคลุมสมรรถนะที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะความรู้ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
มีการแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาให้กับบุคลากรภายในกอง สานักงานอธิการบดี
หรือหน่วยงานอื่น
มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
รายงานต่อผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย
มีการทบทวนผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลากรที่มีคะแนนดัชนีความสุขในระดับมากถึงมากที่สุด
การประเมินตามตัวชี้วัดนี้ ให้ประเมินผลจากการตอบแบบสอบถาม (ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทย) ที่พัฒนา
โดยนายแพทย์อภิชัย มงคล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข โดยคานวณหาค่าร้อยละของบุคลากร
ที่มีผลคะแนนประเมินตามดัช นีชี้วัดความสุขของคนไทย (THI-15) ตั้งแต่ 26-45 คะแนน เทียบกับจานวน
บุคลากรทั้งหมดของสานักงานอธิการบดี
สูตรคานวณ
จานวนบุคลากรที่มีผลประเมิน THI-15 ตั้งแต่ 26-45 คะแนน
จานวนบุคลากรทั้งหมด

X 100

แบบประเมินมีรายละเอียดดังนี้
คาชี้แจง
กรุณากาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด
คาถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ให้ท่านสารวจตัวท่านเองและประเมิน
เหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใด และตอบลงในช่องคาตอบที่เป็น
จริงกับตัวท่านมากที่สุด โดยคาตอบจะมี 4 ตัวเลือก คือ
ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ
เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อยหรือเห็นด้วย
กับเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อย
มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ มาก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ มาก
มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ มากที่สุด หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ
มากที่สุด
ข้อที่

ไม่เคย เล็กน้อย

คาถาม

มาก มากที่สุด

1 ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข
2 ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง
3 ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิต
และทางานได้
4 ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน
5 ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน
6 ท่านรู้สึกประสบความสาเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต
7 ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
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ข้อที่

ไม่เคย เล็กน้อย

คาถาม

มาก มากที่สุด

8 ถ้าสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ท่านจะรู้สึกหงุดหงิด
9 ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง
10 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
11 ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ๆ และมุ่งมั่นที่จะทาให้สาเร็จ
12 ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ค่า ไม่มีประโยชน์
13 ท่านมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ
14 ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยต่อท่าน
15 ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด
การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ในการให้คะแนน ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ
1
2
4
5
9
10
11 13

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้อ
6
14

กลุ่มที่ 1 แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้
ไม่เลย
ให้
0
คะแนน
เล็กน้อย
ให้
1
คะแนน
มาก
ให้
2
คะแนน
มากที่สุด
ให้
3
คะแนน

7
15

3

8

12

กลุ่มที่ 2 แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้
ไม่เลย
ให้
3 คะแนน
เล็กน้อย
ให้
2 คะแนน
มาก
ให้
1 คะแนน
มากที่สุด
ให้
0 คะแนน

เมื่อรวมคะแนนทุกข้อแล้วนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กาหนดดังนี้
คะแนน 33 – 45 คะแนน หมายถึง มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป (good)
คะแนน 27 – 32 คะแนน หมายถึง มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป (fair)
26 คะแนน หรือน้อยกว่า หมายถึง มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป (poor)
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ตัวชี้วัดที่ 3 คะแนนประเมินความรักและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานอธิการบดี
การประเมินตามตัวชี้วัดนี้ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน ความพึงพอใจ ความรัก และความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรสานักงานอธิการบดี ในการปฏิบัติงานณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ครอบคลุมประเด็น
ผู้บริหาร การมีส่วนร่วม ภาระงานที่รับ ผิดชอบ สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพ ความรัก และความ
ผูกพันต่อองค์กร ฯลฯ (ค่าเฉลี่ยคะแนนเต็ม 5)
ตัวชี้วัดโครงการ
2.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
การประเมินตามตัวชี้วัดนี้ ให้คานวณหาค่าร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ มทักษะความรู้ในการปฏิบั ติงานในปีงบประมาณที่ป ระเมิน เที ยบกับจานวนบุคลากร
ทั้งหมดของสานักงานอธิการบดี
สูตรคานวณ
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน X 100
จานวนบุคลากรทั้งหมด
2.1.2 โครงการเรียนรู้จากผู้ชานาญงาน
ตัวชี้วัด จานวนองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดจากผู้ชานาญงาน
การประเมินตามตัวชี้วัดนี้ ให้นับจานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดจากผู้ที่มี
ความชานาญงาน เช่น ผู้ที่มีความชานาญงานเรื่องการใช้งานบบ e-GP ผู้มีความชานาญงานเรื่องการจัดอบรม
การเป็นพิธีกรการถ่ายภาพ ฯลฯ
2.1.3 โครงการ Talent Team แห่ง สนอ.
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการสร้าง Talent Team แห่ง สนอ.
คาอธิบาย การสร้าง Talent Team หมายถึง การสร้างทีมงานคุณภาพของสานักงานอธิการบดี/กอง/งาน
ให้มีผลการปฏิบัติงานหรือการให้บริการอย่างโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย รวมถึง
การมีภาพลักษณ์ที่ดี
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน
มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการสร้าง Talent Team แห่ง สนอ.
มีการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา Talent Team แห่ง สนอ.
มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนา Talent Team แห่ง สนอ.
เกิด Talent Team แห่ง สนอ. อย่างน้อยปีละ 2 ทีม
มีการทบทวนผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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2.1.4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปที่เข้าร่วมโครงการ
การประเมินตามตัวชี้วัดนี้ ให้คานวณหาค่าร้อยละของบุคลากรระดับหัวหน้างานของสานักงานอธิการบดี
ที่ได้รับ การอบรมคุณ ธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งที่จัดโดยหน่ว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เทียบกับจานวนบุคลากรระดับหัวหน้างานทั้งหมด
สูตรคานวณ
จานวนหัวหน้างานที่ได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ X 100
จานวนหัวหน้างานทั้งหมด
2.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัด จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
การประเมินตามตัวชี้วัดนี้ ให้นับจานวนบุคลากรของสานักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น ทั้งตาแหน่งทางวิชาชีพ และตาแหน่งทางบริหาร ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
เช่น การอบรมการเขีย นคู่มือการปฏิบั ติงาน การวิเคราะห์ และประเมินค่างาน การทาวิจัย R2R ผู้ บริห าร
ระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น
2.2.2 โครงการ “บุคคลแห่งปี สนอ.”
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ “บุคคลแห่งปี สนอ.”
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน
มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินโครงการบุคคลแห่งปีของสานักงาน
อธิการบดี
คณะกรรมการมีการประชุมกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลบุคคลแห่งปี สนอ.
และมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบ
มีการดาเนินการพิจารณาผู้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลแห่งปีของสานักงานอธิการบดี
มีการให้รางวัล ยกย่องชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณบุคคลแห่งปีของสานักงานอธิการบดี
คณะกรรมการมีการประชุมทบทวนผลการดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงาน
ในปีถัดไป

2.3.1 โครงการ Happy Work Place
ตัวชี้วัด จานวนกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขในองค์กร
การประเมิ น ตามตั ว ชี้ วัด นี้ ให้ นั บ จ านวนกิ จกรรมที่ เป็ น การส่ งเสริม ความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากร
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความสุขในการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น กิจกรรมสุขภาพดี กิจกรรม
น้าใจงาม กิจกรรมขจัดความเครียด กิจกรรมการออมเพื่ออนาคต ฯลฯ

แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565

