คำนำ
ตามที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) (ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558)
เพื่อพัฒนาแผนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สานักงานอธิการบดีจึงใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุรี ระยะ 5 ปี มาเป็นแนวทางในการดาเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
สานักงานอธิการบดี มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการอย่างมืออาชี พตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพีย ง และเพื่อ ให้ การปฏิบั ติง านดาเนิน ไปอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ล จึง ได้ จั ด
ดาเนินการทบทวนและปรับปรุง “แผนกลยุทธ์” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม
แผนกลยุทธ์ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสานักงานอธิการบดี
ส่ ว นที่ 2 แนวคิด และความส าคั ญของแผนยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของส านั กงาน
อธิการบดี ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี และส่วนที่ 4 ภาคผนวก
แผนกลยุ ท ธ์ ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ ว ยดี ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ต้ อ งขอขอบคุ ณ
คณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี บุคลากรภายในสังกัดสานักงานอธิการบดี และผู้มารับบริการทุก
ท่าน ที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึ งทาให้สานักงาน
อธิการบดีจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นแผนและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกภาคส่วนอย่างมืออาชีพอย่างแท้จริง
สานักงานอธิการบดี
มกราคม 2558

สำรบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงำนอธิกำรบดี
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี
สิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการการบริหารจัดการ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานอธิการบดี
ส่วนที่ 2 แนวคิดและควำมสำคัญของแผนยุทธศำสตร์ และ
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสำนักงำนอธิกำรบดี
แนวคิดและความสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสานักงานอธิการบดี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสานักงานอธิการบดี (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2556-2560
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนกลยุทธ์
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
แผนที่ยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี (Strategies Map)
ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
เป้าหมายแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี
ภำคผนวก

หน้ำ
1
1
3
4
4
5
13
15
15
19
20
22
25
25
25
27
28
32
37
41

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงำนอธิกำรบดี
ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงำนอธิกำรบดี
ประวัติควำมเป็นมำ
สานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและบริการของมหาวิทยาลัย เป็น
หน่วยงานที่จาเป็ นต้องมีการประสานงานกับบุคลากรในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้บริหาร
คณาจารย์ พนักงาน คนงาน นักศึกษา และผู้มาติดต่อจากภายนอก จึงเป็นหน่วยงานที่จั ดตั้งขึ้นควบคู่กับ
สถาบันมาโดยตลอด ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูและยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามลาดับ
แต่เดิมสานักงานอธิการบดี เป็นเพียง “ฝ่ายธุรการ” ของโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี ต่อมาปี พ.ศ.
2502 โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู เ พชรบุ รี ไ ด้ ย กฐานะเป็ น วิ ท ยาลั ย ครู เ พชรบุ รี “ฝ่ า ยธุ ร การ” จึ ง เปลี่ ย นเป็ น
“สานักงานอธิการ”
ในปี พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี สานักงานอธิการจึงเปลี่ยนเป็น “สานักงานอธิการบดี” และ
พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศการแบ่งส่ วนราชการในสถาบันราชภัฏฉบับใหม่ ทาให้
สานักงานอธิการบดีมีภาระหน้าที่และแบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอานวยการ กลุ่มการเงินและ
พัสดุ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย
จากนั้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มีผลทาให้สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ให้จั ดตั้งสานักงานอธิการบดีเป็นส่ว นราชการในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เพชรบุรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 39 เล่ม 122 ตอนที่ 20ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุ รี พ.ศ. 2549 ให้ แบ่งส่ ว นราชการภายในส านักงานอธิการบดี ดังนี้ (1)
กองกลาง (2) กองนโยบายและแผน (3) กองพัฒนานักศึกษา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 24
เล่ม 123 ตอนที่ 62ง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ส่งผลให้สานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลางในการ
บริหารจัดการและบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีสถานภาพเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี ดังนี้
กองกลาง ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค งานประชุมและการประชาสัมพันธ์
กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเทศ
สัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและ
สวัสดิการ
ถึงแม้ว่าสานักงานอธิการบดี จะมีการเปลี่ยนชื่อและจัดระบบโครงสร้างหน่วยงานให้ดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นก็ตาม สานักงานอธิการบดีก็ยังคงเป็นหน่วยงานกลางในการทา
หน้าที่บริหารจัดการ ประสานงาน ให้การสนับสนุนงานบริหารจัดการด้านผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ
งานวิจัย งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การให้ความสะดวกในด้านต่างๆตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้มี
คุณภาพเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยสืบไป
ทำเนียบผู้บริหำรสำนักงำนอธิกำรบดี
นับตั้งแต่มีการเปิดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นต้นมาจนถึงเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบันสรุป
ข้อมูลของผู้ดารงตาแหน่ง หัวหน้างานธุรการ หัวหน้าสานักงานอธิการ ผู้อานวยการสานักงานอธิการ และ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ดังนี้
ทำเนียบหัวหน้ำงำนธุรกำร วิทยำลัยครูเพชรบุรี
นายเสยย์
เกิดเจริญ
นายล้อม
เพ็งแก้ว
ทำเนียบหัวหน้ำสำนักงำนอธิกำร วิทยำลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2518 – 2537
นายพิทยา
รุ่งราตรี
ปี พ.ศ. 2518 – 2520
นายวินิต
คริสตไทย
ปี พ.ศ. 2521 – 2524
นายเอกศักดิ์ บุตรลับ
ปี พ.ศ. 2525 – 2526
นายมนู
อุดมเวช
ปี พ.ศ. 2527 – 2535
นายสุรินทร์
สายกฤษณะ
ปี พ.ศ. 2536
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัณย์ ปัญญาวัฒชิโล
ปี พ.ศ. 2537
ทำเนียบผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี สถำบันรำชภัฏเพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัณย์ ปัญญาวัฒชิโล
ปี พ.ศ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ แก้วกังวาน
ปี พ.ศ.
นางรพีพรรณ
เทียมเดช
ปี พ.ศ.

พ.ศ. 2538 – 2547
2538
2539 – 2542
2543 – 2547

ทำเนียบผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ชัยยศ ธีระเดชพงศ์
ปี พ.ศ. 2548 – 2551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานาญ งามสมบัติ
ปี พ.ศ. 2552 – 2553
รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์
ปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้อำนวยกำรกอง สังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
นางสมพร
พิริยะสุขถาวร
ผู้อานวยการกองกลาง
นายสะอาด
เข็มสีดา
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

โครงสร้ำงกำรบริหำรของ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

บุคลำกรของสำนักงำนอธิกำรบดี
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภท

จานวน (คน)
2
8
12
53
7
19
1
102

อาจารย์
ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานประจาโครงการ
พนักงานชั่วคราว
รวม

สิ่งอำนวยควำมสะดวกสนับสนุนกำรเรียนรู้
ยำนพำหนะ
รำยกำร
1. รถยนต์นั่ง 4 ประตู
2. รถบัสโดยสาร (28 ที่นั่ง)
3. รถกระบะ
4. รถบรรทุก
5. รถยนต์โดยสาร (รถตู้)

รวม
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557)

ยี่ห้อ
โตโยต้า
เบนซ์
อีซูซุ
ฮีโน่
โตโยต้า

จำนวน
(คัน)
1
1
1
1
6

10

ทะเบียนรถ
กข 8413 พบ.
40 - 0100 พบ.
บต 3200 พบ.
40 - 0077 พบ.
นข - 2152 พบ.
นข - 2173 พบ.
นข - 642 พบ.
นข - 864 พบ.
นข - 104 พบ.
นข – 2630 พบ.

อำคำรสถำนที่ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
จำนวน (หลัง)
1. อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
22
2. หอประชุม
7
3. สระว่ายน้า
1
4. สนามกีฬา
1
5. โรงอาหาร
2
6. บ้านพักบุคลากรของมหาวิทยาลัย
98
7. บ้านพักรับรอง
1
8. แฟลตอาจารย์
3
9. ห้องน้านอกอาคาร
2
10. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคารเพชรน้าหนึ่ง)
1
11. หอพักนักศึกษา
10
12. โรงรถ
1
รวม
149
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557)

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสานัก โดยมีแนวคิดดังนี้
1) ผู้บริหารมีปณิธานและความมุ่งมั่น แน่วแน่ ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพ
2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสานึกที่มุ่งที่คุณภาพ
3) บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ
4) มีการทางานเป็นทีมโดยแบ่งความรับผิดชอบ
5) สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและกาลังใจแก่ทุกคนในองค์กร
6) มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชานาญและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7) ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
8) บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบและกระบวนการ
ผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดคุณภาพ
9) ขจัดอุปสรรคหรือป้องกันไม่ไห้เกิดความผิดพลาดในการดาเนินงานหรือการสูญเสียของผลผลิต
10) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงการดาเนินการให้ได้ผลผลิตที่พึง
ประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อให้ภารกิจในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานอธิการบดี จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้
ระบบการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

ระบบตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Audit)

ระบบประเมินคุณภาพ
(Quality Assessment)

- พัฒนาการควบคุมการปฏิบัติ

- พัฒนาระบบการตรวจสอบ

- พัฒนาระบบการประเมินผลภายใน/

งานให้เกิดคุณภาพโดยกาหนด
นโยบาย เกณฑ์/มาตรฐาน
ตัวชี้วัดของ
1. ปัจจัยนาเข้า
2. กระบวนการผลิต
3. ผลผลิต
4. ผลลัพธ์

การปฏิบัติงาน โดยตนเองและ
รายงานการดาเนินงานตามเกณฑ์/
มาตรฐาน ตัวชี้วัด โดย
- จัดกระบวนการตรวจสอบ ภายใน
เพื่อให้การปฏิบัติตาม/มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
- การตรวจสอบการปฏิบัติ จาก
ภายนอก
- ตรวจสอบหลักฐาน หรือรายงาน

ภายนอกสานักและสนับสนุนส่งเสริมให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสานัก
โดย
- การประเมินภายใน
- จัดทากรอบการประเมิน
- เครื่องมือการประเมิน
- นาผลการประเมินมาพิจารณาสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสานักอย่างต่อเนื่อง
การประเมินภายนอกโดย
- องค์กรอิสระระดับประเทศ
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
- สภามหาวิทยาลัยนาผลการประเมิน
มาสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผนภำพ 1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานอธิการบดี
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระบบการควบคุมคุณภาพของคณะ จะประกันว่ามีการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ จัดทา
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ความสาเร็จของปัจจัยคุณภาพดังกล่าวเน้นที่ระบบการกากับดูแลตนเอง (Self-regulation
system) ในระดับบุคคล คณะและสาขาวิชา
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับ คณะ/สาขาวิชา ทั้งการ
ตรวจสอบด้ วยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอกเน้นที่กระบวนการประกันคุณภาพ ซึ่งได้แก่ การกาหนด
นโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือ และหลักฐานต่างๆ วิธีการที่ใช้ คือ การตรวจสอบหลักฐานหรือ
รายงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรม
เฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น โดยมี

จุดเน้นที่คณะและสาขาวิชา การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (External Peer Review) และการใช้ตัวชี้วัด
พฤติกรรม (Performance Indicators)
สานั กงานอธิ การบดี จะใช้ทฤษฏี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนาปัจจั ยนาเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) มาอธิบายกระบวนการการผลิตบัณฑิต
สานักงานอธิการบดี จึงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ บัณฑิตที่มีลักษณะอัน
พึงประสงค์และเพื่อให้คณะเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยใช้มาตรการจึงเร่งรัดให้ทุกสาขาวิชามีระบบควบคุมคุณภาพ
โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
ในการดาเนินงานควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพของสานักงานอธิการบดี ด้วยระบบ PDCA เป็นเครื่องมือในการควบคุมและ
พัฒนาคุณภาพที่มุ่งหวัง ซึ่งระบบดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่ายในสานักงานอธิการบดี ในการดาเนินงาน
ตามระบบคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้
1. กำรวำงแผน (Plan) สานักงานอธิการบดีต้องวางแผนเพื่อให้และสามารถดาเนินการให้บรรลุ
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ มีการกรอบแบบตัวชี้วัดคุณภาพและเกณฑ์ตัดสิน โดยพิจารณาทาแผน
และเครื่องมือตัดสินใจสอดคล้องและตอบสนองการดาเนินงานที่มุ่งสู่คุณภาพที่พึงประสงค์เป็นสาคัญ
2. กำรดำเนินงำนตำมแผน (Do) คณะต้องสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้
ปฏิบัติภารกิจที่ได้วางไว้ โดยอาศัยการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ตามแผน
3. กำรตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการทบทวนการดาเนินงานตามแผนที่วางไว้หน่วยงาน
จะต้องวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการดาเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานราย
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน เพื่อตัดสินว่าการดาเนินงานมีคุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่ เพราะเหตุใด
4. กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง (Act) เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินแล้วต้อง
นาผลการประเมินมาปรับปรุงโดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ ยวข้ องได้ รั บรู้ ถึ งผลการด าเนิ นงานของตนเองว่ าเป็ นอย่ างไร และควรปรั บปรุ งต่ อไปอย่ างไรจึ งจะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพสูงสุด

ทฤษฎีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ผลกระทบต่อสังคม (Social Impact)
ปัจจัยนำเข้ำ
(Input)
 นักศึกษา
 อาจารย์
 อาคาร
สถานที่
 งบประมาณ
ฯลฯ

กระบวนกำร
(Process)
 ระบบบริหาร
จัดการ
 การจัดการ
เรียนรู้
 กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา



ผลผลิต
(Output)
บัณฑิตมี
คุณภาพ

ผลลัพธ์
(Out come)
 สานักได้รับ
การยอมรับ
จากสังคม
ฯลฯ

ฯลฯ

องค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. และภารกิจของคณะ

มาตรฐานของ สมศ. และคารับรองปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.

แผนภำพที่ 2 ทฤษฎีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จากระบบดังกล่าวทาให้สานักมีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สาคัญ ดังนี้
1. สานัก มีกลไกการตรวจสอบและประเมินเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งเน้นทั้งการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)
และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
3. เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพกับระบบการบริหารของสานัก
4. เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณของสานัก
5. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานที่เป็นแรงขับเคลื่อน
(Diver) สาคัญในการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนด
6. มุ่งเน้นการดาเนินงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
7. ปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องและส่งผลกับการประเมินภายนอก การประเมินของ ก.พ.ร. และการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ

แผนภำพที่ 3 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ระบบ
Input
แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย

บริ บ ทมหาวิ ท ยาลั ย
(Context)

นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา

P

-สภามหาวิทยาลัย

ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
(Customer)

-คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
-คณะกรรมการประจาคณะ/สานัก/
สถาบัน
-คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
-คณะกรรมการทบทวนแผนฯ
-คู่มือปฏิบัติงานกระบวนจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

Processes/กระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

-ผู้บริหารทุกระดับ
-คณะกรรมการประจ าคณะ/
สานัก/สถาบัน
-คณะกรรมการจัดทาแผนแต่ละ
ด้าน
-คณะกรรมการจัดทาระบบกลไก
แต่ละด้าน
-คู่มือตามพันธกิจ
-คู่มือความเสี่ยง
-คู่มือประกันคุณภาพฯ
-โครงการ/กิจกรรม
-กระบวนการปฏิ บั ติ ง านตาม
พันธกิจ
-ฐานข้อมูล CDS /MIS

ศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ IQA เกณฑ์ EdPEx สมศ. กพร. ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจาก
สภาฯ กาหนดค่าเป้าหมาย
ระดับคณะ

ระดับมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาตามพันธกิจ/แผนบริหารความเสี่ยง/ แผนยุทธศาสตร์ประกัน
คุณภาพฯ/แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/แผนบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล/แผนกลยุทธ์ทางการเงิน/แผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติราชการ/
แผนจัดการความรู้/แผนฉุกเฉิน

ปรับปรุงการจัด
การศึกษา

ระบบ กลไกตามพันธกิจและเกณฑ์คุณภาพ ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
D

ควบคุมและดาเนินงานตามแผนและระบบ
C

ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน และประเมินความสาเร็จตามแผนและระบบ

รอบ 9 เดือน

รอบ 12
เดือน(SAR)

ปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ส่งข้อมูล CHE QA Online รองรับการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีระดับหลักสูตร
A

ประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีระดับคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีระดับมหาวิทยาลัย

ทบทวน ปรับปรุงผลการประเมิน จัดการความรู้ เทียบเคียงแนวปฏิบัติที่ดี
เผยแพร่หลักสูตรระดับดี 2 ปี
ติดต่อกัน

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
Output/Outcome

ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย

ผู้เรียนมีคุณภาพ

คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์

เอกลักษณ์

ทบทวนผลการประเมิน

ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบ/สนับสนุน/ประเมิน คุณภาพ

ระดับหลักสูตร

กลไก

-บุคลากรทุกคน
- รายงานผลการประเมินตนเอง
(SAR) ทุกระดับ
-คณะท างานผู้ ก ากั บ ดู แ ล และ
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลทุก
ระดับฯ
-คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
-ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย
-คณะกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพ ทุกระดับ
-ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลงาน
มหาวิทยาลัย
- มาตรฐานการอุดมศึกษา
- มาตรฐานหลักสูตร
- กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
- มาตรฐานมหาวิทยาลัย

จากแผนภาพที่ 3 อธิบายได้ว่า ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกาหนดขึ้นบนพื้นฐาน
ของระบบ CSIPOCF คือ C = บริบทของมหาวิทยาลัย S = Suppliers คือบุคคลหรือหน่วยงานที่ส่งนักเรียน
นักศึกษา และสังคมที่สนับสนุ นมหาวิทยาลัย I =Input คือ ปัจจัยนาเข้าที่เป็นปัจจัยใช้ในการบริหาร
มหาวิทยาลัย P =Processes คือ กระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยตามปัจจัยนาเข้า O = Output คือ
ผลผลิต ผลที่เกิดจากการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้บริหารสถาบัน C = Customers คือผู้ที่ได้รับผลจากระบบ
การประกันคุณภาพภายใน F = Feedback คือ ผลสะท้อนกลับ หรือการให้ข้อมูลความคิดเห็นในการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จึงดำเนินกำรตำมระบบดังกล่ำว คือ
1. บริบทของมหำวิทยำลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ข คือสถาบันที่เน้น
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี และมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ก าหนดเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี การคมนาคมสะดวก มหาวิทยาลัยจัดให้
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก กาหนดเป็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ผู้ส่งมอบ ผู้ส่งมอบสาคัญของมหาวิทยาลัย คือ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกาหนดนโยบายเพื่อ
มหาวิทยาลัยนาไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพว่า “ให้ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็น ส่ว นหนึ่งของการบริ หารมหาวิทยาลัย ” มหาวิทยาลั ยนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และถ่ายทอดมาเป็นนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย
3. ปัจจัยนำเข้ำ ปัจจัยนาเข้าของการประกันคุณภาพ คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ.2553 นโยบายและมติของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ทุกระดับ
4. กระบวนกำร กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพเป็นกระบวนการบริหารเชิงบูรณาการบริหารกับ
ประกันคุณภาพ (Integrated Management and Quality Assurance Process) จะเป็นการบูรณาการ
เกณฑ์และระบบประกันคุณภาพ ประกอบด้ว ย การวิเคราะห์ เกณฑ์และระบบการประกันคุณภาพายใน
(Internal Quality Assurance –IQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก (สมศ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และผลการประเมินในรอบที่ผ่ านมา

รวมทั้งข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย กาหนดเป็นเป้าหมายและกระบวนการบริหารมหาวิทยาลัย โดยให้
มุ่งให้เกิดคุณภาพทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยให้ความสาคัญการบริหารในระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย โดยการดาเนินงานที่สาคัญ คือ
4.1 ขั้นวำงแผน (Plan) คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
(SWOT analysis)

และจั ดทาเป็น กลยุ ทธ์และแผนกลยุทธ์และแผนอื่นๆ เช่น แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารงาน แผนการผลิตบัณฑิต แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ แผนบริหาร
วิชาการ และแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้ เป็นต้น
โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปีการศึกษา 2557 เป็นแนวทางนา โดยจัดทาเป็นแผน
ประกัน คุ ณภาพภายในระดับ หลั กสู ต ร แผนประกั นคุณ ภาพระดับ คณะ และแผนประกันคุ ณภาพระดั บ
มหาวิทยาลัย
4.2 ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการควบคุม ติดตามให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผน
โดยผ่านระบบบริหารของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย และดาเนินการเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูลใน
การดาเนินงาน (Common Data Set)
4.2.1 ระดับสำนัก คณะกรรมการประจาสานักมีการดาเนินงานดังนี้
(1) กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพของสานักที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และจัดทา
คู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพภายในของส านั ก ตามบริ บ ทของส านั ก ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย และเสนอ
คณะกรรมการประจาสานักเพื่อเห็นชอบ
(2) คณะกรรมการประจาสานักมีการประชุมพิจารณากาหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
รูปแบบและกลไกการประกันคุณภาพของสานัก ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สานัก
ซึ่งมี 6 ตัวบ่งชี้ โดยใช้แนวทางการบริหารสานักตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คือ การบริหารของสานักเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และระบบกากับการประกันคุณภาพสานัก
(3) คณะกรรมการประจาสานักกากับ ควบคุม ติดตามให้บรรลุเป้าหมายตามแผนและ
ระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทางานร่วมกัน
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) สานักจัดให้มีการควบคุม การติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผน
เป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ
4.4. ขั้นปรั บปรุง (Act) คือ ประเมินความส าเร็จตามแผนและระบบ และนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ และส่งข้อมูลผลการดาเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online ใน
ระดับสานัก และทบทวนปรับปรุงผลการประเมิน สรุปบทเรียนที่ได้รับและเทียบเคียง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
พร้อมเผยแพร่ผลการดาเนินงานต่อสาธารณชน

5. ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร ส านั ก ค านึ งถึ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ การของมหาวิ ทยาลั ย คื อ ความเชื่ อมั่ นของสาธารณชนต่ อการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลการบริหารของสานักส่งผลต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรลุพันธกิจตามแผน
และระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน และคุณภาพของมหาวิทยาลั ยตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
7. ผลสะท้อนกลับ ผลการร้องเรียนของนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการปรับปรุงแก้ไ ข ทั้งผลที่ไม่พึง
พอใจหรือพึงพอใจ
กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
1. ระดับสำนัก
1.1 คณะกรรมการประจาสานักพิจารณานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในระดับสานัก
1.2 ควบคุม กากับ ติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือจะให้ดาเนินงานของสานักให้เป็นไปตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้และเกณฑ์ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในระบบสานัก
1.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สานักจัดทารายงานประเมินตนเอง
(SAR) รองรับการประเมินคุณภาพ
1.4 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพ
กำรกำกับ กำรควบคุม ติดตำม สนับสนุน และประเมินคุณภำพ
การกากับ การควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินคุณภาพตามระบบและกลไกได้รับการแก้ไขใน
ทุกระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดั บมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยให้สามารถดาเนินไปตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเทียบเคียงกับหน่วยงาน
อื่นในกลุ่มสถาบันเดียวกัน

กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนอธิกำรบดี
กลไกการประกัน คุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการและมาตรฐานของการควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผลการด าเนิ น งานในเรื่อ งการประกั นคุ ณภาพของส านั กฯ มีก ารประสานงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คาปรึกษาและให้การสนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่ง สานักฯมีกลไกการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. นโยบำย วัตถุประสงค์และแนวทำงในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อแสดง
เจตจานงร่วมกันที่จะดาเนินการ พัฒนาคุณภาพการบริการ การบริหาร และการจัดการให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักและการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีสาระสาคัญดังนี้
1.1 เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานการส่งเสริม การควบคุม การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา การบริหารและการจัดการ
1.2 เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบกลไกการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสานัก
1.3 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา มาใช้ในการกาหนดนโยบาย และแผนงานของสานักฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แก้ปัญหาและ
พัฒนาการดาเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.4 เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสานักฯกับบุคคล องค์กร และหน่วยงาน
ภายนอกสานักในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
1.5 ส่งเสริมให้มีการนาข้อมูล ข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสานักมาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก
2. มำตรกำร
2.1 เสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสาคัญและความ
จาเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานอธิการบดี
2.2 จัดให้มีกลไกที่จะกระตุ้นบุคลากรให้มีความตื่นตัวและพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
2.3 จัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรของสานักงานอธิการบดี ตามความต้องการของ
บุคลากร
2.4 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
2.6 พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบให้ดีขึ้น
2.7 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสานักงาน
2.8 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก

3. แนวทำงในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนอธิกำรบดี
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกิจกรรมหรือการปฏิบัติที่จะต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ตามแผนที่กาหนดไว้ มีการติดตามผล การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ได้คุณภาพของการศึกษาตามที่กาหนด สานักงานอธิการบดีจึงได้ให้มีแนวทางดาเนินการดังนี้
3.1 กาหนดนโยบายคุณภาพและแนวทางการดาเนินการ พร้อมจัดทาคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานอธิการบดี
3.2 สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสาคัญและความ
จาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 จัดประชุม อบรม สัมมนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจระบบ กระบวนการ และ
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานอธิการบดี
3.5 กาหนดให้มีการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.6 เตรียมการเพื่อเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
3.7 ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ภายในและภายนอก
สานักงานอธิการบดี

ส่วนที่ 2
แนวคิดและควำมสำคัญของแผนยุทธศำสตร์
และกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสำนักงำนอธิกำรบดี
แนวคิดและควำมสำคัญของแผนยุทธศำสตร์
แผนยุทธศาสตร์เป็นการกาหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกั บ สภาพการณ์ เ ปลี่ ย นแปลงไป ทั้ งนี้ เ พราะการก าหนดแผนยุท ธศาสตร์ นั้ นให้ ความส าคัญ กั บ
การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นการ
กาหนดรู ป แบบการปฏิบั ติ งานที่ช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงาน ตระหนัก ถึ งบทบาทหน้ า ที่ข องตนที่มี ส่ ว นเอื้อ อ านวย
ความสาเร็จและความล้มเหลวล้มเหลวต่อเป้าประสงค์ขององค์กร เป็นรูปแบบการดาเนินงานที่ให้ความสาคัญ
ในการปรับปรุงการดาเนินงานของทั้งระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการดาเนินงานตามแนว
ทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเป็นกระแสหลักในการบริหาร
ในปัจจุบัน
แผนยุทธศาสตร์เป็นการกาหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหาร
จัดการ ซึ่งเป็นการพินิจพิเคราะห์ วางแผน และนาเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการแบบใหม่ ๆ ที่หลุดพ้น
จากกรอบพันธนาการทางความคิด อันเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติราชการที่ล้าสมัยและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
สู ง สุ ด ของประชาชน และเป็ น รู ป แบบของการปฏิบั ติ ง านที่ มี ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น หลั กการประชาธิ ป ไตย
ในแง่ของการมีส่วนร่วม (Participation) และการกระจายอานาจ (Decentralization)
ควำมสำคัญ
1.
2.
3.
4.

ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปโดยประสานสอดคล้องกัน
ช่วยให้เกิดการประหยัดทั้งด้าน คน เวลา งบประมาณ
ช่วยให้มีการตรวจสอบ/ควบคุมงาน ให้มีประสิทธิภาพ
ช่วยในการขยายงานและปรับปรุงวิธีการดาเนินงานขององค์กร

ประโยชน์
1. แผนให้ทิศทาง การบริหารงานให้ประสบความสาเร็จจาเป็นต้องมีทิศทางในการบริหารแผน คือ
ตัวกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์
2. แผนให้ภาพรวมแผนที่สมบูรณ์จะครอบคลุมภารกิจทั้งหลายทั้งมวลขององค์กร เช่น แผนพัฒนา
การศึกษาก็จะประกอบด้วย แผนงานวิชาการ แผนงานธุรการ แผนงานปรับปรุงคุณภาพ แผนงานการเงิน เป็นต้น

3. แผนเป็น เครื่ องมือสาหรับ ควบคุมและติดตามผล แผนที่ดีจะกาหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนทาให้
สามารถแผนในการตรวจสอบได้ว่า งานได้ดาเนินไปมากน้อยเพียงใดผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ เพื่อจะได้ข้อมูลย้อนกลับ (Face Back) มาปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน
4. แผนเป็นวิธีการแห่งการทางานร่วมกัน การจัด ทาแผนที่ดีเป้นกระบวนการที่เกิดจากการทางาน
ร่วมกันของสมาชิกในองค์กรซึ่งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
5. แผนต่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
ประเภทของแผน จำแนกเป็น 3 ประเภท
1. แผนระยะยาว เป็นแผนที่กาหนดทิศทางและแนวโน้มของการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่กาหนด
อาจจะเป็น 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 10 ปี
2. แผนระยะกลาง เป็นแผนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนระยะยาว ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาอยู่
ระหว่าง 2 -5 ปี เช่น แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 เรามักเรียกแผนประเภทนี้ว่า แผนกลยุทธ์
3. แผนระยะสั้น เป็นแผนที่กาหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาศัยกรอบองแผนระยะกลางหรือแผนกล
ยุทธ์ เป็นแนวทางในการจัดทารายละเอียดของแผนมีรายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับงานที่ปฏิบั ติ มีระยะเวลา
ดาเนินงาน มีทรัพยากร บุคลากร งบประมาร วัสดุต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ เราเรียกแผนประเภทนี้ว่า แผนปฏิบัติการ
กระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผล
ตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น จะต้องถูก
กาหนดขึ้น ตามวิสัย ทัศน์ ขององค์กร อันเป็ นผลผลิ ตทางความคิดร่ว มกันของสมาชิกในองค์กรที่ได้ทางาน
ร่วมกันหรือจะทางานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์กร
ประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม และ
สามารถวัดได้ ทั้งนี้องค์กรสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจาปีงบประมาณ
ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิ บัติการ (Action Plan) เพื่อ
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้อีกด้วย
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ มีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) และ
(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
2. ทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ฯลฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
และตามบริบทของสานัก
3. การจัดวางทิศทางขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
การกาหนดภารกิจ (Mission)
การกาหนดเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal)
การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)
การกาหนดตัวชี้วัดผลงานระดับองค์กร (Organization’s Key Performance Indicators,

KPIs) และ
(6) การกาหนดยุทธศาสตร์ (Strategy)
4. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เป็นการดาเนินการเพื่อทาให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกกาหนดขึ้น มีความเป็น
รูปธรรม ปฏิบัติได้จริง อันจะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การ โดยการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์นั้น ประกอบด้วย
(1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามขององค์การ หรื อที่มักนิยมเรียกกันว่า
การทา (SWOT Analysis) อันประกอบไปด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) การวิเคราะห์จุดอ่อน
(Weakness) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และการวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threats) ขององค์กร
(2) ทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
ตัวบ่งชี้ตามลาดับให้สอดคล้องกัน
(2) การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
(3) การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน
(4) การกาหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงาน (Strategic Plan’s KPIs) โดยสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
(5) กาหนดยุทธวิธี (Tactics) หรือแผนงานในการปฏิบัติ และ
(6) การกาหนดเป้าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม/โครงการ (Activities) พร้อมกับตัวชี้วัด
ผลงานระดับแผนปฏิบัติการ (Action Plan’s KPIs)

แผนภำพที่ 4 ระบบและกลไกกระบวนการจัดทาแผน
P

เริ่ม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย

D
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมสานักฯ ทัง้ ภายใน
และภายนอกโดยใช้ (SWOT Analysis)

วิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลยุทธ์
โดยสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
กาหนดกลยุทธ์แต่เป้าประสงค์และตัวชี้วัต

เสนอคณะกรรมการบริหาร
ประจาสานัก เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
นาแผนฯ ที่ต้องดาเนินการในแต่ละปี มากาหนดโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดระดับโครงการ

C
A

นาเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อรับจัดสรรงบประมาณ และดาเนินงาน

ติดตาม ประเมินผล ความสาเร็จของโครงการ/แผน
รายงานความสาเร็จของโครงการ/แผน
สิ้นสุด

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมสำนักงำนอธิกำรบดี
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น หลั ก โดยมี ภ ารกิ จ เพื่ อ สนั บ สนุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต
พัฒนาการบริการ ประสานนโยบาย ตามวิสัยทัศน์ ตลอดจนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
ให้สาเร็จลุล่วงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการจัดทาแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี (พ.ศ. 2556 – 2560)
จาเป็ น ต้องศึกษาสถานการณ์ปั จ จุ บั น เพราะจะทาให้ ส ามารถทราบถึงปัจจัยที่ส่ งเสริม ข้อจากัด ปัญหา
อุป สรรคในการทางาน และประเมินปั จ จัยภายในอย่างสมเหตุส มผล ทาให้ สามารถทราบถึง จุดแข็ง
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของสานักงานเพื่อนาจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหาวิธีการ
ลดจุดอ่อนให้น้อยลง การประเมินปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบจะช่วยให้สานักงานสามารถทราบถึงโอกาส
(Opportunity) และอุปสรรค (Threats) ที่องค์กรเผชิญหน้า เพื่อหาทางใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์และ
หาทางลดหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับสานักงานอธิการบดีต่อไป

สภำพปัจจุบันของสำนักงำนอธิกำรบดี แบ่งภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเป็น 3 กอง ดังต่อไปนี้
กองกลำง มีภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดาเนินการบริหารงานในด้านที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป(งานสารบรรณ) งานบริหารงาน
บุคคล งานบริหารคลังและทรัพย์สิน งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค งานประชุมและ
การประชาสัมพันธ์ งานพิธีการต่างๆ และงานอื่นๆ ที่อธิการบดีและผู้บริหารมอบหมาย
2. อานวยความสะดวกในการบริหาร เช่น งานยานพาหนะ งานอนามัยและสุขาภิบาล
งานในหน่วยงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ การรักษาความปลอดภัยและงานรับ – ส่งไปรษณียภัณฑ์
3. จัดทางบประมาณ และติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี
4. จัดหารายได้รวมทั้งการวางแผนด้านการลงทุนอันพึงเกิดจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
5. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
6. ดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดสรรงบประมาณไว้
รองรับ
7. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลให้เกิดความรู้และสร้างความเข้าใจใน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ
8. จัดทารายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยส่ งสานักงานตรวจเงินแผ่ นดินเป็น
ประจาทุกปี
9. จัดทารายงานการประกันคุณภาพ (รายงานการประเมินตนเอง) ของสานักงานอธิการบดี
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอกเป็นประจาทุกปี
10 .ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ให้กับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

กองนโยบำยและแผน มีภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานงานและจั ด ทาแผนยุ ทธศาสตร์แ ละแผนปฏิบั ติร าชการของมหาวิ ทยาลั ยให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารราชการแผ่นดิน
2. ติดตามการประเมินผล แผนงาน / โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย
3. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
4. วิเคราะห์กรอบอัตรากาลังและวางแผนอัตรากาลังข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนพนักงานชั่วคราว
5. ประสานงานและจั ดทางบประมาณแผ่ นดิน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลั ย
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ
6. เร่ ง รั ดและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่ นดิน เงิน งบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัย

กองพัฒนำนักศึกษำ มีภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารและสวัส ดิก ารแก่ นัก ศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย เช่ นหอพัก การ
รักษาพยาบาล
2. ดาเนิ น การจั ดกิจ กรรมเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะของนักศึก ษาสู่ ส ากล และเพื่อส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม
3. จั ด กิ จ กรรมการกี ฬ าของนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
4. บริ ก ารแนะแนว การให้ ค าปรึ ก ษา อบรมและจั ด หาอาชี พ ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
5. .ให้บริการและประสานงานการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของนักศึกษา
6. ประสานงานและให้คาปรึกษาแก่องค์กรนักศึกษา และศิษย์เก่า
7. ดาเนินงานเวชศึกษาป้องกัน ในด้านการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้และการป้องกัน

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในสำนักงำนอธิกำรบดี (SWOT Analysis)
สานักงานอธิการบดีได้ทาการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร จาก
การศึกษาตนเองตามพันธกิจ และโครงสร้างองค์กรอย่างละเอียด สามารถวิเคราะห์ผลโดยสรุปทั้งด้านจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ดังนี้

จุดแข็งของสำนักงำนอธิกำรบดี (Strengths)
1. เป็นศูนย์รวมด้านการบริหารจัดการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
2. เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บุคลากรมีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีความชานาญงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพที่ดี และรักในองค์กร
3. บุคลากรในสานักงานอธิการบดีมีการทางานเป็นทีม
4. มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5. บุ คลากรมีศักยภาพในการเรียนรู้และมีความพร้อมที่จะพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อ ง
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสานักงานอธิการบดี
6. มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จะช่วยอานวยความสะดวกในการทางาน

จุดอ่อนของสำนักงำนอธิกำรบดี (Weaknesses)
1. บุคลากรส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานกลยุทธ์
2. ขาดการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ขาดการพัฒนาเชิงรุก ทาให้การพัฒนางานล่าช้า
4. ขาดประสิทธิภาพในการจัดการระบบข้อมูลและฐานข้อมูล
5. สานักงานอธิการบดีรับภาระในหลายบทบาทหน้าที่ จึงทาให้งานบางงานไม่สมบูรณ์
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานยังมีน้อย
6. มีผลงานแสดงความชานาญงานจานวนมาก แต่ขาดการจัดการองค์ความรู้

โอกำสของสำนักงำนอธิกำรบดี (Opportunity)
1. ส านั กงานอธิ การบดี เป็ นหน่ วยงานหลั กที่ ส าคั ญในการส่ งเสริ ม สนั บสนุ นพั นธกิ จของ
มหาวิทยาลัยและเป็นหัวใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสาหรับผู้บริหาร
2. สานักงานอธิการบดีมีศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนาความหลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้
3. การเปลี่ ย นแปลงยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ท าให้ ส ามารถเลื อ กคนดี คนเก่ ง มา
ปฏิบัติงานตรงกับลักษณะงานของสานักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ร ะบบงานที่ ไ ด้ รั บ การก าหนดองค์ ก รภายในไว้ อ ย่ า งชั ด เจนเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง จาก
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งผู้รับบริการ
4. สานักงานอธิการบดีสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการตั้ง
งบประมาณไว้ทุกปี อีกทั้งยังมีเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการให้บริการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทา
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภายในและสังคมภายนอก
6. มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น/สถาบันอื่น/หน่วยงานภายนอก

อุปสรรคของสำนักงำนอธิกำรบดี (Threats)
1. โครงสร้างองค์กรไม่มีคณะกรรมการประจาสานัก
2. นโยบายลดอัตรากาลังทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจา สร้างปัญหาความขาดแคลน
กาลังคน ความไม่มั่นคงในตาแหน่งงานทาให้สานักงานอธิการบดีไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ
และประสบการณ์สูงมาปฏิบัติงานได้
3. ระเบียบปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อนเป็นในลักษณะวัฒนธรรม
องค์กร หรือวัฒนธรรมของบุคลากรเฉพาะกลุ่ม ยากที่จะแก้ไขให้ได้อย่างรวดเร็ว
4. ความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้
การพัฒนาขีดความสามารถในการทางานของบุคลากรไม่ทันการเปลี่ยนแปลง
5. จานวนบุคลากร มีจานวนไม่เพียงพอต่อภาระงานประจา และงานส่วนกลางที่เพิ่มขึ้น
ตามภารกิจ ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการให้บริการด้านการบารุงรักษา
ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจของโลก

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
ด้วยบริบทของการบริหารจัดการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสภาวะแวดล้อมทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จากภายในและภายนอกล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติภารกิจของ
องค์กรภาครัฐ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในด้านต่าง ๆ
สานักงานอธิการบดีในฐานะหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงย่อม
ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการปรับตัวที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้อง
พิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. นโยบำยรัฐบำล
(1) การปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
วิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทาให้หน่วยงานภาครัฐต้องปรับตัวให้สนองตอบต่อปัญหาและการ
เปลี่ยนแปลง รัฐบาลจึงจาเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานภาครัฐไปสู่ “รูปแบบการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” ที่เป็นการทางานโดยยึดผลงาน (ผลผลิต) และผลลัพธ์เป็นหลัก ซึ่งจะเปลี่ยน
ภาครัฐไปสู่การมีผลลัพธ์ คือ การทางานเพื่อประชาชน วัดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส วิธีการทางาน
รวดเร็วและคล่องตัว เพื่อสนองความต้องการของประชาชน โดยครอบคลุมการดาเนินงาน 5 ด้าน คือ การปรับ

บทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ การปรับวิธีการบริหารงานใหม่ การปฏิรูปวิธีการงบประมาณ
การปฏิรู ป ระบบบริ หารงานบุ คคล และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้
หน่วยงานของรัฐจาเป็นต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ดังนั้น สานักงานอธิการบดีซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของมหาวิทยาลัยจึงไม่มีข้อยกเว้นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปดังกล่าว โดย
บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ จาเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อม
ในการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทิศทางการศึกษาไทยกับ การก้าวสู่ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 กระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ กระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนสามารถก้าวทันและ
แข่งขันกับนานาชาติได้ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี 3 เสาหลัก ได้แก่ ความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ ความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง และความร่วมมือทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งเสาหลักความ
ร่วมมือทางสังคมมีความก้าวหน้ามากที่สุด โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
1) จัดให้มีหลักสูตรอาเซียนศึกษา เพื่อให้คนไทยเข้าใจอาเซียน เข้าใจการอยู่ร่วมกันกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีวัฒนธรรมการกิน การอยู่ การดาเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน จึงจาเป็นที่จะต้องทาความ
รู้จักประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น จีน พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น
2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ครู
และนักเรียน
3) การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน ศธ.ได้ตั้งเป้าหมายให้นักเรียน
ที่จบชั้น ป.๖ สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการหาวิธีการและแนวทาง
รองรับการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น สานักงาน
อธิการบดี จะต้องเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
2. เครือข่ำยควำมร่วมมือของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของเครื อ ข่ า ยบั ณ ฑิ ต อุ ด มคติ ไ ทยส่ ง ผลให้
หน่ ว ยงานในส านั กงานอธิการบดีมีภารกิจ ในการเชื่อมโยงกิจกรรมภายในของมหาวิทยาลั ยไปสู่ ภ ายนอก
นอกจากนี้ การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกองแผนงานในสถาบันอุดมศึกษา ทาให้เกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรกองแผนงาน และได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริม การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บุคลากรของ

สานักงานอธิการบดีต้องพัฒนาตนเองให้มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย รวมทั้งนาแนวคิด
และสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง

3. กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
(1) นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
การด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามพั น ธกิ จ ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จ าเป็ น ต้อ งอาศัย แนวนโยบายการบริ ห ารงานของผู้ บ ริห าร ซึ่ง จะต้องมีค วามสอดคล้ อ งกั บนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หากแนวนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารไม่ชัดเจนและขาดความต่อเนื่อง
จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและการพัฒนาองค์กร โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับช่วงเวลา
และแนวนโยบายตลอดเวลา สานักงานอธิการบดีในฐานะหน่วยงานสนับสนุนจึงต้องกาหนดแนวปฏิบัติ ในแต่
ละด้านให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและดาเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
4. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ จะส่งผลให้การดาเนินงานในความรับผิดชอบ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลต่าง ๆ ให้เกิดความก้าวหน้า ดังจะเห็นได้ ว่า
มหาวิทยาลัยจัดทา “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร” (Management Information System : MIS) ซึ่งได้
มีการปรับปรุงพัฒนาโดยเพิ่มในส่วนของการติดตามประเมินผล “ระบบ ก.พ.ร.และแผนกลยุทธ์ ” ที่เชื่อมโยง
กับ หน่ ว ยงานภายใน เพื่อให้ เกิดการจั ดทาข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันสอดคล้ องกับการวางแผนในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย โดยระบบฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนผลการดาเนินงานของแต่ละส่วน อันนาไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2556 – 2560
วัตถุประสงค์ในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
การจัดทาแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556-2560 และได้ทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสานักงานอธิการบดี ให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ
และมีรูปแบบการดาเนินงานในเชิงรุก
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยนาหลักธรรมาภิบาล และ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
3. เพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดีให้สอดคล้อง และบรรลุตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ปรัชญำ
“สนับสนุนการศึกษา พัฒนางานบริการ ประสานนโยบาย”
วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการอย่างมืออาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
พันธกิจ
1. ส่ ง เสริ ม กิจ กรรมเพื่ อพั ฒ นานั กศึ กษาให้ มี คุ ณลั กษณะบัณ ฑิต ที่พึ งประสงค์ และจั ดบริก าร
สวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒ นาประสิทธิภ าพการบริ ห ารจัดการภายใต้หลั กธรรมาภิ บาลและหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งสู่การเป็น Green & Clean University และนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษามา
ประยุกต์ใช้เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
3. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
4. พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการความรู้ สู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3. พัฒนาระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดการความรู้

เป้ำประสงค์
1. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีการบริการ และสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
2. หน่วยงานมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้ หลักธรรมาภิบาลและหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนามหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ มุ่งสู่การเป็น Green & Clean
University โดยนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ มาประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการให้บริการโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่สังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
4. พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการความรู้ บุคลากรสามารถบริหารจัดการและให้การบริการที่เป็น
เลิศ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้า ในวิช าชีพ และมีจิต
บริการที่ดี
อัตลักษณ์
“ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างมืออาชีพ”
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและให้การบริการทุกส่วนงานที่ประสานงานเข้า
มาขอความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งส่วนงานภายในและภายนอก ดังนั้น การบริการจึงเป็นหัวใจสาคัญของ
สานักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ผู้รับบริการของสานักงานอธิการบดีมีทั้ง บุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน
นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่มาติดต่องานทั้งภายในภายนอกและแขกของผู้บริหาร เป็นต้น การสร้างความประทับใจ
ครั้งแรกเมื่อพบจะทาให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่น่าจดจาและระลึกถึงอยู่เสมอ
เอกลักษณ์
“ให้บริการอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งบริหารงบประมาณอย่างเป็นธรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ”

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์สำนักงำนอธิกำรบดีกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
แผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ.
2553-2567

ยุทธศำสตร์ที่ 1
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต แล ะ
พัฒนาการจัดการศึกษา

แผนยุทธศำสตร์
สำนักงำน
อธิกำรบดี
พ.ศ.
2556-2560

ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

ยุทธศำสตร์ที่ 2
การวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม ความ
เข้มแข็งทางวิชาการ

ยุทธศำสตร์ที่ 3
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ของชุ ม ชนและสั ง คม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา

ยุทธศำสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

ยุทธศำสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างหลักการ
บริหารจัดการที่ดี

ยุทธศำสตร์ที่ 3
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บริการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ 4
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ
บุ ค ล า ก ร ด้ ว ย ก า ร
จัดการความรู้

แผนกลยุทธ์ สำนักงำนอธิกำรบดี

สำนักงำนอธิกำรบดี (Office of the President)
ปรัชญำ

สนับสนุนการศึกษา พัฒนางานบริการ ประสานนโยบาย

อัตลักษณ์
ค่ำนิยมองค์กร

ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างมืออาชีพ
O = Ownership - รักและภาคภูมิใจในองค์กร

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

O = Openness - เปิดใจรับฟัง

P = Professional - ทางานอย่างมืออาชีพ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการอย่างมืออาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งสู่การเป็น Green & Clean University และ
นาเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อการ
ดาเนินการทีเ่ ป็นเลิศ

พัฒนาระบบการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง รวดเร็ว

พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการความรู้
สู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ มีการบริการ และสวัสดิการแก่
นักศึกษาอย่างมีคุณภาพ

หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในบริการ

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะใน
วิชาชีพ และมีจิตบริการที่ดี

- ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทา
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- จานวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและ
วิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ

- จานวนหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- จานวนกฎ ระเบีย บ ข้อ บั งคั บ ที่ ได้ รับ การพัฒ นา /
ปรับปรุงแก้ไข
- ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว/ได้รับรางวัลใน
การเข้ารวมโครงการ

- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- จ านวนกระบวนงานที่ มี ก ารปรั บปรุ ง หรื อ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มีระบบตรวจสอบภายใน
- มีเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- จานวนช่องทางในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้ารับการ
อบรม
- ร้อยละความสาเร็จตามแผนการจัดการความรู้
(KM) ของหน่วยงาน

1. สร้างบรรยากาศความเป็นสากลในการพัฒนา
นักศึกษา
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สามารถ
สร้างสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ
วิ ช าชี พ และอั ต ลั ก ษณ์ รวมทั้ ง คุ ณ ธรรม
สามารถดารงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้หลักธรร
มาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อ
ลดขั้นตอนและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็น Green & Clean
University

1. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบและช่องทางในการให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงได้สะดวก
รวดเร็ว

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการจัดการ
ความรู้ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สร้างความเชี่ยวชาญ มีความมั่นคง และ
เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. ส่ง เสริ มและพัฒนาบุค ลากรให้มี จิตบริการ (Service
Mind) และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเตรี ยมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด ของสำนักงำนอธิกำรบดี
ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

โครงกำร

ตัวชี้วัด

พัฒนาและยกระดับศักยภาพนักศึกษาให้
พร้อมทางาน

พัฒ นาระบบการบริ หารจัด การสู่ องค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้

พั ฒ นาระบบการบริ ก ารด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดการ
ความรู้

1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
2. สร้างทักษะชีวิตและเตรียมความพร้อมสู่การ
ทางาน
3. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้
หลั ก ธรรมาภิ บาลและหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
2. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
เพื่อลดขั้นตอนและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็น Green &
Clean University

1. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบและช่องทางในการให้บริการ
และประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงได้
สะดวก รวดเร็ว

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการ
จั ด การความรู้ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ
เ ชี่ ย ว ช า ญ มี ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ เ กิ ด
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุ คลากรให้ มีจิ ตบริก าร
(Service Mind) และเตรีย มความพร้อ ม
บุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. โครงการพัฒนาศูนย์ให้คาปรึกษาและศูนย์จัดหา
งานระหว่างเรียน
2. โครงการพั ฒนาความเป็ นผู้ น าและเสริ มสร้ าง
ทักษะการทางานเป็นทีมและศึกษาดูงาน
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษา
4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทางานอย่างมือ
อาชีพ
5. โครงการสนั บสนุ น การด าเนิ น งานของชมรม
นักศึกษา
6. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเสริมสร้างอัตลักษณ์
นักศึกษา
7. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษาสู่มือ
อาชีพ
8. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองพัฒนา
นักศึกษา

3.1 โครงการประชุมปฏิบั ติการทบทวนแผนกล
ยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งาน
อธิการบดี
3.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติหน่ วยงานหรือบุคคลที่
สามารถนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
4.1 โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาลและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 กิจกรรมปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
5.1 โครงการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ
สานักงานอธิการบดี
6.1 โครงการมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด
6.2 ปรั บ ปรุ ง อาคารและภู มิ สถาปั ต ย์ ภ ายใน
มหาวิทยาลัย

7.1 โครงการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ให้บริการส่วนกลาง
7.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการ
7.3 กิจกรรมพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
8.1 กิ จ กรรมพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ย
ตรวจสอบภายใน
8.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล
ด้ว ยเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

9.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการ
เข้าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
9.2 กิจกรรมจัดอบรมและศึกษาดูงานในองค์กรที่
มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริการ
9.3 กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพ
แก่บุคลากร
10.1 โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

- ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทา
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- จานวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและ
วิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ

- จานวนหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- จานวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้รับการพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข
- ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว/ได้รับรางวัลในการเข้า
รวมโครงการ

- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- จานวนกระบวนงานที่มีการปรับปรุง หรือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มีระบบตรวจสอบภายใน
- มีเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- จ า น ว นช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้ารับการ
อบรม
- ร้ อ ยละความส าเร็ จ ตามแผนการจั ด การ
ความรู้ (KM) ของหน่วยงาน

Strategy Map สำนักงำนอธิกำรบดี
วิสัยทัศน์ : “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการอย่างมืออาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ประสิทธิผล
ตำมพันธกิจ

คุณภำพ
กำรให้บริกำร

บุคลากรมีความชานาญ
ในงานที่รับผิดชอบ

สานักงานอธิการบดีมีระบบบริหารจัดการ
ที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบายและ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

บุคลากรพัฒนาการทางานอย่าง
สร้างสรรค์ทสี่ ามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ

มีระบบและกลไกในการพัฒนา
บุคลากรของสานักงานอธิการบดี

สร้างช่องทางสื่อสาร(เครือข่าย) และจัดทา
รูปแบบประเมินเพื่อติดตามความก้าวหน้า
ในการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์

20

ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติรำชกำร

กำรพัฒนำ
องค์กร

มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ (MIS) ให้สามารถ
เชื่อมโยงได้ทุกระบบ

การเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการของผู้บริหาร

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

บุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และปลูกจิตสานึกในการให้บริการที่ดี

มีงบประมาณสนับสนุนและ
บริหารจัดการงบประมาณ
ได้อย่างคุ้มค่า

บุคลากรได้รับการพัฒนามี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ปีกำรศึกษำ 2557
จำกผลกำรประเมินรอบปีกำรศึกษำ 2556
สำนักงำนอธิกำรบดี
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน

กิจกรรมที่จะพัฒนำ

เป้ำหมำย

ควรมีการกาหนดอัตลักษณ์ของสานัก โดยพิจารณา
จากเป้าหมาย วิธีการทางาน วัฒนธรรมองค์กร และ
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของสานัก
ควรสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในงานกลยุ ท ธ์ ใ ห้ กั บ
บุคลากรเพื่อพัฒนางานในเชิงรุก
ควรมีการจัดการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (เฉพาะด้าน
ในส านั ก ) และถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรให้
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

กิ จ กรรมทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ส า นั ก ง า น
อธิการบดี ดาเนินการจัดการความรู้
และศึ ก ษาดู ง านด้ า นงานประกั น
คุณภาพ

มีแผนกลยุทธ์
มีแผนปฏิบัติราชการ
มีแผนการจัดการความรู้

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ต.ค. 57 –
ก.ย. 58

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานอธิการบดี/
กองกลาง/
กองพัฒนานักศึกษา/
กองนโยบายและแผน

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ปีกำรศึกษำ 2557
กับกำรเชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2558
สำนักงำนอธิกำรบดี
กิจกรรมที่จะพัฒนำ
กิ จ กรรมทบทวนแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ส า นั ก ง า น
อธิ ก ารบดี ด าเนิ น การ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ศึ ก ษาดู ง านด้ า นงาน
ประกันคุณภาพ

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย
ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จั ดการสู่ องค์ก ร
เ รี ย น รู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง

ประเด็นยุทธศำสตร์สำนัก
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการบริห าร
จัดการและการบริการ
- พั ฒ นาระบบการบริ ห าร
จั ด ก า ร แ ล ะ ง า น ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ าพ ให้ ได้ ตา มเ กณ ฑ์
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โ ด ย น า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ระยะเวลำ
โครงกำรสนับสนุน
งบประมำณ (ไตรมำส)
ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4
กิจ กรรมทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ 150,000  
กองกลาง/
แผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งาน
กองนโยบายและแผน/
อธิการบดี ดาเนินการจัดการความรู้
กองพัฒนานักศึกษา
และศึ ก ษาดู ง านด้ า นงานประกั น
คุณภาพ
โ ครง การ พั ฒ น าบุ ค ลาก รสา ย 839,850     กองกลาง
สนั บ สนุ นสู่ ก ารเป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ง าน
สานักงานอธิการบดี
มืออาชีพ

แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ปีกำรศึกษำ 2556
จำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน รอบปีกำรศึกษำ 2555
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน
โครงกำร/กิจกรรมที่จะพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินกำร
1. ควรดาเนินการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ - จัดประชุมบุคลากรสานักงานอธิการบดีทบทวนแผนกลยุทธ์สานักงาน
เพื่ อ ก าหนดเป็ น แผนปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น
รูปธรรม
2. น าผลการติ ด ตามตามตั ว บ่ งชี้ ไ ป - จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป
ปีงบประมาณ 2557

เป้ำหมำย

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 ครั้ง

ส.ค. – ก.ย. 56

1 แผน

ก.ย.56

กองนโยบาย/
คณะกรรมการบริหาร
สานักงานอธิการบดี

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
ควรนาผลการประเมินความพึงพอใจการ 1. ด้านการให้คาปรึกษาและแนะแนวการให้ชีวิต
ให้คาปรึกษาและการบริการข้อมูลข่าวสาร 1.1 อบรมเสริมทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา
มาปรับปรุง และพัฒนาแผนการดาเนินงาน 1.2 ประชาสัมพันธ์ตารางนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา
เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของ 1.3 จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งผู้ตอบคาถามทาง Facebook
นักศึกษาและศิษย์เก่า
2. ด้ า นการบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
2.2 จัดทาวารสารใต้ร่วมตาล
3. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
3.1 สร้างกลุ่ม Facebook ศิษย์เก่า
3.2จัดกิจกรรม ค่าย PBRU. ทอฝันปันน้าใจ (ศิษย์เก่าร่วมออกค่ายอาสา)

1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 คน

ม.ค. - มี.ค. 57
ม.ค. - มี.ค. 57

ธ.ค. - มี.ค. 57
2 ป้าย
1 ครั้ง/เดือน
1 กลุ่ม
1 ครั้ง

ภาคเรียนที่ 2/56
เม.ย. 57

กองพัฒนานักศึกษา/
คณะกรรมการบริหาร
สานักงานอธิการบดี

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน
โครงกำร/กิจกรรมที่จะพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
สานักงานอธิการบดีควรมีการจัดโครงการ/ - โครงการสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากร
กิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน - โครงการมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด
สถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีให้ชัดเจนและ - โครงการมหาวิทยาลัยใสสะอาด
เป็ นรู ปแบบมากยิ่ งขึ้ น โดยไม่ ใช่ กิ จกรรมที่ - พัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรและรณรงค์เรื่องการแต่งกายชุดฟอร์ม
จาเป็นต้องทาอยู่เป็นประจา
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
คณะกรรมการประจ าควรมี ร ะบบการ - จัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น - โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ
รูปธรรม สานักควรจัดทาแผนจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้ดีขึ้น
ระบบ สาร สนเทศควรมี ก า รปรั บปรุ ง
ฐานข้อมูลให้รองรับความต้องการของผู้ใ ช้
มากขึ้น
องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ
ควรจั ดท าสรุ ปรายงานทางการเงิ น การ - ดาเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
วิ เคราะห์ ค่ าใช้ จ่ าย การวิ เคราะห์ สถานะทาง ความมั่ น คงของมหาวิ ท ยาลั ย และจั ด ท ารู ป เล่ ม รายงาน ณ สิ้ น
การเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยให้เป็น ปีงบประมาณ
รูปเล่มเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการ
วางแผนและตัดสินใจในปีงบประมาณถัดไป และ
เป็นเอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบ

เป้ำหมำย

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการ

ปีงบประมาณ 2557

สานักงานอธิการบดี

1 แผน
1 โครงการ

พ.ย.56 – ก.ย.57

คณะกรรมการบริหาร
สานักงานอธิการบดี

1 เล่ม

ต.ค.- พ.ย. 56

งำนบริหำรคลังฯ

1 โครงการ
1 โครงการ
80 คน

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน
โครงกำร/กิจกรรมที่จะพัฒนำ
เป้ำหมำย
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
ไ ม่ มี แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ห น่ ว ย ง า น - โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
1 โครงการ
พัฒนาขึ้น ดังนั้น ควรให้บุคลากรร่วมกันหา
และพั ฒ นาแนวทางการปฏิ บั ติ ง านใน
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เ พื่ อ ร่ ว มแข่ ง ขั น ใน
ระดับประเทศต่อไป
องค์ประกอบที่ 10 นโยบำยรัฐบำล 3 ดี (3D)
ในการจั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมตาม 1. อบรมวิถีแห่งประชาธิปไตย
4.00
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3D ทั้ง 3 ด้าน 2. ฟังบรรยาย คุณธรรมกับการใช้ชีวิต
4.00
ควรเพิ่ ม ระดั บ เกณฑ์ ชี้ วั ด ระดั บ ความรู้ ใ ห้ 3. อบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติด
4.00
เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้สูงยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองในครั้งหน้ำ
สานักงานอธิการบดีควรจัดทารายงาน ในการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2556 สานักงานอธิการบดี ได้นา รายงานประเมิน
ประเมินตนเองให้ครบตามองค์ประกอบและ ทั้ง 6 ตัวบ่งชี้ คือ สมศ.ที่ 16.1 สมศ.ที่ 17 สกอ.ที่ 2.5 สกอ.ที่ 2.8 สมศ.ที่
ตนเอง
ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ 12 และสมศ.ที่ 13 และแบ่งผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ดังกล่าวพร้อมจัดทา
สานักงานอธิการบดีต้องรายงาน ซึ่งรายงาน รายงานผลการประเมินตนเองต่อไป
การประเมิ นตนเองฉบั บนี้ ส านั กงานไม่ ไ ด้
รายงาน 6 ตัวบ่งชี้ คือ สมศ.ที่ 16.1 สมศ.ที่
17 สกอ.ที่ 2.5 สกอ.ที่ 2.8 สมศ.ที่ 12 และสม
ศ.ที่ 13

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหาร
สานักงานอธิการบดี

ต.ค.56 – พ.ค. 57

กองพัฒนานักศึกษา/
คณะกรรมการบริหาร
สานักงานอธิการบดี

มิ.ย. 56 – พ.ค.57

คณะกรรมการบริหาร
สานักงานอธิการบดี

ตำรำงแสดงเป้ำหมำยกลยุทธ์ของสำนักงำนอธิกำรบดี ปี พ.ศ. 2556 – 2560
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพบัณฑิต
เป้ำประสงค์
นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ มีการบริการ และสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์
1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
2. สร้างทักษะชีวิตและเตรียม
ความพร้อมสู่การทางาน
3. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. โครงการพัฒนาศูนย์ให้คาปรึกษาและศูนย์จัดหางาน ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทา
ระหว่างเรียน
2. โครงการพัฒนาความเป็นผู้นาและเสริมสร้างทักษะ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
การทางานเป็นทีมและศึกษาดูงาน
บัณฑิต
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษา
จานวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่
4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทางานอย่างมืออาชีพ ได้รับรางวัลหรือประกาศ
5. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของชมรมนักศึกษา
เกียรติคณ
ุ ยกย่องในด้าน
วิชาการและวิชาชีพทั้งใน
6. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเสริมสร้างอัตลักษณ์
ระดับประเทศหรือนานาชาติ
นักศึกษา
7. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษาสู่มืออาชีพ
8. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา

KPIs/เป้ำหมำย
2556
≥80

2557
≥80

2558
≥80

2559
≥80

2560
≥80

≥
3.51
3

≥
3.51
4

≥
3.51
5

≥
3.51
6

≥
3.51
7

ผู้รับผิดชอบ
กองพัฒนานักศึกษา

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำประสงค์
หน่วยงานมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนามหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ มุ่งสู่การเป็น Green & Clean
University โดยนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง 3.1 โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
การเรียนรู้ภายใต้หลักธรรมาภิ และแผนปฏิบัตริ าชการสานักงานอธิการบดี
บาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติหน่วยงานหรือบุคคลที่
สามารถนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
4. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ
4.1 โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัตเิ พื่อ บาลและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ลดขั้นตอนและเอื้อต่อการ
4.2 กิจกรรมปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
5. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

5.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสานักงาน
อธิการบดี

6. พัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งสู่
การเป็น Green & Clean
University

6.1 โครงการมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด
6.2 ปรับปรุงอาคารแะภูมสิ ถาปัตย์ภายใน
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
มีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิ
ราชการ
จานวนหน่วยงานหรือบุคคลที่
ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
จานวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
ได้รับการพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี
เขียว/ได้รับรางวัลในการเข้ารวม
โครงการ

KPIs/เป้ำหมำย
2556
1

2557
1

2558
1

2559
1

2560
1

1

1

1

1

1

ผู้รับผิดชอบ
กองกลาง, กอง
นโยบายและแผน,
กองพัฒนานักศึกษา
ทุกหน่วยงาน

≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 สานักงานอธิการบดี
1

1

1

1

1

ทุกหน่วยงาน

≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 สานักงานอธิการบดี
1

1

1

1

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรบริกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้ำประสงค์
หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการให้บริการโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสูส่ ังคมดิจิทลั (Digital Economy) และ E-University
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
กลยุทธ์
7. นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงกำร/กิจกรรม
7.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
ส่วนกลาง
7.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการ

7.3 กิจกรรมพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
8. พัฒนาระบบและช่องทางใน 8.1 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบ
การให้บริการและ
ภายใน
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 8.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้วย
และเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนางานประชาสัมพันธ์
และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
จานวนกระบวนงานที่มีการ
ปรับปรุง หรือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
มีระบบตรวจสอบภายใน
มีเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
จานวนช่องทางในการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

KPIs/เป้ำหมำย

ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 สานักงานอธิการบดี
1

1

1

1

1

1
1
≥2

≥2

≥2

งานตรวจสอบภายใน

≥2

≥2

สานักงานอธิการบดี

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้วยกำรจัดกำรควำมรู้
เป้ำประสงค์
พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการความรู้ บุคลากรสามารถบริหารจัดการและให้การบริการที่เป็นเลิศ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และมีจิต
บริการที่
KPIs/เป้ำหมำย
กลยุทธ์
โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
9. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 9.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเข้า - ระดับความพึงพอใจของ
≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 สานักงานอธิการบดี
บุคลากรด้วยการจัดการความรู้ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ผู้รับบริการ
เพื่อให้บุคลากรสามารถ
- ระดับความพึงพอใจของ
≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51
9.2 กิจกรรมจัดอบรมและศึกษาดูงานในองค์กรที่มี
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริการ
ประสิทธิภาพ สร้างความ
9.3 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เชี่ยวชาญ มีความมั่นคง และ วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่
เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ บุคลากร
10. ส่งเสริมและพัฒนา
10.1 โครงการจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาบุคลากรสาย
บุคลากรให้มีจิตบริการ
สนับสนุน
(Service Mind) และเตรียม
ความพร้อมบุคลากรเพื่อเตรียม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ร้อยละความสาเร็จตามแผนการ
จัดการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน

≥ 85

≥ 85

≥ 85

ภาคผนวก

คําสั่งสํานักงานอธิการบดี
ที่ 003/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ สํานักงานอธิการบดี
ตามที่ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2556
ไปเรียบรอยแลวนั้น ผลการประเมินเบื้องตนอยูในระดับดีมาก และมีแนวทางการพัฒนาจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินในบางประเด็นที่ควรเพิ่มเติมใหดียิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และทบทวน พัฒนา ปรับปรุงแผน
กลยุทธสํานักงานอธิการบดี และแผนการดําเนินงานตางๆ มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. อาจารยณรงค วงษพานิช
2. นายสะอาด เข็มสีดา
3. นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
4. นางสาวทิพยวรรณ ทองสัมฤทธิ์
5. นางสาวสีนวล ไทยานนท
6. นางภควัน จันทนเสวี
7. นางโชติกา มาลาพงษ
8. นางกอบกาญจน ศิริธนาวงศ
9. นายเสรี ถาวรเวช
10. นางอาณา เข็มสีดา
11. นายอภิวัฒน พานทอง
12. นายธีรวัฒน เสณะโห
13. นางสาวยุวดี แสงสงกลิ่น
14. นางสาวชนิษศา พุมสมบัติ
15. นางสาวลัดดา อินทราพงศ
16. นางสาวธนพร เกษศรี
17. นางสาวพยอม เกิดสมบัติ
18. นางชุติมา แฉงฉายา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

19. นางสาวสุนันทา รักษาราษฏร
20. นางสาวพนิดา พวงพะยอม
21. นางสาวพจนา โพธิสุวรรณ
22. นายนัทธพงศ สุกสวาง
23. นางสาวสุภาวดี เนียมหอม
24. นางสมพร พิริยะสุขถาวร
25. นางสาวเพียงใจ เรืองชัย
26. นางสาวอภิญญา แจมใส
27. นางสาวอภิญญา สุขจําเริญ
28. นางสาวสุชาดา วงษกรอบ
29. นางนภัสภรณ นามสละ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ทั้ ง นี้ ให ค ณะกรรมการมี ห น า ที่ จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ สํ า นั ก งาน ทบทวนและปรั บ ปรุ ง
แผนพัฒนาคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อนําสูการปฏิบัติในปงบประมาณถัดไป
สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

(อาจารยณรงค วงษพานิช)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ข้อมูลกำรปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์สำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 3
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2562)
หัวข้อ

เดิม

ใหม่

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัด
มหาวิทยาลัยที่ การศึกษา
เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างหลักการบริหาร
จัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1.พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะระดับ
สากล
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาการให้บริการที่มคี ุณภาพ
4.พัฒนาบุคลากรสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

1.ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และจัดบริการ สวัสดิการแก่นักศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
2.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การเป็น Green &
Clean University และนาเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษามา
ประยุกต์ใช้เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
3.พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
4.พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการความรู้ สู่องค์กรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูง

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพระดับสากล
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและงานประกัน
คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ โดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
3.พัฒนาระบบการบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการและการบริการ

1.ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3.พัฒนาระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดการความรู้

เป้าประสงค์

1.นักศึกษาที่สาเร็จจากมหาวิทยาลัยมีความสามารถ
ในระดับสากล
2.หน่ ว ยงานมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีการบริการ
และสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.หน่ ว ยงานมี ก ารพั ฒ นา ระบบบริ ห ารจั ด การให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลและหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนามหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ มุ่งสู่การเป็น

หัวข้อ

เดิม

ใหม่

3.ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในบริการ
Green & Clean University โดยนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
4.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ การดาเนินการที่เป็นเลิศ มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
และมีจิตบริการที่ดี
บริ ห ารให้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
3.หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการให้บริการโดยนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งสู่สังคมดิจิทัล ( Digital Economy) และ EUniversity ผู้รับบริ การเกิดความพึงพอใจในการบริการด้า น
ต่างๆ ของหน่วยงาน
4.พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการความรู้ บุคลากรสามารถ
บริ ห ารจั ด การและให้ ก ารบริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ และมีจิตบริการที่ดี

