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สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิัติการประจ าป ี2558” 

ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 
 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์และกิจกรรม/โครงการ และผลักดันกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 

1.2  เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพของกองกลาง 
 

2. การด าเนินกิจกรรมการสัมมนา 
 นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ในการจัดโครงการต่อรองอธิการบดี อาจารย์ถนัด บุญชัย ประธานในพิธีเปิดรับทราบ ซึ่งมีบุคลากร
กองกลางเข้าร่วมกิจกรรม 23 คน โดยกองกลางเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพล ชุ่มอุ่น อาจารย์สังกัด
ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรแนะน าขั้นตอน
การเริ่มท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
 โดยเริ่มจากการชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแผนกลยุทธ์ควรมีข้อมูลและเนื้อหาภายในเล่ม ซึ่ง
ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมร่วม และแผน   
กลยุทธ์ ซึ่งกองกลางยังขาดการก าหนดเอกลักษณ์ และค่านิยม ของหน่วยงาน จึงมีร่วมกันเสนอแนะ
ข้อมูลและวิพากษ์ร่วมกัน  

เอกลักษณ์  ร่วมกันเสนอ ดังนี้ 
1. บริการคืองานของเรา 
2. มุ่งเน้นให้บริการ ประสานงานทุกฝ่าย 
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส จริงใจให้บริการ 
4. ศูนย์กลางการประสานงาน ให้บริการด้วยใจ 
สรุป  “ศูนย์กลางการประสานงาน  ให้บริการด้วยใจ” 

 
ค่านิยมหลัก ร่วมกันเสนอ ดังนี้ 
1. ต้องคิดดี ต้องท าดี ต้องท าได้    ท าดี ท าได้ 
2. ขยัน อดทน สู้คน สู้งาน  อดทน สู้คน (ยิ้ม ยิ้ม) สู้งาน 
3. ร่วมงานอย่างสามัคคี ท างานเต็มที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ  สามัคคี  ใส่ใจบริการ 
4. บริการด้วยน้ าจิต  เป็นมิตรด้วยน้ าใจ 
5. มุ่งม่ันบริการ เพ่ือผลงานและความพึงพอใจ   

 มุ่งม่ันบริการ เพ่ือการประสานงานและความพึงพอใจ 
สรุป “สามัคคี  สู้งาน ใส่ใจบริการเพื่อความพึงพอใจ” 

 



 2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ประชุมวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอ้ืองค า ชั้น 3 อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ 

 

บทสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  

 

จุดแข็ง (S) 
ตามข้อเสนอแนะ 

จุดอ่อน (W) 
ตามข้อเสนอแนะ 

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร 
4. บุคลากรทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติงาน 
5. บุคลากรมีความรักความสามัคคี 
6. มีระบบสารสนเทศ และวัสดุอุปกรณ์อย่าง
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
7. มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ
หน่วยงานที่หลากหลาย 
8. มีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
9. เป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านเอกสาร ติดต่อ 
ประชาสัมพันธ์ 
10. มีแนวปฏิบัติในการท างานที่ชัดเจนภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
11. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกับระหว่างหน่วยงาน 
12. มหาวิทยาลัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากร 
13. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับหน่วยงาน โดยการ
จัดสรรบุคลากรที่เพียงพอกับงาน 
14. มีระบบสารสนเทศส าหรับจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้
ง่ายต่อการสืบค้น 
15. มีการน าระบบ e-document บริหารงานมาใช้
เพ่ือลดระยะเวลาในการท างาน 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ 
2. บุคลากรขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ใน
ต าแหน่งงานปฏิบัติและขาดความเข้าใจในระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
3. ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่เป็นปัจจุบัน 
4. การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ (e-doc) 
ยังไม่มีประสิทธิภาพมาก 
5. บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้น เรียนรู้
ในระบบเทคโนโลยีใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานและขาดความความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การท างาน 
6. เครือข่าย internet ล่าช้า ท าให้ระบบการสื่อสาร
ผ่าน internet มีปัญหา 
7. มีภาระงานเฉพาะกิจที่นอกเหนือจากงานประจ า
ค่อนข้างมาก 
8. โครงสร้างการบังคับบัญชา มีความซับซ้อน มีรอง
อธิการบดีที่ดูแลแต่ละลักษณะการด าเนินงานยังอยู่
ภายใต้ส านักงาน ท าให้บางครั้งเกิดความสับสน 
9. ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร แผนการจัดการความรู้ 
และแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

1. ได้รับการพัฒนาฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก 
2. การได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (รัฐบาลประกาศ) ท า
ให้มีขวัญและก าลังใจ 
3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

1. ยังไม่มีระเบียบรับรองการเลื่อนขั้นต าแหน่งการ
พัฒนาระดับงานที่ชัดเจน (ผู้เชี่ยวชาญ ช านาญการ) 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองกลาง

2557 2558 2559 2560
1 การบริหารจัดการที่ดีใหเ้ปน็ไปตามหลัก 1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ 5 5 5 5 1 ก าหนดทศิทางการพฒันาใหส้อดคล้อง 1 โครงการประชุมทบทวนการจัดท า กองกลาง

ธรรมาภบิาล พฒันาแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิติัการ กับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย แผนกลยุทธก์องกลาง
2 ร้อยละของการบรรลุเปา้หมายตาม 80 80 80 80 2 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี กองกลาง

ตัวชี้วดัของการปฏบิติัการประจ าปี
3 จ านวนคร้ังในการเข้ารับการอบรมและ 2 2 2 2 2 พฒันาประสิทธภิาพการท างาน 3 ส่งเสริมพฒันาผู้บริหารกองกลาง กองกลาง

พฒันา ของผู้บริหาร
4 ร้อยละของบคุลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 80 80 80 80 3 ส่งเสริมใหบ้คุลากรได้มีการแลกเปล่ียน 4 โครงการแลกเปล่ียนรู้ (KM) บคุลากร กองกลาง

การจัดการความรู้ของกองกลาง (KM) เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ภายในกองกลาง
5 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏบิติั 1 1 1 1

6 ระดับความส าเร็จของค่าเปา้หมาย 4 5 5 5 4 พฒันาการบริหารความเส่ียง 5 การประชุมบริหารความเส่ียงกองกลาง กองกลาง
การบริหารความเส่ียง

7 ร้อยละของการบริหารงบประมาณ 90 100 100 100 5 การบริหารจัดการด้านการเงินและ 6 ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ กองกลาง
เปน็ไปตามแผนที่ก าหนดไว้ งบประมาณสอดคล้องและเปน็ไปตาม

นโยบายของมหาวทิยาลัย
8 ระดับความส าเร็จการประกันคุณภาพ 4 5 5 5 6 พฒันาและส่งเสริมการประกันคุณภาพ 7 ทบทวนและส่งเสริมการด าเนินงานการ กองกลาง

บรรลุตามตัวบง่ชี้ของหลักเกณฑ์การ ภายในอย่างต่อเนื่อง ประกันคุณภาพภายในกองกลาง
ประกันคุณภาพ

2 ระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธภิาพที่ 9 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ 5 5 5 5 7 น าระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร 8.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองกลาง
สามารถใช้งานได้ สารสนเทศของกองกลาง และการปฏบิติังาน (e-document)

8.2 ระบบเผยแพร่และค้นหาค าส่ัง ประกาศ กองกลาง
(e-command)

10 จ านวนระบบสารสนเทศที่รองรับการ 1 5 5 5 9.1 ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างบญัชี 3 มิติ
ปฏบิติังานกองกลาง 9.2 ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ e-GP

9.3 ระบบสารสนเทศบคุลากร e-personal

แผนกลยุทธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบด ีประจ าปี 2557-2560

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด เปา้หมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ผู้รบัผิดชอบ

2.2  ทบทวนแผนกลยุทธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เนื่องจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี จึงได้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ 
 

แผนกลยุทธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ฉบับเก่า) 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาบุคลากรกองกลาง

2557 2558 2559 2560
1 บคุลากรได้รับการพฒันาสมรรถนะ 1 ร้อยละของบคุลากรได้รับการพฒันา 80 80 80 80 1 มีระบบการพฒันาบคุลากรใหม้ีศักยภาพ 1 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรกองกลาง กองกลาง

และทกัษะวชิาชีพใหป้ฏบิติังานได้ ความรู้ ทกัษะการปฏบิติังาน สามารถปฏบิติังานได้ 2 โครงการพฒันาการท างานเปน็ทมี กองกลาง
อย่างมีประสิทธภิาพ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากรได้รับ 3 พฒันาบคุลากรเพื่อเตรียมการเข้าสู่ กองกลาง

การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ประชาคมอาเซียน
2 มีคู่มือการปฏบิติังานครบทกุหน่วยงาน 5 5 5 5 3 ส่งเสริมการจัดท าคู่มือปฏบิติังานเปน็ 4 จัดท าและทบทวนคู่มือการปฏบิติังาน กองกลาง

ประจ าทกุปี
2 มีจิตส านึกในการใหบ้ริการ 3 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 4 4 5 5 3 ส่งเสริมใหบ้คุลากรมีจิตบริการ 5 โครงการพฒันาสร้างจิตส านึกงานบริการ กองกลาง

กองกลาง 6 ส่งเสริมทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการ กองกลาง
4 ร้อยละของบคุลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/ 80 80 80 80 ติดต่อส่ือสาร

โครงการ

3 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวฒันธรรมและ 5 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 80 80 80 4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง 7 โครงการท าบญุตักบาตรปใีหม่ กองกลาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม 8 โครงการรดน้ าด าหวัผู้อาวโุส กองกลาง

4 บคุลากรมีสุขภาวะที่ดี 6 ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่ได้รับ 80 80 80 80 5 สนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาวะ 9 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี กองกลาง
การตรวจสุขภาพปลีะ 1 คร้ัง ที่ดีของบคุลากร 10 Big Cleaning Day กองกลาง

7 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม 80 80 80 80 11 โครงการจัดการวสัดุรีไซเคิล กองกลาง
โครงการ

8 ร้อยละของปริมาณวสัดุรีไซเคิลที่ 20 20 20 20
เพิ่มขึ้นต่อปี

ปรับปรุง ณ วนัที่ 20 สิงหาคม 2557

ผู้รบัผิดชอบเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด เปา้หมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองกลาง

หน่วยนับ ข้อมูล
ป ี2556 2557 2558 2559 2560

1 การบริหารจัดการที่ดีใหเ้ปน็ไปตาม 1 จ านวนคร้ังในการเข้ารับการอบรมและ คร้ัง 1 2 2 2 2 1 พฒันาประสิทธภิาพการท างาน 1.1 โครงการส่งเสริมพฒันาผู้บริหารกองกลาง
หลักธรรมาภบิาล พฒันา ของผู้บริหาร

2 ร้อยละของการบรรลุเปา้หมายตาม ร้อยละ 65 80 80 80 80 1.2 โครงการประชุมทบทวนการจัดท า กองกลาง
ตัวชี้วดัของการปฏบิติัการประจ าปี แผนกลยุทธก์องกลาง

3 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ ค่าคะแนน 5 > 3.51 > 3.61 > 3.71 > 3.81 1.3 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี กองกลาง
พฒันาแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิติัการ

4 ร้อยละของบคุลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 78.71 80 80 80 80 2 ส่งเสริมใหบ้คุลากรได้มีการแลกเปล่ียน 2.1 โครงการแลกเปล่ียนรู้ (KM) บคุลากร กองกลาง
การจัดการความรู้ของกองกลาง (KM) เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ภายในกองกลาง

หน่วยงาน
5 ระดับความส าเร็จของค่าเปา้หมาย ค่าคะแนน N/A > 3.51 > 3.61 > 3.71 > 3.81 3 พฒันาการบริหารความเส่ียง 3.1 โครงการประชุมบริหารความเส่ียงกองกลาง กองกลาง

การบริหารความเส่ียง
6 ร้อยละของการบริหารงบประมาณ ร้อยละ 82.64 90 100 100 100 4 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร 4.1 โครงการติดตามและรายงานการใช้ กองกลาง

เปน็ไปตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดการด้านการเงินและงบประมาณ งบประมาณ
สอดคล้องและเปน็ไปตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย

7 ระดับความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของ ค่าคะแนน 4.71 > 3.51 > 3.61 > 3.71 > 3.81 5 พฒันาและส่งเสริมการประกันคุณภาพ 5.1 โครงการทบทวนและส่งเสริมการด าเนินงาน กองกลาง
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ สกอ. ภายในอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพภายในกองกลาง

2 ระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธภิาพที่ 1 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ ค่าคะแนน 4.11 > 3.51 > 3.61 > 3.81 > 4.01 6 สนับสนุนการน าระบบสารสนเทศ 6.1 โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ กองกลาง
สามารถใช้งานได้ สารสนเทศของกองกลาง เพื่อใช้ในการบริหารและการปฏบิติังาน อิเล็กทรอนิกส์ (e-document)

2 จ านวนระบบสารสนเทศที่รองรับการ ระบบ 1 1 1 0 0 6.2 โครงการพฒันาระบบเผยแพร่และค้นหา กองกลาง
ปฏบิติังานกองกลาง ค าส่ัง ประกาศ (e-command)

6.3 โครงการพฒันาระบบการใช้ยานพาหนะ กองกลาง
(e-cars)

แผนกลยุทธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 2557-2560

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด เปา้หมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ผู้รบัผิดชอบ

แผนกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุง) ปี 2557 – 2560 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาบุคลากรกองกลาง

หน่วยนับ ข้อมูล
ป ี2556 2557 2558 2559 2560

1 บคุลากรได้รับการพฒันาสมรรถนะ 1 ร้อยละของบคุลากรได้รับการพฒันา ร้อยละ 84 80 80 80 80 1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากรได้รับ 1.1 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรกองกลาง กองกลาง
และทกัษะวชิาชีพใหป้ฏบิติังานได้ ความรู้ ทกัษะการปฏบิติังาน การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องใหม้ีศักยภาพ 1.2 โครงการพฒันาการท างานเปน็ทมี กองกลาง
อย่างมีประสิทธภิาพ

2 จ านวนคู่มอืการปฏบิติังานครบทกุหนว่ยงาน เล่ม 4 5 - - - 2 ส่งเสริมการจัดท าคู่มือปฏบิติังานเปน็ 2.1 โครงการจัดท าและทบทวนคู่มอืการปฏบิติังาน กองกลาง
ประจ าทกุปี

2 มีจิตส านึกในการใหบ้ริการ 1 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ค่าคะแนน 4.27 > 3.51 > 3.61 > 3.71 > 3.81 3 ส่งเสริมใหบ้คุลากรมีจิตบริการ 3.1 โครงการพฒันาสร้างจิตส านึกงานบริการ กองกลาง
กองกลาง

3 เพื่อใหบ้คุลากรมีความพร้อมเข้าสู่ 2 ร้อยละของบคุลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/ ร้อยละ N/A - - 50 50 4 ส่งเสริมและพฒันาการใช้ภาษา 4.1 โครงการส่งเสริมทกัษะการใช้ภาษา กองกลาง
อาเซียน โครงการ ต่างประเทศ ต่างประเทศในการติดต่อส่ือสาร

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3  สร้างเสริมสุขภาวะทีด่ใีนบุคลากร

หน่วยนับ ข้อมูล
ป ี2556 2557 2558 2559 2560

1 บคุลากรมีสุขภาวะที่ดี 1 ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่ได้รับ ร้อยละ N/A 80 85 88 90 1 สนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาวะ 1.1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี กองกลาง
การตรวจสุขภาพปลีะ 1 คร้ัง ที่ดีของบคุลากร 1.2 โครงการ Big Cleaning Day กองกลาง

2 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 86 80 85 88 90
โครงการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 ท านุศิลปะวัฒนธรรม

หน่วยนับ ข้อมูล
ป ี2556 2557 2558 2559 2560

1 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวฒันธรรม 1 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 80 80 80 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง 1.1 โครงการท าบญุตักบาตรปใีหม่ กองกลาง
และขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม 1.2 โครงการรดน้ าด าหวัผู้อาวโุส กองกลาง

ปรับปรุง  ณ วนัที่ 18 พฤษภาคม 2558

ผู้รบัผิดชอบเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด เปา้หมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ

ผู้รบัผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด เปา้หมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ผู้รบัผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด เปา้หมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ
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ประเด็นยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัย ที ่7 :  พฒันาระบบการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยทุธศาสตร์กองกลาง ที ่1 : พฒันาระบบการบริหารจดัการของกองกลาง

เปา้หมาย พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ป ี2558 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน รายได้ กองทุน

1 โครงการประชุมทบทวนการจดัท าแผน     
กลยทุธ์กองกลาง

1.1 ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการพฒันาแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบัติการ

ค่าคะแนน 
 > 3.61

งานบริหาร
ทัว่ไป

 -   120,000 -

2 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2.1 ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดของการ
ปฏิบัติการประจ าปี

ร้อยละ 80 งานบริหาร
ทัว่ไป

6,000 - -

3 โครงการส่งเสริมพฒันาผู้บริหารกองกลาง 3.1 จ านวนคร้ังในการเขา้รับการ
อบรมและพฒันา

2 คร้ัง กองกลาง - 10,000 -

4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) บุคลากร
ภายในกองกลาง

4.1 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรมการจดัการความรู้
ของกองกลาง

ร้อยละ 80 งานบริหาร
ทัว่ไป

5,000   - -

5 โครงการประชุมบริหารความเส่ียงกองกลาง 5.1 ระดับความส าเร็จของค่า
เป้าหมายการบริหารความเส่ียง

ค่าคะแนน 
 > 3.61

กองกลาง 24,000 - -

6 โครงการติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ

6.1 ร้อยละของการบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้

ร้อยละ 100 กองกลาง - - -

7 โครงการทบทวนและส่งเสริมการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพภายในกองกลาง

7.1 ระดับความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของหลักเกณฑ์การประกนั
คุณภาพ สกอ.

ค่าคะแนน 
 > 3.61

กองกลาง 6,000  - -

   เปา้ประสงค์ ที ่1 : การบริหารจดัการทีดี่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 2558
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

โครงการ / 
ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
กิจกรรม
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เปา้หมาย พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ป ี2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน รายได้ กองทุน

8 โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์ (e-document)

8.1 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศของกองกลาง

ค่าคะแนน 
 > 3.61

งานบริหาร
ทัว่ไป

5,000  - -

9 โครงการพฒันาระบบเผยแพร่และค้นหาค าส่ัง
 ประกาศ (e-command)

8.2 จ านวนระบบสารสนเทศที่
รองรับการปฏิบัติงานกองกลาง

จ านวน 1 งานบริหาร
ทัว่ไป

- - -

10 โครงการพฒันาระบบการใช้ยานพาหนะ

ประเด็นยทุธศาสตร์กองกลาง ที ่2 : พฒันาบุคลากรกองกลาง

เปา้หมาย พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ป ี2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน รายได้ กองทุน

เปา้ประสงค์ ที ่1 : บุคลากรได้รับการพฒันาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้ปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
1 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรกองกลาง 1.1 ร้อยละของบุคลากรได้รับ ร้อยละ 80 กองกลาง

การพฒันาความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

2 โครงการพฒันาการท างานเป็นทีม กองกลาง

3 โครงการพฒันาสร้างจติส านึกงานบริการ 3.1 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการกองกลาง

ค่าคะแนน 
 > 3.61

กองกลาง

3.2 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรม/โครงการ

ร้อยละ 80

   เปา้ประสงค์ ที ่2 : ระบบเทคโนโลยทีีม่ีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้

โครงการ / 
ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ที ่2 : มีจติส านึกในการให้บริการ

งบประมาณ
กิจกรรม

โครงการ / 
ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
กิจกรรม

งาน
ยานพาหนะ
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ประเด็นยทุธศาสตร์กองกลาง ที ่3 : สร้างเสริมสุขภาวะทีดี่ในบุคลากร

เปา้หมาย พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ป ี2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน รายได้ กองทุน

เปา้ประสงค์ที ่1 : บุคลากรมีสุขภาวะทีดี่
1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 1.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ

การตรวจสุขภาพปีละ 1 คร้ัง
ร้อยละ 85 งานบริหาร

ทัว่ไป

- - 130,000

2 โครงการ Big Cleaning Day 1.2 ร้อยละความพงึพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ

ร้อยละ 85 งานบริหาร
ทัว่ไป

- - -

ประเด็นยทุธศาสตร์กองกลาง ที ่4 : ท านุศิลปะวัฒนธรรม

เปา้หมาย พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ป ี2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน รายได้ กองทุน

เปา้ประสงค์ที ่1 : ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
1 โครงการท าบุญตักบาตรปีใหม่ 1.1 ร้อยละของจ านวนผู้เขา้ร่วม

กจิกรรม
ร้อยละ 80 กองกลาง - - 10,000

2 โครงการรดน้ าด าหัวผู้อาวุโส กองกลาง - - 10,000

งบประมาณ

โครงการ / 
ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
กิจกรรม

โครงการ / 
ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

 

- 9 - 



3.  ผลการประเมินจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 การประเมินผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2558 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) จากค่า
คะแนนของผู้เข้าร่วมสัมมนาตอบแบบสอบถามและน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปรความหมาย โดย
แบ่งคะแนนตามช่วงแยกออกเป็น 5 ระดับความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยใช้ในเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้  

 ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย     ก าหนดของช่วงคะแนน 

   4.50 – 5.00   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

   3.50 – 4.49    ระดับความพึงพอใจมาก 

   2.50 – 3.49   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

   1.50 – 2.49   ระดับความพึงพอใจน้อย 

   1.00 – 1.49   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย ระดับ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการ   
1. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.33 มาก 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่ืน 4.11 มาก 
 ระดับความพึงพอใจด้าน 4.22 มาก 
 ขั้นตอนก่อนอบรม   

3. การประชาสัมพันธ์โครงการที่ทั่วถึงและรวดเร็ว 3.89 มาก 

4. การติดต่อประสานงานมีความรวดเร็วและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 4.11 มาก 

 ระดับความพึงพอใจด้าน 4.00 มาก 

 สิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างการอบรม   

5. สถานที่จัดการอบรม 4.33 มาก 

6. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีน ามาใช้ในการอบรม 4.33 มาก 
7. การบริการอาหารว่าง 4.33 มาก 
8. การบริการอาหารกลางวัน 4.22 มาก 
9. ห้องน้ า (ความสะอาด สะดวก และเพียงพอ) 4.44 มาก 
 ระดับความพึงพอใจด้าน 4.33 มาก 
 คุณภาพของการอบรม (ภาพรวม)   
10. ความสอดคล้องของหัวข้อทั้งหมด 4.56 มากที่สุด 

11. การเรียงล าดับก่อนหลังของหัวข้อและการเชื่อมโยง เนื้อหาแต่ละหัวข้อ 4.44 มาก 

12. รายละเอียดของเนื้อหา 4.44 มาก 
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ตอนที่ 1  ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมสัมมนา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก มีระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน ส าหรับเกี่ยวกับความคิดเห็นวัตถุประสงค์
โครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.22  ด้านขั้นตอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.33 
ด้านคุณภาพการอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.33  โดยภาพรวมการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.28 

 

ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะส าหรับการสัมมนา 

 1.  ควรจัดสัมมนาทบทวนแผน 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน) เป็นการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ในครึ่งปีแรกเพ่ือปรับเปลี่ยนการด าเนินงานต่อไป 
 2.  ควรน าข้อมูลผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมาแสดงเปรียบเทียบ 
 3.  ควรก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงได้ 
  
 
  

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย ระดับ 

13. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.78 มากที่สุด 

14. วิทยากรตอบข้อซักถามและสรุปได้ตรงประเด็น 4.67 มากที่สุด 

 ระดับความพึงพอใจด้าน 4.33 มาก 
 ระดับความพึงพอใจของท่านในภาพรวม 4.28 ระดับมาก 
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4.  ภาพกิจกรรมสัมมนา 
ภาพกิจกรรมการวิเคราะห์ SWOT วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอ้ืองค า 
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ภาคผนวก 
  



 


