คานา
การทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ราชการของกองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
เป็นการทบทวนและประเมินสถานการณ์ในลักษณะการพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยนาข้อเสนอแนะจากผล
การประเมินคุณภาพและวางกรอบระยะเวลาของแผนที่ต่อเนื่องจากช่วงเวลาการปฏิบัติงาน มีการระดม
ความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานของส่วน เพื่อทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ผ่านมา
เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาให้มีความชัดเจนมาก
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องและสนับสนุนทุกฝ่ายในการร่วมกันระดม
ความคิดเห็น เพื่อให้การดาเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
กองกลาง
สานักงานอธิการบดี

สารบัญ
หน้า
1. วัตถุประสงค์
2. กิจกรรมการสัมมนา
2.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT
2.2 ทบทวนแผนกลยุทธ์
: แผนกลยุทธ์ (ฉบับเก่า)
: แผนกลยุทธ์ (ปรับปรุง)
3. ผลการประเมินจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
4. ภาพกิจกรรมสัมมนา
ภาคผนวก

1
1
2
3
5
10
12

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี 2558”
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และกิจกรรม/โครงการ และผลักดันกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ
1.2 เพื่อพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพของกองกลาง
2. การดาเนินกิจกรรมการสัมมนา
นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อานวยการกองกลาง สานักงานอธิการบดี กล่าวรายงานวั ตถุประสงค์
ในการจัดโครงการต่อรองอธิการบดี อาจารย์ถนัด บุญชัย ประธานในพิธีเปิดรับทราบ ซึ่งมีบุคลากร
กองกลางเข้าร่วมกิจกรรม 23 คน โดยกองกลางเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพล ชุ่มอุ่น อาจารย์สังกัด
ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรแนะนาขั้นตอน
การเริ่มทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
โดยเริ่ มจากการชี้แจงเกี่ย วกับ เอกสารแผนกลยุ ทธ์ ควรมีข้ อมู ล และเนื้อหาภายในเล่ ม ซึ่ ง
ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมร่วม และแผน
กลยุทธ์ ซึ่งกองกลางยังขาดการกาหนดเอกลักษณ์ 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 ต้องทาดี ต้องทาได้
ทาดี ทาได้
2. ขยัน อดทน สู้คน สู้งาน
อดทน สู้คน (ยิ้ม ยิ้ม) สู้งาน
3. ร่วมงานอย่างสามัคคี ทางานเต็มที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ สามัคคี ใส่ใจบริการ
4. บริการด้วยน้าจิต เป็นมิตรด้วยน้าใจ
5. มุ่งมั่นบริการ เพื่อผลงานและความพึงพอใจ
 มุ่งมั่นบริการ เพื่อการประสานงานและความพึงพอใจ
สรุป “สามัคคี สู้งาน ใส่ใจบริการเพื่อความพึงพอใจ”

-22.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ประชุมวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น 3 อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ
บทสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
จุดแข็ง (S)
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. มีแนวปฏิบัติในการทางานที่ชัดเจนภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
11. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกับระหว่างหน่วยงาน
12. มหาวิทยาลัยมีการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่
บุคลากร
13. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับหน่วยงาน โดยการ
จัดสรรบุคลากรที่เพียงพอกับงาน
14. มีระบบสารสนเทศสาหรับจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้
ง่ายต่อการสืบค้น
15. มีการนาระบบ e-document บริหารงานมาใช้
เพื่อลดระยะเวลาในการทางาน
1. ได้รับการพัฒนาฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก
2. การได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น (รัฐบาลประกาศ) ทา
ให้มีขวัญและกาลังใจ
3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น

จุดอ่อน (W)
ตามข้อเสนอแนะ
1. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ
2. บุคลากรขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ใน
ตาแหน่งงานปฏิบัติและขาดความเข้าใจในระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่เป็นปัจจุบัน
4. การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ (e-doc)
ยังไม่มีประสิทธิภาพมาก
5. บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้น เรียนรู้
ในระบบเทคโนโลยีใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานและขาดความความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การทางาน
6. เครือข่าย internet ล่าช้า ทาให้ระบบการสื่อสาร
ผ่าน internet มีปัญหา
7. มีภาระงานเฉพาะกิจที่นอกเหนือจากงานประจา
ค่อนข้างมาก
8. โครงสร้างการบังคับบัญชา มีความซับซ้อน มีรอง
อธิการบดีที่ดูแลแต่ละลักษณะการดาเนินงานยังอยู่
ภายใต้สานักงาน ทาให้บางครั้งเกิดความสับสน
9. ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร แผนการจัดการความรู้
และแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

1. ยังไม่มีระเบียบรับรองการเลื่อนขั้นตาแหน่งการ
พัฒนาระดับงานที่ชัดเจน (ผู้เชี่ยวชาญ ชานาญการ)

2.2 ทบทวนแผนกลยุทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์กองกลาง
สานักงานอธิการบดี จึงได้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์

แผนกลยุทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี (ฉบับเก่า)
แผนกลยุทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ประจาปี 2557-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองกลาง
ตัวชี้วัด

1 การบริหารจัดการที่ดีให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ
2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั ของการปฏิบตั ิการประจาปี
3 จานวนครั้งในการเข้ารับการอบรมและ
พัฒนา
4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการความรู้ของกองกลาง (KM)
5 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ
6 ระดับความสาเร็จของค่าเป้าหมาย
การบริหารความเสี่ยง
7 ร้อยละของการบริหารงบประมาณ
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้

2 ระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่
สามารถใช้งานได้

8 ระดับความสาเร็จการประกันคุณภาพ
บรรลุตามตัวบ่งชี้ของหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศของกองกลาง

10 จานวนระบบสารสนเทศที่รองรับการ
ปฏิบตั ิงานกองกลาง

กลยุทธ์
เป้าหมาย
2557 2558 2559 2560
5
5
5
5 1 กาหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
80 80 80 80
2

2

2

2

80

80
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1
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1

5

5

5

5

5

ผู้รบั ผิดชอบ

1 โครงการประชุมทบทวนการจัดทา
แผนกลยุทธ์กองกลาง
2 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี

กองกลาง

2 พัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ของผู้บริหาร
3 ส่งเสริมให้บคุ ลากรได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

3 ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารกองกลาง

กองกลาง

4 โครงการแลกเปลี่ยนรู้ (KM) บุคลากร
ภายในกองกลาง

กองกลาง

4 พัฒนาการบริหารความเสี่ยง

5 การประชุมบริหารความเสี่ยงกองกลาง

กองกลาง

6 ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

กองกลาง

7 ทบทวนและส่งเสริมการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในกองกลาง

กองกลาง

8.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-document)
8.2 ระบบเผยแพร่และค้นหาคาสั่ง ประกาศ
(e-command)
9.1 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างบัญชี 3 มิติ
9.2 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
9.3 ระบบสารสนเทศบุคลากร e-personal

กองกลาง

100 100 100 5 การบริหารจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณสอดคล้องและเป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
5
5
5 6 พัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
5

กิจกรรม/โครงการ

7 นาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
และการปฏิบตั ิงาน

กองกลาง

กองกลาง

-3-

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรกองกลาง
เป้าประสงค์
1 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพให้ปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะการปฏิบตั ิงาน

2 มีคู่มือการปฏิบตั ิงานครบทุกหน่วยงาน
2 มีจิตสานึกในการให้บริการ

80

80

80

80

3 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและ 5 ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

80

80

80

80

4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม

4 บุคลากรมีสุขภาวะที่ดี

80

80

80

80

5 สนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาวะ
ที่ดีของบุคลากร

80

80

80

80

20

20

20

20

6 ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับ
การตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง
7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
8 ร้อยละของปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่
เพิ่มขึ้นต่อปี

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รบั ผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง
2 โครงการพัฒนาการทางานเป็นทีม
3 พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
4 จัดทาและทบทวนคู่มือการปฏิบตั ิงาน

กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง

5 โครงการพัฒนาสร้างจิตสานึกงานบริการ
6 ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร

กองกลาง
กองกลาง

7 โครงการทาบุญตักบาตรปีใหม่
8 โครงการรดน้าดาหัวผู้อาวุโส

กองกลาง
กองกลาง

9 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
10 Big Cleaning Day
11 โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล

กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง

ปรับปรุง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557

กองกลาง

-4-

3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กองกลาง
4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ

กลยุทธ์
เป้าหมาย
2557 2558 2559 2560
80 80 80 80 1 มีระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
สามารถปฏิบตั ิงานได้
2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรได้รับ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
5
5
5
5 3 ส่งเสริมการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานเป็น
ประจาทุกปี
4
4
5
5 3 ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีจิตบริการ

แผนกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุง) ปี 2557 – 2560

แผนกลยุทธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ประจาปี 2557-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองกลาง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

5 ระดับความสาเร็จของค่าเป้าหมาย
การบริหารความเสี่ยง
6 ร้อยละของการบริหารงบประมาณ
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้

7 ระดับความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ สกอ.
2 ระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สามารถใช้งานได้
สารสนเทศของกองกลาง
2 จานวนระบบสารสนเทศที่รองรับการ
ปฏิบตั ิงานกองกลาง

1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารกองกลาง
กองกลาง

80 2 ส่งเสริมให้บคุ ลากรได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
N/A > 3.51 > 3.61 > 3.71 > 3.81 3 พัฒนาการบริหารความเสี่ยง

2.1 โครงการแลกเปลี่ยนรู้ (KM) บุคลากร
ภายในกองกลาง

กองกลาง

3.1 โครงการประชุมบริหารความเสี่ยงกองกลาง

กองกลาง

82.64

4.1 โครงการติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ

กองกลาง

5.1 โครงการทบทวนและส่งเสริมการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในกองกลาง
6.1 โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-document)
6.2 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และค้นหา
คาสั่ง ประกาศ (e-command)
6.3 โครงการพัฒนาระบบการใช้ยานพาหนะ
(e-cars)

กองกลาง

5

ร้อยละ

78.71

ร้อยละ

ผู้รบั ผิดชอบ

1.2 โครงการประชุมทบทวนการจัดทา
แผนกลยุทธ์กองกลาง
1.3 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี

ค่าคะแนน

ค่าคะแนน

กิจกรรม/โครงการ

> 3.51 > 3.61 > 3.71 > 3.81

80

90

80

80

100 100 100 4 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณ
สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
ค่าคะแนน 4.71 > 3.51 > 3.61 > 3.71 > 3.81 5 พัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
ค่าคะแนน 4.11 > 3.51 > 3.61 > 3.81 > 4.01 6 สนับสนุนการนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารและการปฏิบตั ิงาน
ระบบ
1
1
1
0
0

กองกลาง

กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
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1 การบริหารจัดการที่ดีให้เป็นไปตาม 1 จานวนครั้งในการเข้ารับการอบรมและ
หลักธรรมาภิบาล
พัฒนา
2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั ของการปฏิบตั ิการประจาปี
3 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ
4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการความรู้ของกองกลาง (KM)

หน่วยนับ ข้อมูล
กลยุทธ์
เป้าหมาย
ปี 2556 2557 2558 2559 2560
ครั้ง
1
2
2
2
2 1 พัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ของผู้บริหาร
ร้อยละ
65
80 80 80 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรกองกลาง
เป้าประสงค์
1 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพให้ปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะการปฏิบตั ิงาน
2 จานวนคู่มอื การปฏิบตั งิ านครบทุกหน่วยงาน

2 มีจิตสานึกในการให้บริการ
3 เพื่อให้บคุ ลากรมีความพร้อมเข้าสู่
อาเซียน

1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กองกลาง
2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ

หน่วยนับ ข้อมูล
กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ
ผู้รบั ผิดชอบ
เป้าหมาย
ปี 2556 2557 2558 2559 2560
80 80 80 80 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรได้รับ 1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง กองกลาง
ร้อยละ
84
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้มีศักยภาพ 1.2 โครงการพัฒนาการทางานเป็นทีม
กองกลาง
เล่ม

5

-

-

-

2 ส่งเสริมการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานเป็น
ประจาทุกปี
ค่าคะแนน 4.27 > 3.51 > 3.61 > 3.71 > 3.81 3 ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีจิตบริการ
ร้อยละ

4

N/A

-

-

50

50

4 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษา
ต่างประเทศ

2.1 โครงการจัดทาและทบทวนคู่มอื การปฏิบตั งิ าน

กองกลาง

3.1 โครงการพัฒนาสร้างจิตสานึกงานบริการ

กองกลาง

4.1 โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา
ต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร

กองกลาง

เป้าประสงค์
1 บุคลากรมีสุขภาวะที่ดี

ตัวชี้วัด
1 ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับ
การตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง
2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

หน่วยนับ ข้อมูล
กลยุทธ์
เป้าหมาย
ปี 2556 2557 2558 2559 2560
ร้อยละ N/A 80 85 88 90 1 สนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาวะ
ที่ดีของบุคลากร
80 85 88 90
ร้อยละ
86

กิจกรรม/โครงการ
1.1 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
1.2 โครงการ Big Cleaning Day

ผู้รบั ผิดชอบ
กองกลาง
กองกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุศิลปะวัฒนธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 1 ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี

หน่วยนับ ข้อมูล
กลยุทธ์
เป้าหมาย
ปี 2556 2557 2558 2559 2560
80 80 80 80 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง
ร้อยละ
ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม/โครงการ
1.1 โครงการทาบุญตักบาตรปีใหม่
1.2 โครงการรดน้าดาหัวผู้อาวุโส
ปรับปรุง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

ผู้รบั ผิดชอบ
กองกลาง
กองกลาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาวะทีด่ ใี นบุคลากร

แผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2558
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์กองกลาง ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองกลาง
เป้าหมาย พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2558 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผ่นดิน รายได้ กองทุน
ค่าคะแนน
> 3.61

งานบริหาร
ทัว่ ไป

-

120,000

ร้อยละ 80

งานบริหาร
ทัว่ ไป

6,000

2 ครัง้

กองกลาง

-

ร้อยละ 80

งานบริหาร
ทัว่ ไป

5,000

-

-

ค่าคะแนน
> 3.61
ร้อยละ 100

กองกลาง

24,000

-

-

กองกลาง

-

-

-

ค่าคะแนน
> 3.61

กองกลาง

6,000

-

-

-

10,000

-

-

-
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โครงการ /
ตัวชี้วดั
กิจกรรม
เป้าประสงค์ ที่ 1 : การบริหารจัดการทีด่ ีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
1 โครงการประชุมทบทวนการจัดทาแผน
1.1 ระดับความสาเร็จของ
กลยุทธ์กองกลาง
กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
2 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2.1 ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดของการ
ปฏิบัติการประจาปี
3 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารกองกลาง
3.1 จานวนครัง้ ในการเข้ารับการ
อบรมและพัฒนา
4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) บุคลากร 4.1 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้า
ภายในกองกลาง
ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
ของกองกลาง
5 โครงการประชุมบริหารความเสี่ยงกองกลาง 5.1 ระดับความสาเร็จของค่า
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
6 โครงการติดตามและรายงานการใช้
6.1 ร้อยละของการบริหาร
งบประมาณ
งบประมาณเป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้
7 โครงการทบทวนและส่งเสริมการดาเนินงาน 7.1 ระดับความสาเร็จตามตัว
การประกันคุณภาพภายในกองกลาง
บ่งชี้ของหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ สกอ.

โครงการ /
เป้าหมาย พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ปี 2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผ่นดิน รายได้ กองทุน
เป้าประสงค์ ที่ 2 : ระบบเทคโนโลยีทมี่ ีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้
8 โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ
8.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ค่าคะแนน
งานบริหาร 5,000
อิเล็กทรอนิกส์ (e-document)
ระบบสารสนเทศของกองกลาง
> 3.61
ทัว่ ไป
9 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และค้นหาคาสั่ง 8.2 จานวนระบบสารสนเทศที่
ประกาศ (e-command)
รองรับการปฏิบัติงานกองกลาง
10 โครงการพัฒนาระบบการใช้ยานพาหนะ

จานวน 1

งานบริหาร
ทัว่ ไป
งาน
ยานพาหนะ

-

-

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์กองกลาง ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรกองกลาง
โครงการ /
เป้าหมาย พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ปี 2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผ่นดิน รายได้ กองทุน
เป้าประสงค์ ที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง 1.1 ร้อยละของบุคลากรได้รับ
ร้อยละ 80
กองกลาง
การพัฒนาความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงาน
2 โครงการพัฒนาการทางานเป็นทีม
เป้าประสงค์ ที่ 2 : มีจติ สานึกในการให้บริการ
3 โครงการพัฒนาสร้างจิตสานึกงานบริการ
3.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกองกลาง
3.2 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ

กองกลาง
ค่าคะแนน
> 3.61
ร้อยละ 80

กองกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์กองกลาง ที่ 3 : สร้างเสริมสุขภาวะทีด่ ีในบุคลากร
โครงการ /
กิจกรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 : บุคลากรมีสุขภาวะทีด่ ี
1 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี

1.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับ
การตรวจสุขภาพปีละ 1 ครัง้
1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผ่นดิน รายได้ กองทุน
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

งานบริหาร
ทัว่ ไป
งานบริหาร
ทัว่ ไป

-

-

130,000

-

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์กองกลาง ที่ 4 : ทานุศิลปะวัฒนธรรม
โครงการ /
เป้าหมาย พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ปี 2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผ่นดิน รายได้ กองทุน
เป้าประสงค์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
1 โครงการทาบุญตักบาตรปีใหม่
1.1 ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
กองกลาง
10,000
กิจกรรม
2 โครงการรดน้าดาหัวผู้อาวุโส
10,000
กองกลาง
-
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2 โครงการ Big Cleaning Day

ตัวชี้วดั

- 10 3. ผลการประเมินจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การประเมิน ผลการสั มมนาเชิงปฏิบัติ การทบทวนและจัดท าแผนกลยุท ธ์ แผนปฏิบัติ การ
ประจาปี 2558 กองกลาง สานักงานอธิการบดี การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) จากค่า
คะแนนของผู้เข้าร่วมสัมมนาตอบแบบสอบถามและนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปรความหมาย โดย
แบ่งคะแนนตามช่วงแยกออกเป็น 5 ระดับความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยใช้ในเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้
ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย
กาหนดของช่วงคะแนน
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
ข้อคาถาม
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการ
ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
ระดับความพึงพอใจด้าน
ขั้นตอนก่อนอบรม
การประชาสัมพันธ์โครงการที่ทั่วถึงและรวดเร็ว
การติดต่อประสานงานมีความรวดเร็วและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
ระดับความพึงพอใจด้าน
สิ่งอานวยความสะดวกระหว่างการอบรม
สถานที่จัดการอบรม
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่นามาใช้ในการอบรม
การบริการอาหารว่าง
การบริการอาหารกลางวัน
ห้องน้า (ความสะอาด สะดวก และเพียงพอ)
ระดับความพึงพอใจด้าน
คุณภาพของการอบรม (ภาพรวม)
ความสอดคล้องของหัวข้อทั้งหมด
การเรียงลาดับก่อนหลังของหัวข้อและการเชื่อมโยง เนื้อหาแต่ละหัวข้อ
รายละเอียดของเนื้อหา

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

4.33
4.11
4.22

มาก
มาก
มาก

3.89
4.11
4.00

มาก
มาก
มาก

4.33
4.33
4.33
4.22
4.44
4.33

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.56
4.44
4.44

มากที่สุด
มาก
มาก

- 11 ข้อคาถาม

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

ระดับความพึงพอใจด้าน

4.78
4.67
4.33

ระดับความพึงพอใจของท่านในภาพรวม

4.28

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
ระดับมาก

13. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
14. วิทยากรตอบข้อซักถามและสรุปได้ตรงประเด็น

ตอนที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมสัมมนา
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ร่ ว มสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก มีระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน สาหรับ เกี่ยวกับความคิดเห็นวัตถุประสงค์
โครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านขั้นตอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.33
ด้านคุณภาพการอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.33 โดยภาพรวมการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.28
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะสาหรับการสัมมนา
1. ควรจัดสัมมนาทบทวนแผน 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน) เป็นการทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ในครึ่งปีแรกเพื่อปรับเปลี่ยนการดาเนินงานต่อไป
2. ควรนาข้อมูลผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมาแสดงเปรียบเทียบ
3. ควรกาหนดตัวชี้วัดที่สามารถนาไปพัฒนาปรับปรุงได้

- 12 4. ภาพกิจกรรมสัมมนา
ภาพกิจกรรมการวิเคราะห์ SWOT วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคา

ภาคผนวก

