
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 



นโยบายส านักงานอธิการบด ี
 

1. สนับสนุนนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีให้เป็นองค์กรที่น่าเชื่อ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ 
3. สนับสนุนการด าเนนิการประกันคุณภาพส านักงานอธิการบด ีโดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกกองในส านักงานอธิการบด ี
4. สนับสนุนและส่งเสริมการท างานและบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างาน โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกของส านักงานอธิการบดี 
6. มุ่งเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานแบบกัลยาณมิตรต่อกัน 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานภายในประเทศ 
8. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงประเพณศีิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ปรัชญา 
“สนับสนุนการศึกษา พัฒนาองค์กร” 

 



วิสัยทัศน ์
ส านักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และให้บริการที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 

 

พันธกจิ 
1. สนับสนุนงานบริหาร งานวิชาการ งานบริการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
2. การให้บริการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

เป้าประสงค ์
1. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีทักษะในการให้บริการ 
3. นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ 



ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานอธิการบดี 
(SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง (Strength) 
1. มีการให้บริการและเป็นหน่วยงานสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ สามัคคี ซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วม เสียสละ ทุ่มเท รักองค์กร มีมนุษยสัมพันธ์ 
3. มีเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น E-document, ระบบบัญชี 3 มิต ิ
4. มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ ISO ควบคุมระยะเวลาการเบิกจ่าย, ระยะเวลาการับเอกสาร มีรายการประเมินผลการปฏิบัติ 
5. ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6. มีระเบียบปฏิบัติ เช่น คู่มือ, ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. โครงสร้างและระบบงานยังไมม่ีความชัดเจนและซ้ าซอ้น 
2. สถานที่ท างานอยู่กระจัดกระจายจึงท าให้การบริหารไมเ่ป็นระบบ 
3. บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ 
4. เจ้าหน้าที่บางคนขาดจิตส านึกในการให้บริการ 
5. ขาดแผนพัฒนาบุคลากร 
6. ขาดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ 
7. ขาดแผนการจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM) 
8. นโยบายไม่ชัดเจน “ทิศทางการพัฒนา” 



 

โอกาส (Opportunity) 
1. ได้รับความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อหน่วยงาน 
3. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี เพื่อการบริการอย่างเพียงพอ 
4. ผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน กพร., สมศ. 

 

อุปสรรค (Threat)   
1. หน่วยงานภายนอกไม่เข้าใจการบริหารงานของส านักงานอธิการบดี 
2. ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. นโยบายของมหาวิทยาลัยยังไม่ชดัเจน 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์  : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 

- ระดับความส าเร็จของการลดรอบการปฏิบัติงาน 
- จ านวนระบบเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
- แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
- แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
- จ านวนโครงการที่สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การให้บริการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค ์: บุคลากรมีทักษะในการให้บริการ  

   ตัวชี้วัด 
- มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
- จ านวนครั้งที่บุคลากรในหน่วยงานไปให้ความรู้ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- จ านวนช่องทางการให้บริการและการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เพิ่มขึ้น 

 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3  พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 
เป้าประสงค์ : นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ตัวชี้วัด 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 
  



แผนผังแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธกิารบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่พ.ศ.2553-2556 
 
  
 

วิสัยทัศน์ ส านักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และให้บริการที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 
 

พันธกิจ 1. สนับสนุนงานบริหาร งานวิชาการ งานบริการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ บุคลากรมีทักษะในการให้บริการ นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้และ

การพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 

การให้บริการของบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 



งบประมาณ(โดยประมาณ)

โ

แผนปฏิบัตราชการ ประจําปีงบประมาณ 2555

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ 8 : พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรร
ดัชนีชี้ว

เ

ัดความสําเร็จ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ม

ตัวชี้วัด ป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

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

1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสา

เพื่อการบริหารจัดการ

รสนเทศ 1.1 จ

เทคโ

การบ

ํ

นโลยีที่นํ

ริหารจั

านวนระบบ

ามาใช้ใน

ดการ

3 ระบบ ทุกหน่วยงาน

2 โครงการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2.1 ร

บุคลา

โครง

้อยละของ

กรที่เข้าร่

การ

วม

80 กองกลาง 210,000

2.2 ร

พอใจ

โครง

ะดับความพึง

ของผู้เข้าร่วม

การ

4.51

3 โครงการอบรมนักบริหาร 3.1 จ

เข้ารั

บริหา

ํานวนบุ

ร

คลากรที่

บการอบรมนัก

4 สํานักงาน

อธิการบดี

20,000

4 โครงการจัดทําแผนบริหารคว

ของสํานักงานอธิการบดี

ามเสี่ยง 4.1 จ

ความ

สํานั

ํ

เสี่ยงของ

กงานอธิ

านวนแผนบริหาร

การบดี

1 สํานักงาน

อธิการบดี

30,000



งบประมาณ(โดยประมาณ)
ที่ โครงการ/กิจกรร

ดัชนีชี้ว

เ

ัดความสําเร็จ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ม

ตัวชี้วัด ป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

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

4.2 ร

หน่วย

การจ

สํานั

้อยละของ

งานมีส่

ัดทํ

กงานอธิ

วนร่วมใน

าแผนของ

การบดี

80 สํานักงาน

อธิการบดี

5 โครงการจัดทําแผนการจัดกา

ของสํานักงานอธิการบดี

รความรู้ 5.1 จ

จัดกา

สํานั

ํ

รความรู้

กงานอธิ

านวนแผนการ

ของ

การบดี

1 แผน ส

อ

ํานั

ธิ

กงาน

การบดี

30,000

5.2 จํานวนองค์ความรู้ 4 องค์ความรู้

5.3 ร

บุคลา

ตระห

แผนก

ของสของสานกงานอธการบด

้อยละของ

กรมีส่วนร่วมและ

นักในการจัดทํา

ารจัดการความรู้

าํนักงานอธิการบดี

60

6 การติดตามการใช้จ่ายงบประ

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

มาณใน 6.1 ร

ติดตา

งบปร

ายงานการ

มการใช้จ่

ะมาณ ครั้ง

าย

/ปี

4 สํานักงาน

อธิการบดี

7 โครงการทําบุญตักบาตรเนื่อง

ขึ้นปีใหม่

ในวัน    7.1 ร

ของโ

ะดั

ครงการ

บความสําเร็จ 3.80 สํานักงาน

อธิการบดี

8 โครงการรดน้ําดําหัวอาจารย์เกษียณ 8.1 ร

เกษีย

เกิน 5

โครง

้อยละจํ

ณอายุราชก

 ปี ที่เข้าร่

การ

านวนผู้

ารไม่

วม

20 สํานักงาน

อธิการบดี

150,000



งบประมาณ(โดยประมาณ)

4 4

ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี ที่ 2 : การให้บริการของบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ

นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ 8 : พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีทักษะในการให้บริการ

ที่ โครงการ/กิจกรร
ดัชนีชี้ว

เ

ัดความสําเร็จ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ม

ตัวชี้วัด ป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

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

1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของ

ภายในสํานักงานอธิการบดี

หน่วยงาน 1.1 จ

ปฏิบ

ํานวนคู่มื

ัติงาน

อการ 4 สํานักงาน

อธิการบดี

2 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบร

ให้บริการ

ิการต่อการ 2.1 ร

พอใจ

มีต่อก

สํานั

ะดั

ของผู้รับบร

ารให้บริ

กงานอธิ

บความพึง

ิการที่

การของ

การบดี

3.80 สํานักงาน

อธิการบดี

3 การเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยง

และภายนอก

านภายใน 3.1 จ

ความ

ํานวนครั้

รู้ไปเผยแพร

งที่นํา

่

5 สํานักงาน

อธิการบดี

4 โครงการพัฒนาช่องทางในการโครงการพฒนาชองทางในการใ

แก่ผู้รับบริการ

ให้บริการ 4 1 ระดหบรการ .1 ระดบความพ

พอใจ

ประช

ั

ข่

าสัมพันธ์

บความพึง 3 60 สํานักงานง

องทางการ

3.60 สานกงาน

อธิการบดี

4.2 จ

ช่องท

ประช

ํานวนการพัฒนา

างการ

าสัมพันธ์

1



งบประมาณ(โดยประมาณ)

ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ 8 : พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ : นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ

ที่ โครงการ/กิจกรร
ดัชนีชี้ว

เ

ัดความสําเร็จ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ม

ตัวชี้วัด ป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

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

1 โครงการ/กิจกรรมของกองพั

นักศึกษา

ฒนา 1.1 จ

กิจกร

ํ

รมที่จัดขึ้น

านวนโครงการ/ 6 กอ

น

งพั

ักศึ

ฒนา

กษา

1.2 ร

พอใจ

ะดับความพึง

ของนักศึกษา

5.00

1.3 ร

นักศึ

เข้าร่

กิจกร

กลุ่มเ

้อยละของ

กษาของนักศึกษาที่

วมโครงการ/

รมต่อนักศึกษา

ป้าหมาย

90


	แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี
	แผนปฏิบัติราชการ 2555.xls
	Sheet1


