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ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันสานักงานอธิการบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำ ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นผลมำจำกแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 36 บัญญัติให้สถำนศึกษำของรัฐที่จัดเตรียม
กำรศึกษำระดับปริญญำเป็นนิติบุคคล เพื่อมุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจให้สถำนศึกษำของรัฐดำเนินกิจกำรโดยอิสระ สำมำรถพัฒนำระบบกำรบริหำรจั ดกำรได้อย่ำง
คล่องตัว มีเสรีภำพทำงวิชำกำรภำยใต้กำรกำกับดูแลของสภำสถำนศึกษำ ของมหำวิทยำลัย โดยเป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศ
ว่ำ “โดยที่เป็นกำรสมควรจัดตั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏขึ้นแทนสถำบันรำชภัฏ ” ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 เป็นปีที่ 59 ตรำเป็นพระรำชบัญญัติ เรียกว่ำ
“พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547” ทำให้ “สถำบันรำชภัฏเพชรบูรณ์” ยกฐำนะเป็น “มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์” และได้มีกำรดำเนินกำรตำม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2548 ดังนี้
1. สำนักงำนอธิกำรบดี
2. คณะครุศำสตร์
3. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
4. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
5. คณะวิทยำกำรจัดกำร
6. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
7. สถำบันวิจัยและพัฒนำ
8. สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
10. สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

2

สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงำนตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พุทธศักรำช 2547 เดิมมีฐำนะเป็นสำนั กงำน
อธิกำร มีหัวหน้ำสำนักงำนอธิกำรเป็นผู้กำกับดูแล หน้ำที่หลักส่งเสริมสนับสนุนภำรกิจของสถำบัน ได้แก่ กำรประสำนงำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ทัง้ ภำยในและภำยนอก
สถำบันในด้ำน กำรเงิน พัสดุ ยำนพำหนะ อำคำรสถำนที่ อนำมัยและสุขำภิบำล กำรเจ้ำหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์ ธุรกำรและงำนเลขำนุกำร ต่อมำในปี พ.ศ. 2549
ได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 และแบ่งส่วนรำชกำรในสำนักงำนอธิกำรบดีออกเป็น
3 กอง ดังนี้
1. กองกลำง มีหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร ซึ่งประกอบด้วย งำนอำนวยกำรและงำนเลขำนุกำรอธิกำรบดี รองอธิ กำรบดี
กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรต่ำง ๆ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยมีกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องดังนี้ งำนพัสดุ
งำนประชุมและพิธีกำร งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย งำนบริหำรและธุรกำร งำนนิติกร งำนประชำสัมพันธ์ งำนคลัง งำนพัฒนำกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม งำนทรัพย์สินและสวัสดิกำร และงำนบริกำรอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนใด
2. กองนโยบำยและแผน มีหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรบริหำร กำรวิเครำะห์นโยบำย แผนงำน โครงกำร งบประมำณ ผังแม่บท งำนวิเทศสัมพันธ์
กำรทำข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร กำรติดตำมและประเมินผล จัดทำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้ข้อมูลสนับสนุนต่ำง ๆ แก่
คณะผู้บริหำร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติภำรกิจของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถพัฒนำมหำวิทยำลัยบรรลุผลสำเร็จตำมแผนและนโยบำย
3. กองพัฒนำนักศึกษำ มีหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรบริกำรนักศึกษำ กิจกรรมนันทนำกำร กำรจัดสวัสดิกำร และกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ
ปัจจุบันสำนักงำนอธิกำรมีฐำนะเป็นสำนักงำนอธิกำรบดี มีผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดีเป็นผู้กำกับดูแล มีหน้ำที่หลักโดยรวมคือกำรส่งเสริมสนับสนุน
ภำรกิจต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ฯ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อกำรบริหำร กำรบริกำร และกำรเรียนกำรสอน ทั้งนี้สำนักงำนอธิกำรบดีได้นำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย มำเชื่อมโยงเป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ เพื่อพัฒนำสำนักงำนอธิกำรบดี ให้มีศักยภำพและเป็นไปตำมทิศทำงกำรพัฒนำ
ของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงเหมำะสม
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สถานที่ตั้ง ปัจจุบัน กองกลำง และกองนโยบำยและแผน ตั้งอยู่บริเวณตึกสำนักงำนอธิกำรบดี และในส่วนกองพัฒนำนักศึกษำ ตั้งอยู่บริเวณอำคำร
กองพัฒนำนักศึกษำ เลขที่ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปรัชญา “ ปญฺญฺำ เสฏฐำ ปัญญำเป็นสิ่งประเสริฐสุด ”
พันธกิจ

สำนักงำนอธิกำรบดี มีพันธกิจ ในกำรดำเนินงำนดังนี้

1. กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร เพื่อปฏิบัติงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
2. กำรบริกำรที่ถูกต้อง รวดเร็ว
3. กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
2. เพื่อให้บริกำรที่ถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ
3. เพื่อบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ค่านิยมหลัก
“SMITH”
Service mind
: บริกำรด้วยใจ
Merit and integrity : กำรทำงำนแบบโปร่งใส
Intelligent work
: กำรทำงำนอย่ำงชำญฉลำด
Teamwork
: กำรทำงำนเป็นทีม
High commitment : เน้นควำมมุ่งมั่น
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โครงสร้างการบริหารงานสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ผู้อานวยการกองกลาง

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

งำนบริหำรและธุรกำร
งำนประชุมและพิธีกำร
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
งำนคลัง
งำนพัสดุ
งำนทรัพย์สินและสวัสดิกำร
งำนพัฒนำกำยภำพและ
สิ่งแวดล้อม
- งำนประชำสัมพันธ์
- งำนกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย
- งำนนิติกร
-

- งำนบริหำรและธุรกำร
- งำนวิเครำะห์แผนและ
งบประมำณ
- งำนวิจัยสถำบันและ
สำรสนเทศ
- งำนผังแม่บทและออกแบบ
ก่อสร้ำง
- งำนวิเทศสัมพันธ์และบริกำร
ภำษำต่ำงประเทศ
- งำนประกันคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

-

ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

- งำนบริหำรและธุรกำร
- งำนกิจกรรมนักศึกษำ
- งำนบริกำรและสวัสดิกำร
นักศึกษำ
- งำนแผนงำนและประกัน
คุณภำพ
- งำนทุนกำรศึกษำและแนะ
แนวอำชีพ
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จานวนบุคลากรสานักงานอธิการบดี
ประเภทของบุคลากร
จานวน
ร้อยละ
ข้ำรำชกำรพลเรือน
4
2.53
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน
59
37.34
พนักงำนรำชกำร
20
12.65
ลูกจ้ำงประจำ
10
6.34
ลูกจ้ำงชั่วครำว
65
41.14
รวม
158
100.00
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย (PMIS) ณ 1 มิถุนายน 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 2
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 3
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 4

กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
กำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดีกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ.
2561 - 2565

แผนยุทธศาสตร์
สานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561 - 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล

กลยุทธ์ 1. สร้ำง
ระบบและกลไก
ธรรมำภิบำล
ในกำรบริหำรงำน
สู่กำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน

กลยุทธ์ 2.
พัฒนำระบบและ
กลไกกำรบริหำร
จัดกำร
งบประมำณให้
เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

กลยุทธ์ 3. พัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมกำร
ดำเนินงำนตำม
พันธกิจ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำร

กลยุทธ์ 1. สร้ำงกลไกและพัฒนำ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ 2. กำรบริหำรงบประมำณ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและพัฒนำ
กระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
กลยุทธ์ 2. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะ
กำรบริกำรให้มีควำมเชี่ยวชำญ
กลยุทธ์ 3. สร้ำงและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุน
กำรให้บริกำร
กลยุทธ์ 4. สร้ำงเครื่องมือที่
สนับสนุนกำรให้บริกำรที่ทันสมัย

กลยุทธ์ 8.
ส่งเสริมบุคลำกร
ให้ปฏิบัติงำนด้วย
หลักธรรมำภิบำล
ตำมศำสตร์
พระรำชำ

กลยุทธ์ 9.
พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำย
สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
กำรปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริม
สนับสนุน และปลูกจิตสำนึก
ในกำรปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลำกร
ให้ได้รับกำรพัฒนำเข้ำสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น
กลยุทธ์ 2. เสริมสร้ำงให้บุคลำกรมีขวัญ
กำลังใจและเกิดแรงจูงใจในกำรทำงำน
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญในงำนที่ปฏิบัตอิ ย่ำง
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 4. ส่งเสริมกำรพัฒนำทำงด้ำน
ภำษำและกำรใช้เทคโนโลยี
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
เป้าประสงค์
1. บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำใน
กำรเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

2. บุคลำกรมีขวัญกำลังใจและ
เกิดแรงจูงใจในกำรทำงำน
3. บุคลำกรมีทักษะและควำม
เชี่ยวชำญในสำยงำน

กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลำกรให้
ได้รับกำรพัฒนำเข้ำสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น
2. เสริมสร้ำงให้บุคลำกรมีขวัญ
กำลังใจและเกิดแรงจูงใจในกำร
ทำงำน
3. ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญในงำนที่ปฏิบัติ
อย่ำงต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำทำงด้ำน
ภำษำและกำรใช้เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
1. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
1.โครงกำรส่งเสริม
พัฒนำเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
สนับสนุนกำรพัฒนำ
2. ร้ อ ยละของบุ ค ลำกรที่ ไ ด้ รั บ กำร ศักยภำพบุคลำกร
พัฒนำศักยภำพตำมสำยงำน
2.โครงกำรพัฒนำทักษะ
3. จำนวนบุคลำกรที่ได้รับรำงวัลเชิดชู กำรใช้ภำษำไทยในระบบ
เกียรติ (ไม่นับซ้ำ)
รำชกำร
4. จำนวนโครงกำรกำรส่งเสริม
3.กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร สนับสนุนกำรเข้ำร่วม
โครงกำรพัฒนำด้ำน
5. ร้ อ ยละของบุ ค ลำกรที่ ไ ด้ รั บ กำร เทคโนโลยี
พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำไทย
ในระบบรำชกำร
4.โครงกำรทดสอบ
6. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
ภำษำอังกฤษ
พัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
ตำมเกณฑ์ CEFR
7. ร้อยละของบุคลำกรที่สอบผ่ำน
ภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ CEFR

ผู้รับผิดชอบ
1. งำนกำรเจ้ำหน้ำที่

2. งำนบริหำรและ
ธุรกำร

3. งำนกำรเจ้ำหน้ำที่

4. งำนวิเทศสัมพันธ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. มีระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำร 1. สร้ำงกลไกและพัฒนำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
1. ร้อยละควำมสำเร็จตำมแผน 1. โครงกำรถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์

ผู้รับผิดชอบ
1. กองนโยบำยและ
แผน

2. กำรติดตำมกำรดำเนินงำน 2.1 คณะกรรมกำร
กำรบริหำรสำนักงำน
บริหำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
อธิกำรบดี
2.2 คณะกรรมกำรกำร
ดำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสำนักงำน
อธิกำรบดี
2. ร้อยละควำมสำเร็จตำมแผน 3. กำรอบรม/พัฒนำศักยภำพ 3. งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ของบุคลำกรตำมแผนบริหำร
และพัฒนำบุคลำกร
2. กำรบริหำรงบประมำณอย่ำง 3. ร้อยละควำมสำเร็จของกำร 4. มำตรกำร
4. 3 กอง
มีประสิทธิภำพ
เบิกจ่ำยงบประมำณ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ให้เป็นไปตำมแผน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
เป้าประสงค์
1. มีกระบวนกำรให้บริกำรอย่ำงเป็น
ระบบ

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำร
ทำงำนอย่ำงเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 1. โครงกำรพั ฒ นำ 1. 3 กอง
กำรให้ บริ ก ำร ของส ำนั ก ง ำ น คุณภำพกำรให้บริกำร
อธิกำรบดี

2. บุคลำกรมีจิตบริกำร และควำม
เชี่ยวชำญในกำรให้บริกำร

2. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำร
บริกำรให้มีควำมเชี่ยวชำญ

3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำร

3. สร้ำงและพัฒ นำระบบเทคโนโลยี 2. จำนวนระบบสำรสนเทศ
ส ำ ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก ำ ร ที่สนับสนุนกำรให้บริกำร
* (เพิม่ ขึ้นปีละ 2 ระบบ ไม่นับซ้า)
ให้บริกำร

4. มีเครื่องมือที่สนับสนุนกำร
ให้บริกำรที่ทันสมัย

4. สร้ ำ งเครื่ อ งมื อ ที่ ส นั บ สนุ น กำร
ให้บริกำรที่ทันสมัย

2. ตัวแทนสำนักงำน
อธิกำรบดีผู้จัดทำ
ระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้าประสงค์
1. บุคลำกรมีกำรปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ส่งเสริม สนับสนุน และปลูก
1. ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 1. โครงกำรอบรมกำร 1. งำนกิจกำรสภำ
จิตสำนึกในกำรปฏิบัติงำนตำมหลัก ตำมหลักธรรมำภิบำล
ปฏิบัติงำนตำมหลัก
มหำวิทยำลัย
ธรรมำภิบำล
ธรรมำภิบำล
2. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรอบรม

2. โครงกำรเสริ ม สร้ ำ ง 2. งำนกำร
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม เจ้ำหน้ำที่
ควำมโปร่งใส

1

แผนทีย่ ุทธศาสตร์ (Strategy Map) สานักงานอธิการบดี
วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มุ่งสู่สำนักงำนอธิกำรบดี 4.0”

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

1. กำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร

2. กำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร

3. กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำร

4. กำรปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล

มิติ
ประสิทธิผล

บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำใน
กำรเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

กำรบริหำรงบประมำณ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร

บุคลำกรมีกำรปฏิบัติงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำล

มีระบบกลไกกำรบริหำร
จัดกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ

มีกระบวนกำรให้บริกำร
อย่ำงเป็นระบบ

มิติคณ
ุ ภำพ

มิติ
ประสิทธิภำพ

มิติกำรพัฒนำ
องค์กร

บุคลำกรมีทักษะและ
ควำมเชี่ยวชำญในสำยงำน

บุคลำกรมีขวัญกำลังใจและเกิด
แรงจูงใจในกำรทำงำน

มีเครื่องมือที่สนับสนุนกำร
ให้บริกำรที่ทันสมัย

บุคลำกรมีจิตบริกำรและควำม
เชี่ยวชำญในกำรให้บริกำร
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สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และแหล่งเงิน

งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผ่นดิน

รวม

รายได้
บกศ.

กศปช.

1. กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

62,000

-

-

62,000

2.กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร

43,580

-

-

43,580

-

-

-

-

20,000

-

-

20,000

125,580

-

-

125,580

3. กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
4. กำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
รวมทั้งสิ้น
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แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริม สนับสนุน
บุคลำกรให้ได้รับกำร
พัฒนำเข้ำสู่ตำแหน่ง
ที่สูงขึ้น

1. โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุน
กำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร

1. ร้อยละของ
บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำเข้ำสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น
2. ร้อยละของ
บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพตำม
สำยงำน
3. จำนวนบุคลำกรที่
ได้รับรำงวัลเชิดชู
เกียรติ (ไม่นับซ้ำ)

2. เสริมสร้ำงให้
บุคลำกรมีขวัญ
กำลังใจและเกิด
แรงจูงใจในกำร
ทำงำน
3. ส่งเสริมและ
พัฒนำควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญในงำนที่
ปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง

4. จำนวนโครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำร
พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร

หน่วยนับ/
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75

ร้อยละ 75

10 รำย

3 โครงกำร

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
รวม
32,000
32,000

ระยะเวลา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ตุลำคม 2561 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
– กันยำยน
2562
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม
4. ส่งเสริมกำร 2. โครงกำร
พัฒนำทำงด้ำน พัฒนำทักษะกำร
ภำษำและกำรใช้ ใช้ภำษำไทยใน
เทคโนโลยี
ระบบรำชกำร

ตัวชี้วัด

5. ร้อยละของ
บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำไทย
ในระบบรำชกำร
3.กิจกรรม
6. ร้อยละของ
ส่งเสริม
บุคลำกรที่ได้รับกำร
สนับสนุนกำรเข้ำ พัฒนำควำมรู้ดำ้ น
ร่วมโครงกำร
เทคโนโลยี
พัฒนำด้ำน
เทคโนโลยี
4.โครงกำร
ทดสอบ
ภำษำอังกฤษ
ตำมเกณฑ์ CEFR

7. ร้อยละของ
บุคลำกรที่สอบผ่ำน
ภำษำอังกฤษ
ตำมเกณฑ์ CEFR

หน่วยนับ/
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
รวม
10,000
10,000

ระยะเวลา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ตุลำคม 2561 งำนบริหำรและ
– กันยำยน ธุรกำร
2562

ร้อยละ 75

10,000

-

10,000

ตุลำคม 2561 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
– กันยำยน
2562

ร้อยละ 75

10,000

-

10,000

ตุลำคม 2561 งำนวิเทศสัมพันธ์
– กันยำยน
2562
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. สร้ ำงกลไกและ
พัฒนำกระบวนกำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ที่ มี
ประสิทธิภำพ

1. โครงกำรถ่ำยทอด 1. ร้อยละ
แผนยุทธศำสตร์
ควำมสำเร็จตำม
2. กำรติดตำมกำร แผนยุทธศำสตร์
ดำเนินงำนกำร
บริหำรสำนักงำน
อธิกำรบดี

3. กำรอบรม/พัฒนำ
ศักยภำพของ
บุคลำกรตำมแผน
บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร
2. กำรบริหำร
4. มำตรกำรกำร
งบประมำณอย่ำงมี เบิกจ่ำยงบประมำณ
ประสิทธิภำพ
ให้เป็นไปตำมแผน

หน่วยนับ/
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน รายได้
รวม
12,000
12,000
31,580

-

31,580

ระยะเวลา
ตุลำคม 2561 –
ธันวำคม 2561
ตุลำคม 2561 –
กันยำยน 2562

2. ร้อยละ
ควำมสำเร็จตำม
แผนบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกร

ร้อยละ 70

-

-

-

ตุลำคม 2561 –
กันยำยน 2562

3. ร้อยละ
ควำมสำเร็จของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ร้อยละ 100

-

-

-

ตุลำคม 2561 –
กันยำยน 2562

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองนโยบำยและแผน
- คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักงำนอธิกำรบดี
- คณะกรรมกำรกำร
ดำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสำนักงำน
อธิกำรบดี
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่

- กองกลำง
- กองนโยบำยและแผน
- กองพัฒนำนักศึกษำ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและ
พัฒนำกระบวนกำร
ทำงำนอย่ำงเป็น
ระบบ
2. ส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะกำร
บริกำรให้มีควำม
เชี่ยวชำญ
3. สร้ำงและพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนกำร
ให้บริกำร
4. สร้ำงเครื่องมือที่
สนับสนุนกำร
ให้บริกำรที่ทันสมัย

โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงกำร
พัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำร

ตัวชี้วัด
1. ผลกำร
ประเมินควำม
พึงพอใจกำร
ให้บริกำรของ
สำนักงำน
อธิกำรบดี
2. จำนวนระบบ
สำรสนเทศที่
สนับสนุนกำร
ให้บริกำร

หน่วยนับ/
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

แผ่นดิน
-

งบประมาณ (บาท)
รายได้
-

ระยะเวลา
รวม
-

-รอบที่ 1
ตุลำคม 2561 –
มีนำคม 2562

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
- กองกลำง
- กองนโยบำยและแผน
- กองพัฒนำนักศึกษำ

-รอบที่ 2
เมษำยน 2562 –
กันยำยน 2562
2 ระบบ

-

-

-

ตุลำคม 2561 –
กันยำยน 2562

ตัวแทนสำนักงำน
อธิกำรบดี ผู้จัดทำ
ระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 กำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม
1. ส่งเสริม สนับสนุน 1. โครงกำร
และปลูกจิตสำนึกใน อบรมกำร
กำรปฏิบัติงำนตำม ปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล
หลักธรรมำ
ภิบำล
2. โครงกำร
เสริมสร้ำง
คุณธรรม
จริยธรรม ควำม
โปร่งใส

ตัวชี้วัด
1. ผลกำร
ประเมินกำร
ปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล
2. ร้อยละของ
บุคลำกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร

หน่วยนับ/
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
รายได้
รวม
10,000
10,000

ร้อยละ 100

10,000

-

10,000

ระยะเวลา
ตุลำคม 2561
– กันยำยน
2562
ตุลำคม 2561
– กันยำยน
2562

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งำนกิจกำรสภำ
มหำวิทยำลัย

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่

18

ภาคผนวก
การประเมินสภาพแวดล้อมของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จุดแข็ง (S)
1. เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำน ให้บริกำร และสนับสนุนงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
2. มีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมขั้นตอนและหลักเกณฑ์
3. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะเหมำะสมกับตำแหน่ง เชี่ยวชำญในงำนที่รับผิดชอบ และเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน
4. เปิดโอกำสให้บุคลำกรแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนวทำงกำรปฏิบัติงำน ในหน้ำที่ที่รับผิดชอบของตนเองได้
5. มีกำรทำงำนเป็นทีม
6. จัดสรรงบประมำณเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
จุดอ่อน (W)
1. กำรสั่งกำรไม่เป็นไปตำมลำดับชั้นกำรบังคับบัญชำ
2. ระบบกำรสั่งกำรบริหำรไม่เป็นไปตำมลำดับขั้น ทำให้ขำดควำมมีประสิทธิภำพ
3. บุคลำกรขำดทักษะด้ำนภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ (MS office)
4. ขำดบุคลำกรดำเนินงำนในส่วนของสำนักงำนอธิกำรบดี มีแต่ระดับกอง
5. กำรสั่งกำรข้ำมสำยงำน และมอบหมำยงำนให้กับบุคลำกรไม่เหมำะสมกับงำน
6. ขำดกำรจัดกิจกรรมร่วมกันของบุคลำกรในสำนักงำนอธิกำรบดี
7. ยังขำดเกณฑ์ในกำรจัดสรรงบประมำณต่อกิจกรรม/โครงกำร ในสำนักงำนอธิกำรบดี
8. กำรบริหำรงบประมำณและกำรใช้งบประมำณไม่เป็นไปตำมแผน
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โอกาส (O)
1. เป็นหน่วยงำนแรกที่ผู้รับบริกำรเข้ำมำติดต่อและประสำนงำน
2. ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญและผลักดันงำนด้ำนนโยบำย และแผนงำน
3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
4. มีเทคโนโลยีที่เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อุปสรรค (T)
1. ผู้รับบริกำรมีควำมหลำกหลำยและไม่เข้ำใจระบบกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
2. ขำดกำรสนับสนุนที่ต่อเนื่องของผู้บริหำร
3. กำรลดลงของนักศึกษำ
4. กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำให้ต้องมีกำรปรับตัวตลอดเวลำ
5. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์กำรใช้งำน
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ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Opportunity (O)
(+)

40

17

%

20

32
40

%
20

20

40

(+) Strengths (S)

Weaknesses (-)
(W)
7

%

20

21

%

40

(-)
Threats (T)

สำนักงำนอธิกำรบดี ตกอยู่ในตำแหน่ง WT หมำยถึงองค์กรกำลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจำกภำยนอกและมีปัญหำจุดอ่อนภำยในหลำยประกำร กลยุทธ์
ที่เหมำะสมต่อกำรดำเนินงำน คือ กำรทบทวนและปรับปรุงบทบำทภำรกิจ โครงสร้ำงให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และเทคโนโลยี

