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ปปร

1.  สํานักง
บัณฑิตท
ต้องการ

 
ผลการดําเนิ
 ผล
ผลักดันให้ห
ประจําปีแล
สรุปผลการด
 ผล
1 ตัว ผลกา

ประเดน็ยทุ

ระเด็นยระเด็นยุ

เป้าประ
งานอธิการบ
ที่มีคุณภาพแ
ของผู้เรียน 

นินงาน : 
การดําเนินง

หน่วยงานต่าง 
ะดําเนินงานต
ดําเนินงานตา
สําเร็จตามตัว
รดําเนินงานบ

ทธศาสตร์ที่  

ยุทธศาสยุทธศาส

ะสงค ์
บดีสนับสนุน
และตอบสน

งานตามประเ
 ๆ ภายใต้การ
ตามแผน  เพื่อ
มแผนยุทธศา
วบ่งชี้ประเด็น
บรรลุเป้าหมาย

• ส
ค 1

สตร์สตร์  เปา้เปา้

การผลิต
องความ

1

1

1

1

เด็นยุทธศาส
รบริหารงานข
อผลักดันให้ตั
าสตร์ ดังนี้ 
นยุทธศาสตร์ที
ย คิดเป็นร้อย

สนับสนุนภาร
ความต้องการ

าประสงาประสง

1.1 ส่งเสริมกิจ
ครบถ้วน
ที่พึงประ

1.2   สร้ างร
ให้บริการ

1.3  ปรับปรุง
ช้ันเรียน 

1.4  การรับนกั

สตร์ที่ 1 พบว
องสํานักงานอ
ัวบ่งชี้ต่าง ๆ บ

ที่ 1 มีตัวบ่งชี้ที
ยละ 100  

รกิจของมหา ิ
ของชุมชนแล

งค์ และงค์ และก

กลยุทธ์
จกรรมพัฒนา

นและสอดคล้อ
สงค์ของบัณฑิ
ระบบและเ พิ
รแก่นักศึกษาห
งสิ่งแวดล้อม
 
กศึกษาเชิงรกุ

ว่าสํานักงานอ
อธิการบดี  จัด
บรรลุตามเป้า

ที่ใช้ในการวัด

วิทยาลัย  เพื
ละท้องถิ่น

กลยุทธ์กลยุทธ์

 
านักศึกษาหอ
องกับคุณลักษ
ฑติ 
พ่ิม ช่องทาง
หอพัก 
เพื่อการเรียน
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อธิการบดีได้
ดทําแผนปฏิบั
าหมาย  ซึ่งสา

ผลการดําเนิน

พ่ือตอบสนอง

ธ์  
  

  
  
  
  

พักที่
ษณะ

การ

นรู้ใน

้มีการ
บัติงาน
ามารถ

นงาน  
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ประเดน็ยุ

1. สํานักงาน
จัดการแล

2. สํานักงาน
ที่รองรับก

3. มหา วิทย
การติดต่อ

 
ผลการดําเนนิ
 ผลก
หน่วยงานต่า
ดําเนินงานตา
ตามแผนยุทธ
 ผลสํ
ตัวบ่งชี้  มีผล

ยุทธศาสตร์ที่ 

เป้าปร
นอธิการบดีมีโ
ละบุคลากรที่มี

นอธิการบดีเปน็
การเปลี่ยนแป
ยาลัยมี ภูมิทั
อราชการและก

นงาน : 
การทํางานตา
าง ๆ ภายใต้ก
ามแผน เพื่อผ
ธศาสตร์ ดังนี้ 
สําเร็จตามตัวบ
ลการดําเนินงา

•  2

ะสงค ์
โครงสร้าง ระ
มีประสิทธิภาพ

นองค์กรแห่งก
ลง 
ทัศน์ที่ เ อื้ อ ต่
การปฏิบัติงาน

ามประเด็นยุ
การบริหารงา
ลักดันให้ตัวบ่
 
บ่งชี้ประเด็น
านบรรลุเป้าห

สนับสนุนกา

ะบบบริหาร
พ 

การเรียนรู้ 

อคุณภาพ  
น 

ทธศาสตร์ที่ 
นของสํานักง
งชี้ต่าง ๆ บรร

ยุทธศาสตร์ที
มาย 3 ตัวบ่งช

ารบริหารจัดก

1.1 ปฏิรูปก
ผู้รับบริ

1.2 ปฏิรูปร
2.1 ส่งเสรมิ

ภาครฐั
3.1 สร้างเส

คุณภาพ

 2 พบว่าสําน
านอธิการบดี
รลุตามเป้าหม

ที่ 2 มีตัวบ่งชี้
ช้ี คิดเป็นร้อย

ารทั่วไป  เนน้

กลยุ
การปฏิบัติงาน
ริการเป็นสําคั
ระบบงบประม
มและสนับสนุ
ฐแนวใหม่ 
สริมภูมทิัศน์แ
พชีวิตและกา

นักงานอธิกา
ดี จัดทําแผนป
มาย ซึ่งสามาร

้ที่ใช้ในการวัด
ยละ 75 

นความร่วมมอื

ยุทธ ์
นโดยเน้นประ
ัญ 
มาณเพื่อให้คว
นุนการบริหารจ

ละสิ่งแวดล้อม
รทํางานของบ

รบดีได้มีการ
ปฏิบัติงานปร
รถสรุปผลการ

ดผลการดําเนิ

อ

 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ะโยชน์ของ

วามคุ้มค่า 
จัดการ 

มที่ส่งเสรมิ 
บุคลากร 

รผลักดันให้
ะจําปี และ 
รดําเนินงาน

นินงาน  4   



ประเดน็

1. บุคลาก
กับการ

2. สํานักง

3. มีระบบ
และปร

 
ผลการดํา
 ผ
หน่วยงาน
ดําเนินงา
ดําเนินงาน
 ผ
1 ตัวบ่งชี ้
 

ยุทธศาสตรท์ี

เป้า
กรทุกคนในสาํ
รทํางานอย่างม

านอธิการบดีบ

บประเมินและ
ระสิทธิผล เพื่

าเนินงาน : 
ผลการทํางาน
นต่าง ๆ ภายใ
นตามแผน เ
นตามแผนยุทธ
ผลสําเร็จตาม
  มีผลการดําเ

•ที่  3

ประสงค ์
านักงานอธิกา
มีคุณภาพ 

บรรลุวิสัยทัศน

ติดตามผลท่ีมี
อการพัฒนาอ

นตามประเด็น
ต้การบริหารง

 เพ่ือผลักดันใ
ธศาสตร์ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ประเ
เนินงานบรรลุ

พัฒนาบุคลา

ารบดีมีความสุ

น ์

มีประสทิธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

นยุทธศาสตร์ท
งานของสํานัก
ให้ตัวบ่งชี้ต่าง
นี้ 
เด็นยุทธศาสต
เป้าหมาย คิด

ากรในด้านทักษ

สขุ 1.1 สรา้
ทรัพ
การ

1.2 ส่งเส
เสริม

2.1  ส่งเส
ตาม

2.2  ส่งเส
(Co
(Me

2.3  พัฒ
ด้าน

2.4  ส่งเส
ควา
จัดก

พ
 

3.1  สรา้
ด้วย

ที่ 3 พบว่าสํา
กงานอธิการบ
ง ๆ บรรลุตา

ตร์ที่ 3  มีตัว
ดเป็นร้อยละ 1

ษะ ความรู้ และ

กล
างระบบและก
พยากรบุคคลที
รขับเคลื่อน 
สริมและสนับ
มสร้างคุณภา
สริมให้มีการพั
มสมรรถนะทีม่
สริมและสนับ

oaching) และ
entoring) 
นาบุคลากรให
นการให้บริกา
สริมให้มีการอ
ามเป็นผู้นําแล
การ 
างระบบการป
ยสมรรถนะ 

านักงานอธิก
บดี จัดทําแผน
ามเป้าหมาย

วบ่งชี้ที่ใช้ในก
100 

ะประสบการณวิ์

ลยุทธ ์
กลไกในการบริ
ที่มีคุณภาพตอ

สนุนการจัดส
พ และสร้างข
พัฒนาบุคลาก
มหาวิทยาลัยก
สนุนให้มีการ
ะระบบพี่เลี้ยง

หม้ีจิตสํานึกแ
ร 
อบรมเพื่อพัฒน
ละทักษะในกา

ระเมินผลการ

ารบดีได้มีกา
นปฏิบัติงานป
 ซึ่งสามารถ

การวัดผลการ

  

 
 
 

วิชาชีพ

ริหาร    
อบสนองต่อ

สวัสดิการ
ขวัญกําลังใจ 
รให้เปน็ไป
กําหนด 
สอนงาน
 

ละทักษะ

นาวิสัยทัศน์
รบริหาร

รปฏิบัติงาน

รผลักดันให้
ระจําปี และ 
สรุปผลการ

รดําเนินงาน 

 

 

 



ประเดน็ย

1.  สํานัก
และสา
ได้มาก

 
 
ผลการดํา
 ผ
หน่วยงาน
และดําเนิน
ดําเนินงาน
 ผ
1 ตัวบ่งชี ้
 

ยุทธศาสตร์ที่

เป้าป

งานอธิการบ
ามารถสร้างคุ
กขึ้น 

าเนินงาน : 
ผลการทํางาน
นต่าง ๆ ภายใ
นงานตามแผน
นตามแผนยุทธ
ผลสําเร็จตามต
 มีผลการดําเนิ

•ที่  4

ประสงค ์

ดีมีภาพลักษ
คุณค่าต่อสังคม

ตามประเด็นย
ใต้การบริหาร
น เพื่อผลักดัน
ธศาสตร์ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ประเด็
นินงานบรรลุเป

สร้างภาพลัก

ณ์ที่โดดเด่น 
มและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่
รงานของสํานั
นให้ตัวบ่งชี้ต่า
นี้ 
ด็นยุทธศาสต
ป้าหมาย คิดเ

กษณ์ที่โดดเด่น

   1.1  ส่งเ
มหา

 4 พบว่าสํานั
นักงานอธิการ
าง ๆ บรรลุตา

ร์ที่ 4 มีตัวบ่ง
เป็นร้อยละ 10

น  และมีคุณค

กลยุ

เสริมการสร้า
าวิทยาลัย 

นักงานอธิการ
บดี จัดทําแผ
ามเป้าหมาย ซึ

งช้ีที่ใช้ในการ
00 

ค่าต่อสังคม

ยุทธ ์

างภาพลักษณ

บดีได้มีการผ
ผนปฏิบัติงาน
 ซึ่งสามารถสรุ

รวัดผลการดํา
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ลักดันให้
ประจําปี 
ปผลการ

าเนินงาน 

 



 
 

 

1. มหาวิท
จัดการ

2.  มีระบ
และมี
เป็นเค
และก
มหาวิท

3.  ทุกหน่
สารสน

 
ผลการดํา
 ผ
ให้หน่วยง
ประจําปี แ
สรุปผลกา
  
ดําเนินงาน
 

ประเดน็ยทุ

เป้าป
ทยาลัยได้ใช้ร
ร (MIS) อย่าง

บบฐานข้อมูล
ประสิทธิภาพ

ครื่องมือในกา
ก า ร ดํ า เ นิ น
ทยาลัย 
น่วยงานเข้าถึง
นเทศเพือ่การจ

าเนินงาน : 
ผลการทํางาน
งานต่าง ๆ  ภ
 และดําเนินงา
รดําเนินงานต

 ผลสํา
น 1 ตัวบ่งชี้ มี

ทธศาสตร์ที่  

ประสงค ์
ะบบสารสนเ
เต็มรูปแบบ 

ลที่ได้มาตรฐา
พ  ตอบสนอ
รตัดสินใจใน
ง านตามภา

ระบบเทคโนโ
จัดการ 

ตามประเด็น
ภายใต้การบริ
านตามแผน เพ
ตามแผนยุทธศ
าเร็จตามตัวบ่
มีผลการดําเนนิ

• พ
ก 5

ทศ เพื่อการ
 

านครบถ้วน
งต่อการใช้
การบริหาร  
า รกิ จ ขอ ง

โลยี

ยุทธศาสตร์ที่
ริหารงานของ
พ่ือผลักดันให้
ศาสตร์ ดังนี้ 
งชี้ประเด็นยุ
นงานบรรลุเป้

พัฒนาเทคโน
การปฏิบัติภาร

1.1  ปรับป
การสื่
การใช้

1.2 ส่งเส
สารสน

1.3 ในการ

   

2.1  จัดหา
พัฒนา

2.2 สร้างฐ
และก

3.1  บริกา
ปฏิบัติ

 5 พบว่าสํานั
งสํานักงานอธิ
ห้ตัวบ่งชี้ต่างๆ

ทธศาสตร์ที่ 
าหมาย คิดเป็

นโลยีสารสนเ
รกิจของมหาวิ

กลยุท
ปรุงเทคโนโล
สอสารให้ทัน
ช้งานของมหา
สริมและพัฒน
นเทศ 
รปฏิบัติงาน 
าเทคโนโลยีที่ท
าระบบงาน 
ฐานข้อมูลสํ
ารบริการ 

รสื่อสารนิเทศ
ติภารกิจของม

นักงานอธิการ
ธิการบดี  จัด
 บรรลุตามเป้

 5 มีตัวบ่งชี้ที่
ป็นร้อยละ 100

ทศและการสื
วิทยาลัย

ทธ ์
ลยีสารสนเทศ
สมัยเหมาะส
วิทยาลัยอยู่เส

นาการใช้เทคโ

ทันสมัยรองรั

าหรับการบ ิ

ศให้เพียงพอต
มหาวิทยาลัย 

รบดีได้มีการผ
ดทําแผนปฏิบั
ป้าหมาย ซึ่งสา

ใช้ในการวัดผ
0 

สื่อสารให้เอื้อ

 
 

ศและ
สมกับ
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โนโลยี

รับการ

ริหาร  

ต่อการ
 

ผลักดัน
บัติงาน
ามารถ
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