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มหาวิ ท ยาลั ย จํ า เป น ต อ งกํ า หนดกลยุ ท ธ ใ นการดํ า เนิ น ภารกิ จ ให ส อดรั บ กั บ ภาระหน า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
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กําหนดกลยุทธและนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป
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สวนที่ 1 บทนํา
ความรับผิดชอบดานการวางแผนของมหาวิทยาลัยของกองนโยบายและแผนนั้น ถือไดวาเปนโอกาสอัน
สําคัญในการที่จะชวยใหมหาวิทยาลัย พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผนจึงมีภาระผูกพันที่
จะตองดําเนินภารกิจเพื่อสนองความตองการของมหาวิทยาลัย และหนวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศแบ ง ส ว นราชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทําหนาที่เปนหนวยงานในการประสานงานจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการประจําปของมหาวิทยาลัยเพื่อชี้ใหเห็นระดับความสัมฤทธิ์ผล หรือปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย ดําเนินการจัดทํางบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได และใหขอเสนอแนะในการจัดทํางบประมาณแกหนวยงานตาง ๆ เก็บรวบรวมวิเคราะห
และบริหารขอมูลตาง ๆ เพื่อประโยชนในการบริหารและการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ไดแก ขอมูลทางดาน
คณาจารยขาราชการ ลูกจางประเภทตาง ๆ ขอมูลนักศึกษาขอมูลทางวิชาการ ขอมูลดานการเงิน ขอมูลงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย และขอมูลที่เกี่ยวกับ อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน ดําเนินการวิจัยสถาบัน (Institutional
Research) เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดําเนินงานดานการวางผังแมบทของ
มหาวิทยาลัย ดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ และดําเนินงานดานธุรการ บุคคล การเงิน และพัสดุของกองนโยบาย
และแผน
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทําใหมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเปนนิติบุคคล มีความอิสระในการบริหารจัดการมาก
ขึ้น หนวยงานตางๆ ตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยตองสนองภารกิจและบทบาทของมหาวิทยาลัย กองนโยบาย
และแผนเองก็ตองพรอมทั้งดานบุคลากร การจัดการดานงบประมาณการเงินภายใตภายในกอง การจัดการดาน
วิชาการ และขอสําคัญคือการทําความเขาใจกับบุคลากรในกองเพื่อใหเกิดความพรอมสมบูรณมากที่สุดเพื่อเปน
สวนราชการภายใตมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ
กองนโยบายและแผนไดวางกระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ โดยเปดโอกาสใหมีการ
ระดมความคิดอยางกวางขวางจากบุคลากรของกองและรับฟงขอเสนอจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
เพื่อใหไดแผนที่มีความสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและภารกิจของกอง โดยกําหนดขั้นตอนการ
จัดทําแผนไว 3 ขั้นตอนหลัก คือ
1. ขั้นตอนการวิเคราะหสภาพแวดลอม กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เนนการระดมความคิด
และการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย ทุกระดับของกอง
2. ขั้นตอนการยกรางรายละเอียดของแผน เปนการวางแผนเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ สูการปฏิบัติ
3. ขั้นการอนุมัติแผน เปนการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารกองเพื่อนําแผนสูการปฏิบัติ

แผนภูมิแสดงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทํา
แผนกลยุทธกองนโยบายและแผน พ.ศ. 2551-2554
1
ขั้นการวิเคราะห
สภาพแวดลอมองคกร
วางกรอบวิสัยทัศน
และทิศทางการพัฒนา
แผนกลยุทธ

ปรับปรุง

ระดมความคิด
บุคลากรภายในสํานัก
ปรึกษารองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบกํากับ
งานดานนโยบายและแผน

เสนอคณะกรรมการ
บริหารกองฯ
เห็นชอบ

2
ยกรางรายละเอียดของแผน
รางแผนกลยุทธ
ของกองฯ

ปรับปรุง

3
ขั้นการอนุมัติแผน

เสนอคณะกรรมการ
บริหารกองฯ

ประกาศใชเปนแผนพัฒนากองสูการปฏิบัติ

ระดมความคิด
บุคลากรเพิ่มเติม

เสนอปรึกษารองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบกํากับดูแลงาน
ดานนโยบายและแผน
ใหความเห็นฯ

สวนที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร
กองนโยบายและแผนไดดําเนินงานตามภารกิจดวยความกาวหนามาเปนลําดับนั้น สภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วมีผลทําใหการดําเนินการตามภารกิจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมดังกลาว พอสรุป
ไดดังนี้
1. สภาพแวดลอมภายนอก
1.1
การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใหสถานภาพของสถาบัน
ราชภัฏเพชรบุรีเดิม ปรับเปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัยมีฐานเปนนิติบุคคล มีการเตรียมการปรับโครงสรางการ
บริหารและปรับปรุงการบริหารจัดการใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ตามรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ซึ่งมีพันธกิจสําคัญ 8 ประการ ไดแก
1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญา
ไทย และภูมิปญญาสากล
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น อีก
ทั้งยังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตดังกลาว
จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณค า ความสํานึก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ
4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม
5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยดังกลาว มีผลทําใหกองนโยบายและแผน ตองปรับโครงสราง
ใหสอดรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมตอไป
1.2 การปฏิรูประบบราชการก็มีผลกระทบตอกอง การลดกําลังคนภาครัฐทําให กองนโยบายและแผน
ขาดโอกาสที่จะไดรับอัตรากําลังเพิ่มเติม ซึ่งดูจะขัดแยงกับภารกิจใหม
ที่กวางขวางขึ้น ขณะที่บุคลากรไม
สามารถบรรจุแตงตั้งเพิ่มเติม ในขอจํากัดดังกลาวจําเปน
ตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อการดําเนิน
ภารกิจภายใตขอจํากัดดานบุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็วมีผลทําใหกองนโยบายและ
แผนตอ งปรับ ปรุงสภาพแวดลอ มใหทันกับการเปลี่ ยนแปลง เพื่อประโยชนสูงสุดและความคุม คาในการนํา

เทคโนโลยีเหมาะสมมาแบงเบาภาระงานของบุคลากรใหมากที่สุด
1.4 การเปลี่ยนแปลง และการปรับบทบาทของสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย เปนองคประกอบ
หนึ่งที่มีผลกระทบการดําเนินภารกิจของกองนโยบายและแผน เนื่องจากกองจะตองปรับบทบาท ในฐานะผู
ประสานงานในเรื่องงบประมาณและการเงินการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1.5 นโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการบริหารงบประมาณภาครัฐที่มีวัตถุประสงคในการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐไปสูการบริหารจัดการแนวใหมที่เนนผลการทํางาน โดยยึดผลผลิตและผลลัพธ
เปนหลัก ซึ่งตามแผนปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐดังกลาว ตองปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณเปน
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance-base budgeting) เพื่อใหสามารถจัดสรรงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความโปรงใสและความเปนธรรม กองนโยบายและแผนในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
งบประมาณของมหาวิทยาลัยโดยตรงจําเปนตองปรับบทบาทและเตรียมความพรอมในการบริหาร
จัดการ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยสามารถผานเกณฑมาตรฐานตามที่สํานัก
งบประมาณกําหนดทั้ง 7 ดาน ไดแก การวางแผนกลยุทธ และแผนงบประมาณ การคํานวณตนทุนกิจกรรม การ
บริหารการจัดซื้อจัดจาง การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงินและการรายงาน
ผล การบริหารสินทรัพย และการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะทําใหสถาบันสามารถลงนามใน RA (Resource
Agreement) ตอไป
2. สภาพแวดลอมภายใน
2.1 ดานการบริหาร กองนโยบายและแผนในปจจุบันแบงสวนราชการออกเปน 3 กลุมงาน ไดแก
กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเทศสัมพันธ การบริหารงานยังมีขอจํากัด
พอสมควรเนื่องจากขาดการทํางานเชิงรุก สวนการใชสารสนเทศในการบริหารจัดการภายใตกองอยูในระดับดี
เมื่อเทียบกับหนวยงานในระดับเดียวกัน
2.2 ดานงบประมาณ กองนโยบายและแผนไดรับงบประมาณคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ
หนวยงานระดับเดียวกัน โดยงบประมาณสวนใหญที่ไดรับเปนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน
ภารกิจใหมมีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากระหวางการเตรียมการสูการเปนมหาวิทยาลัย งานเตรียมความพรอม
หลายสวนที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหดําเนินการ ทําใหงบประมาณที่ไดไมเพียงพอ นอกจากนั้นระบบการ
ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของกองยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน ควรมีการพัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผลใหรัดกุมชัดเจน และรายงานตอมหาวิทยาลัยไดดียิ่งขึ้น
2.3 ดานอาคารสถานที่ กองนโยบายและแผนมีสถานที่ปฏิบัติงานคอนขางเหมาะสม มีความพรอม
พอสมควรเนื่องจากมีการแบงสัดสวนหองสํานักงานไวคอนขางชัดเจน เชน หองประชุม หองปฏิบัติการและ
บริหารงบประมาณ หองจัดทําเอกสาร เปนตน แตเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและบุคลากรที่มีจะเห็นไดวามี
พื้นที่คอนขางนอย ถาสามารถขยายไดจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและเกิดความสะดวกยิ่งขึ้น
2.4 ดานบุคลากร กองนโยบายและแผนมีบุคลากรระดับผูบริหาร 4 อัตรา สวนบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการมี 4 อัตรา ซึ่งเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจในปจจุบัน แตในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและ
ภารกิจเพิ่มขึ้น บุคลากรที่มีอยูจะไมสามารถรองรับได สําหรับความกาวหนาในหนาที่การงานของบุคลากรยังมี
ขอจํากัด เนื่องจากบุคลากรสวนใหญยังเปนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมมีระบบการบริหารที่ดีพอ
2.5 การวิจัย กองนโยบายและแผนมีหนาที่โดยตรงในการทําวิจัยสถาบัน เพื่อเตรียมขอมูลแกผูบริหาร
แตที่ผานมายังไมไดป ฏิบัติภารกิจนี้อยางจริงจัง เนื่องจากยังขาดบุคลากรผูชํานาญการวิจัย เพื่อบรรลุภารกิจ

ดังกลาว อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการดังกลาวการทําวิจัยใหหลากหลายมากขึ้น
3. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม
เพื่อทราบถึงสถานภาพในการดําเนินงานในปจจุบันของกองนโยบายและแผน ไดจัดประชุมบุคลากร
ทั้งหมดทําการวิเคราะห จุดออ น จุด แข็ง โอกาส และภาวะคุกคามนําไปกําหนดเปนวิสัย ทัศน นโยบาย และ
มาตรการตาง ๆ ดังนี้
3.1 จุดแข็ง
3.1.1 กองนโยบายและแผนเปนหนวยงานสําคัญในการกําหนดนโยบายและแผน งบประมาณ
และบริการสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย
3.1.2 เปนหนวยงานที่ไดรับความไววางใจจากผูบริหารใหดําเนินงานสําคัญ ๆ เนื่องจากบุคลากรมี
ความสามารถพิเศษหลากหลาย
3.1.3 บุคลากรของกองสวนใหญอยูในวัยที่พรอมจะพัฒนาหนวยงาน สวนผูอาวุโสพรอมที่จะเปน
ที่ปรึกษาที่ดี
3.1.4 มีทรัพยากรสนับสนุนที่ทันสมัย เชน เครื่องมือสํานักงาน อุปกรณสื่อสาร คอมพิวเตอร ฯลฯ
3.2 จุดออน
3.2.1 บุคลากรบางสวนยังขาดประสบการณ จําเปนตองไดรับการพัฒนา
3.2.2 บุคลากรมีจํานวนนอย โดยเฉพาะระดับหัวหนากลุมงาน
3.2.3 ปริมาณงานมากจนทําใหบุคลากรขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง
3.2.4 ผูบริหารระดับหัวหนากลุมงานยังขาดทักษะการบริหาร จําเปนตองไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
3.2.5 การปฏิบัติงานและการประสานกับหนวยงานอื่นยังไมไดรับการตอบสนองที่ดี
3.2.6 ยังขาดการประชาสัมพันธบทบาทหนาที่และผลงานของกอง
3.2.7 สถานที่ปฏิบัติงานยังขาดครุภัณฑบางรายการที่จะสามารถอํานวยความสะดวกและสราง
บรรยากาศในการทํางานที่สะดวกสบายไดเทาที่ควร
3.3 โอกาส
3.3.1 ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับงานดานวางแผนและพัฒนาเปนอยางมาก
3.3.2 การบริหารงานจัดการแบบใหมใหความสําคัญกับงานวางแผนเปนอันดับแรก
3.3.3 การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งใหม จ ากสถาบั น สู นิ ติ บุ ค คล ทํ า ให ก องนโยบายและแผนมี
ความสําคัญมากขึ้น
3.3.4 บุ ค ลากรส ว นใหญ ไ ด มี ส ว นร ว มในการรั บ รู เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การ
ระบบงานงบประมาณและการเงิน
3.4 ภาวะคุกคาม
3.4.1 การปฏิบัติงานเกือบทุกงานตองทําในกรอบเวลาที่จํากัด
3.4.2 การปรับโครงสรางใหมจากสถาบันสูนิติบุคคลทําใหภารกิจของกองมากขึ้นขณะที่บุคลากร
เทาเดิม

สวนที่ 3 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ และมาตรการ
ปรัชญา
วิสัยทัศน

พันธกิจ

“เปนสมองและกลไกในการพัฒนามหาวิทยาลัย”
“กองนโยบายและแผน เป น องค ก รที่ ป ฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารจั ด การบ า นเมื อ งที่ ดี
ประสานความคิดและความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสนอแนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย อยางเหมาะสม”
“วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จัดทํางบประมาณ ประสานภารกิจ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิจัย และใหบริการสารสนเทศ”

วัตถุประสงค กลยุทธ และมาตรการ
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อพัฒนาบุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบ สรางเสริมจิตสํานึก ความ
รับผิดชอบอยางตอเนื่อง
กลยุทธ
นโยบายและแนวทางพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
มาตรการ
1.1 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาตอ อบรม ศึกษาดูงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง
1.2 พัฒนาทักษะการใชทรัพยากร ภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีของบุคลากร
1.3 ปรับเจตคติในการทํางานรวมกัน การใหบริการและสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคลากร
1.4 สนับสนุนใหบุคลากรระดับหัวหนางานทําวิจัย และวิเคราะหงานในเนื้อหาและภาระงาน
ที่เกี่ยวของ
1.5 สนับสนุนใหมีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรมีความรอบรูและกวางขวาง
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อพัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการใหสอดคลองกับภารกิจของกอง
กลยุทธ
พัฒนาระบบและวิธีการบริหารจัดการ
มาตรการ
2.1 จัดใหมีโครงสรางการบริหารภายในเปนแนวราบขนาดเล็ก และสายบังคับบัญชาสั้น
2.2 วิเคราะหและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ
2.3 จั ด ให มี คํ า บรรยายลั ก ษณะงานที่ ชั ด เจนมี ก ารแบ ง ภารกิ จ อย า งชั ด เจน และกํ า หนด
ผูรับผิดชอบใหเหมาะสมกับปริมาณงาน
2.4 สนับสนุนใหใชระบบประกันคุณภาพในการประกันคุณภาพงานดานบริหารจัดการอยาง
ตอเนื่อง
2.5 ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยการบริหารจัดการใหมากที่สุด
2.6 จัดใหมีการประเมินผลหนวยงานภายในอยางตอเนื่อง และรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
มาตรการ
3.1 จัดทําแผนกลยุท ธดานงบประมาณแบบมีการจัดลําดับความสําคัญ ของกิจ กรรม และ
บริหารแบบมุงเนนผลลัพธ
3.2 ใหทุกกลุมงานเสนอคําของบประมาณตามแผนกลยุทธ

3.3 ใหมีการคํานวณตนทุนกิจกรรมทุกกิจกรรมที่กองดําเนินการ
3.4 ใหทุกกลุมงานมีรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานใหกองทราบ
3.5 ใหทกุ กลุมงานใชเงินงบประมาณเทาที่จําเปนและประหยัด
วัตถุประสงคที่ 4 เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีสิ่งแวดลอม และมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี
กลยุทธ
พัฒนาสภาพแวดลอมหนวยงานใหเหมาะสมกับภารกิจ
มาตรการ
4.1 จั ด หาอุ ป กรณ สํ า นั ก งาน และอุ ป กรณ อํ า นวยความสะดวก ให มี ค วามพร อ มในการ
ปฏิบัติงาน
4.2 ใหมีการระดมความคิด เพื่อจัดผังสํานักงานแหงใหม
4.3 จัดใหมีสถานที่อานหนังสือที่เกี่ยวของกับภารกิจของกองสําหรับบุคลากร และหนวยงาน
อื่นที่สนใจ
วัตถุประสงคที่ 5 เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในกองใหอยูระดับแนวหนา
มาตรการ
5.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบงานตามภารกิจของกองใหไดทุกงาน
5.2 จัดงบประมาณพัฒนาระบบเครือขายภายในกอง
5.3 สนับสนุนใหบุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอรครบทุกคน
5.4 จัดใหมีการอบรมความรูทางดานเทคโนโลยีใหม แกบุคลากร
5.5 จัดใหมีฐานขอมูลทุก ๆ ดาน ที่จําเปนในการปฏิบัติงานภายในกอง
5.6 พัฒนา Home page ของกองที่สามารถใหบริการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค 6
กลยุทธ
มาตรการ

เพื่อสงเสริมกิจการดานวิเทศสัมพันธ
สรางความเขมแข็งใหกับงานวิเทศสัมพันธ
6.1 เพิ่มทักษะการพูด การฟง การสอนภาษาอังกฤษใหกับเจาหนาที่
6.2 พั ฒ นาหรื อ อบรมด า นการเขี ย นโครงการขอความช ว ยเหลื อ หรื อ ความร ว มมื อ กั บ
ตางประเทศ
6.3 จั ด ให มี เ อกสาร ตํ า รา และสื่ อ ต า ง ๆ เพื่ อ ส ง เสริ ม ความรู ค วามสามารถด า น
ภาษาตางประเทศแกบุคลากรของกอง
6.4 จัดการศึกษาเพื่อเสริมความรู และประสบการณดานวิเทศสัมพันธ แกบุคลากร

วัตถุประสงคที่ 7 พัฒนาดานการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนภารกิจ สรางภาพลักษณ และสรางชื่อเสียงของ
กอง
กลยุทธ
สรางเครื่องมือประชาสัมพันธกองที่ชัดเจน
มาตรการ
7.1 จัดทําแผนพับ แผนปลิว เสนอขาวสารของกอง
7.2 จัดทําขาวสารลง Home page ของกอง

กลยุทธการพัฒนา
สํานักวางแผนและพัฒนา
วิสัยทัศน

“กองนโยบายและแผน เปนองคกรที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี ประสานความคิดและความรวมมือ
กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสนอแนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย อยางเหมาะสม”

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

พัฒนาศักยภาพทาง
การบริหาร

พัฒนาศักยภาพทาง
เทคโนโลยี

สนับสนุนใหทําวิจัย
บุคลากร

ปรับโครงสรางการบริหาร

พัฒนาระบบเครือขาย
ภายใน

วิเคราะหงานใหชัดเจน
ศึกษาตอ
อบรมศึกษาดูงาน

จัดบุคลากร
รับผิดชอบงาน

พัฒนาระบบงานโปรแกรม
คอมพิวเตอร
พัฒนา Home page

พัฒนาทักษะในหนาที่
เทคโนโลยีและ
ภาษาตางประเทศ

นําระบบประกันคุณภาพ
มาใชในการบริหาร

ปรับเจตคติ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร

ปรับปรุงการบริหาร
งบประมาณเปนการบริหาร
แบบมุงเนนผลลัพธ
จัดทําแผนกลยุทธในการ
บริหารงบประมาณ
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ
ประเมินผล
ประชาสัมพันธผลงาน

สวนที่ 4 แผนปฏิบัติการ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค ทั้ง 7 ประการ กองนโยบายและแผนกําหนดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ไวดังนี้
แผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ
กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงาน
51

52

53

54

1. ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา (ปละ 1 ครั้ง)

- จํานวนบุคลากรทีไดรับการศึกษาดูงาน
- รายงานผลการศึกษาดูงานของบุคลากรเปนรายบุคคล

2. จัดอบรมหรือจัดสงบุคลากรฝกอบรมทักษะในงาน
ภาษาตางประเทศและการใชเทคโนโลยี
(ปละไมต่ํากวา 10 คน)

- จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรม
- ความรูความสามารถในงานหลังการฝกอบรม

3. จัดประชุมบุคลากรในกอง (เดือนละ 1 ครั้ง)

- บุคลากรมีความเขาใจและมีความสัมพันธอนั ดีระหวางกัน
- รายงานการประชุม

4. จัดทํางานวิเคราะหวจิ ัย (ปละ 1 เรื่อง)

- เอกสารผลงานวิเคราะห วิจัย ของบุคลากร

5. จัดอบรมสรางความรูความเขาใจงานประกันคุณภาพแก
บุคลากร (จัดปเวนป)

- ความรูความเขาใจของบุคลากรหลังการอบรม

6. จัดประชุมวิเคราะหอัตรากําลังตามภารกิจใหม

- แผนอัตรากําลังของกอง

7. ขออัตราตามแผนอัตรากําลังตอสถาบัน

- จํานวนบุคลากรของกอง
- คุณภาพและปริมาณที่ทําไดตอป

8. จัดประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของกอง

- รายงานประจําปของกอง
- ผลการดําเนินงานของแตละกลุมงาน

9. จัดหาครุภัณฑสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน

- จํานวนครุภัณฑ
- ความคุมคาของการใชงานครุภัณฑ

10. จัดทําแผนพัฒนาสํานักงานใหม

- เอกสารแผนพัฒนาสํานักงาน

11. พัฒนาสํานักงานใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน

- สภาพแวดลอมทีดีของกอง
- ความพึงพอใจตอสภาพสํานักงานของบุคลากร

12. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร

- จํานวนเครืองคอมพิวเตอรตอบุคลากร
- สถิติการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร

13. พัฒนา Home page ของกอง

- จํานวนขอมูลขาวสารทีแสดงบน Home page ของกอง

14. จัดอบรมหรือจัดสงบุคลากรอบรมการเขียนโครงการขอความ
ชวยเหลือหรือความรวมมือกับตางประเทศ

- จํานวนบุคลากรที่ผานการอบรมฯ
- จํานวนโครงการความรวมมือกับตางประเทศ

15. ประชาสัมพันธภารกิจของกอง

- จํานวนสือทีใชในการประชาสัมพันธ
- จํานวนขาวสารที่ประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ

สวนที่ 5 การนําแผนสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
เพื่ อ ให ก ารนํ า แผนสู ก ารปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผล บั ง เกิ ด ผลอย า งเป น รู ป ธรรมในช ว ง
แผนกลยุทธของกอง จึงไดกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินการไว ดังนี้
1. เพื่ อ สร า งการเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมองค ก รให เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด วิ ธี ทํ า งานใหม สร า ง
กระบวนการมีสวนรวม บุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญของแผนกลยุทธ
2. เพื่อปรับกระบวนการ และหลักเกณฑการบริหารจัดการใหสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ
เชื่อมโยงการจัดทําแผนปฏิบัติการในทุกกลุมงาน
3. เพื่ อ ติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาอย า งมี ร ะบบ โดยจั ด ทํ า ดั ช นี วั ด เป น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตาม
ประเมินผล
แนวทางการดําเนินการ
การแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลจะบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมไดนั้น
จึงเปนตองเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทํางานอยางจริงจัง ภายใตหลักการ การมีสวนรวมโดยมีแนวทางดําเนินการ
ตามลําดับความสําคัญดังนี้
1. เสริมสรางความเขาใจในแผนกลยุทธ เพื่อกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมอยางสรางสรรค มีความเขาใจ
มีความรูสึกที่ดี มีความพรอมโดย
1.1 ใหค วามสําคัญตอการพั ฒนาบุคลากรเพื่อ กอใหเกิดการปรับ เปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางานของ
บุคลากร
1.2 ใหความสําคัญตอการวิเคราะห วิจัย เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูจากการวิเคราะห วิจัยสูการ
ปฏิบัติ
2. จัดทําแผนปฏิบัติการ ที่มีความเชื่อมโยงกันภายใตหลักการมีสวนรวม เพื่อเปนเครื่องมือในการแปลง
แผนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดย
2.1 สนับสนุนใหมีการประสานงานและการทํางานในแนวราบระหวางกลุมงานมากขึ้น
2.2 สนับสนุนใหมีการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองตามแผนกลยุทธ
2.3 สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการของกลุมงาน และมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล ใหสอดคลองกับกระบวนการปรับระบบบริหารจัดการ
แนวใหมโดย
3.1 ใหมีเกณฑชี้วัดประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถนํามาเปนขอมูล ในการประสาน
แผนงาน แผนเงิน และแผนคนอยางเปนระบบ
3.2 ให มี ก ารนํ า ข อ มูล ที่ ไ ด จ ากการติ ด ตามประเมิ น ผล มาใช ป ระโยชน ใ นการปรั บ ปรุ ง แผนงาน
ประจําปอยางตอเนื่อง
3.3 จัดใหมีการระดมความคิด และมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลอยางกวางขวาง

