
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา 

(พ.ศ. 2562 – 2565) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 
 แผนยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี (พ.ศ.2562-2565) ได้จากการระดมความ

คิดเห็นจากผู้บริหาร/ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและบุคลากรหน่วยงานต่างๆในกองพัฒนานักศึกษา  โดยแผน

ยุทธศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมี

ประสิทธิภาพสอดคล้อง กับนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และนำมา

กำหนดเป็น ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ และ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมตีัวช้ีวัดค่า

เป้าหมายท่ีชัดเจน สอดคล้องกับ กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ กองพัฒนา

นักศกึษา จำแนกเป็น  4  ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. ส่งเสรมินักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย  

2. จัดระบบการบรกิารและสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเอือ้ต่อคุณภาพชวีิตที่ดี   

3. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ  

4. ส่งเสรมิความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย   

กองพัฒนานักศึกษา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ของกองพัฒนานักศึกษา จะเป็นกลไกสำคัญ ในการ

ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การดำเนินงานผ่านภารกิจและโครงการต่างๆบรรลุเป้าหมายมุ่งสู่

วสิัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ร่วมกัน ต่อไป 

 

 

 

                                                                                         นายอำพน  กลีบปาน 

ผู้อำนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 

   กรกฎาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

           หน้า 
ส่วนที ่1 บทนำ 

ชื่อหน่วยงาน  

ที่ตัง้  

ประวัติ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

สรุปโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ สานกังานอธกิารบดี (SWOT Analysis)  

ส่วนที ่3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี (พ.ศ. 2559 - 2564)  

วิสัยทัศน ์ 

พันธกิจ  

ปรัชญา  

ค่านยิมองค์กร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดความสำเร็จและเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองพัฒนานักศึกษา 

 
ปรัชญา 

     บริการดี  กิจกรรมเด่น  เน้นพัฒนาคุณธรรม  นำบัณฑติสู่คุณภาพ 

 

วิสัยทศัน ์

     เป็นศูนย์กลางดา้นกิจการนักศึกษาที่มคีุณภาพของมหาวิทยาลัย  

 

พันธกจิ 

1.  ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศษิย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ 

5.  บริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลที่มีประสิทธิภาพ 

 
ค่านิยม 

P  =  Performance        มีศักยภาพเต็มเปี่ยม 

      S  =  Service               บริการดี                 

      R  =  Responsibility       มีสำนกึรับผดิชอบ 

     U  =  Unity                 มีความสามัคคี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติหน่วยงาน 

 กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อมาโดยลำดับ  ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2519  ก่อตั้งในนาม ฝ่ายกจิกรรมนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติวทิยาลัยครู พ.ศ. 2518 

ปี พ.ศ. 2527  เปลี่ยนสถานภาพจาก ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา เป็นสำนักกิจการนักศึกษา มีการปรับปรุงรูปแบบ

โครงสรา้งและเนือ้หาสาระของกจิกรรมนักศึกษาแก้ไขตามพระราชบัญญัติวทิยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

ปี พ.ศ. 2530  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครู ลงวันที่ 12 มีนาคม 

2530 กำหนดให้สำนักกิจการนักศึกษาแบ่งการบรกิารออกเป็น 3 ฝ่าย คอื ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายแนะแนวสนเทศ

และบริการอาชีพ และฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและกิจการนักศึกษา   

ปี พ.ศ. 2542  ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 ให้สำนักกิจการนักศึกษามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ

ประสานและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดูแลความประพฤติและ

สวัสดิการนักศึกษา รวบรวมข้อสนเทศทางการศึกษาและอาชีพตลอดจนให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยแบ่งสาย

งานออกเป็น 3 งาน คอื งานธุรการ งานบรกิารนักศึกษา และงานกจิกรรมนักศึกษา 

ปี พ.ศ. 2548  ได้มีการจัดตั้งกองกจิการนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการแบ่ง

ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 มีฐานะเป็นกองสังกัดใน

สำนักงานอธิการบดีและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา 

ปี พ.ศ. 2549 กองกิจการนักศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองพัฒนานักศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 

ดำเนินภารกิจโดยแบ่งส่วนกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน คอื กลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานส่งเสรมิกจิกรรมนักศึกษา 

และกลุ่มงานบรกิารและสวัสดิการ แบ่งส่วนงานออกเป็น 15 งาน  คอื 

1. งานสารบรรณ    2. งานนโยบายและแผน 3. งานการเงนิและพสัดุ 4. งานเลขานุการและการประชุม 5. งาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 6. งานประชาสัมพันธ์ 7. งานส่งเสรมิกจิกรรมนักศึกษา 8. งานส่งเสรมิและรักษา

วินัย9. งานส่งเสรมิการกีฬา  10.งานการศึกษาวิชาทหาร 11.งานทุนการศึกษา 12.งานแนะแนวอาชีพและจดัหา

งาน 13.งานประกันอุบตัิเหตุนกัศึกษา 14.งานอนามัยและสขุภาพ 15.งานสวัสดิการและบรกิารทั่วไป 

ปี พ.ศ. 2557  กองพัฒนานักศึกษา ได้มีโครงสร้างการแบ่งสายงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 21  

กรกฎาคม 2562  โดย ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

กองพัฒนานักศึกษา มีงานทั้งหมด 4 งาน  ได้แก่ 

1. งานบรหิารงานทั่วไป 

2. งานกจิกรรมนักศึกษา 

3. งานบรกิารนักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

4. งานส่งเสรมิและพัฒนากีฬา 

 และได้มีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายใตง้าน 4 งาน  ดังนี ้

1. งานบรหิารงานทั่วไป 

- หน่วยธุรการและสารบรรณ 

- หน่วยนโยบาย แผนงานและงบประมาณ 



- หน่วยการเงนิ พสัดุและครุภณัฑ์ 

2. งานกจิกรรมและพัฒนานักศกึษา 

- หน่วยงานส่งเสรมิกจิกรรมนักศึกษา 

- หน่วยพัฒนานักศึกษา 

- หน่วยวนิัยนักศึกษา 

3. งานบรกิารนักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

- หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา 

- หน่วยทนุการศึกษา 

- หน่วยบรกิารสุขภาพ 

- หน่วยศิษย์เก่าสมัพันธ ์

4. งานส่งเสรมิและพัฒนากีฬา 

- หน่วยส่งเสรมิกฬีา 

- หน่วยพัฒนากีฬา 

- หน่วยบรกิารศูนย์ออกกำลังกายและสนามกฬีา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างการจัดสายบริหารงานกองพัฒนานักศกึษา 

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดโครงสร้างการบริหารกองพัฒนานกัศึกษา  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากร  กองพัฒนานกัศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

(อาจารย์ ดร.อดลุย์ วังศรีคณู) 

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

(นายสุรินทร์  วิจิตรพงษา) 

ผู้บังคับบัญชาตามสายงานขัน้ต้น (ตาม

โครงสร้าง) 

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศกึษา 

(นายอำพน  กลีบปาน) 
 

 

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธิ์) 

 

สำนักงานอธิการบด ี

งานบริหารทั่วไป 

หน่วยธุรการและสารบรรณ 

หน่วยนโยบาย แผนงานและงบประมาณ 

หน่วยการเงิน พัสดแุละครุภัณฑ ์

 

งานบริการนักศกึษาและศิษยเ์ก่า 

หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรกึษา 

หน่วยทุนการศึกษา 

หน่วยบรกิารสุขภาพ 

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ ์

 

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 

หน่วยงานสง่เสรมิกิจกรรมนักศึกษา 

หน่วยพัฒนานักศกึษา 

หน่วยวินัยนักศึกษา 

 

งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา 

หน่วยส่งเสรมิกีฬา 

หน่วยพัฒนากีฬา 

หน่วยบรกิารศูนย์ออกกำลังกาย 

และสนามกีฬา 

 

กองพัฒนานักศกึษา 



โครงสร้างบุคลากร กองพัฒนานักศกึษา   

สำนักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบด ี

กองพัฒนานักศกึษา 

นายอำพน   กลีบปาน ผู้อำนวยการ 

งานบริหารทั่วไป งานกิจกรรมนักศกึษา งานบริการนักศกึษาและศิษยเ์ก่า งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา 



ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและศักยภาพ กองพัฒนานักศกึษา 

(SWOT Analysis) 

• การวิเคราะหส์ถานการณ์จากปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง  (Strength) 

1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 

2. บุคลากรมศีักยภาพ มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได้ดี 

3. มกีารทำงานร่วมกันเป็นทีม 

4. มอีาคารสถานท่ีท่ีเป็นสัดส่วนและมีสิ่งแวดลอ้มท่ีด ีสนับสนุนในการทำงาน 

จุดอ่อน  (Weakness) 

1. ความยั่งยืนของบุคลากรท่ีปฏบัิตงิานของกองพัฒนานักศึกษา 

2. บุคลากรตอ้งปฏบัิตงิานหลายด้าน ปริมาณงานมีมากกว่าจำนวนบุคลากร จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ท่ีลดนอ้ยลง 

3. นโยบายมกีารเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องและเปลี่ยนทิศทางเสมอ 

4. บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

5. ผู้นำไม่มปีระสบการณ ์เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

6. การแบ่งระบบ และการกำหนดลักษณะงานไม่ชัดเจน 

7. ขาดการนำผลการประเมินมาใชเ้พื่อการพัฒนางานต่อไป 

• การวิเคราะหส์ถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 

โอกาส  (Opportunity) 

1. มหาวทิยาลัยให้ความสำคัญด้านการผลิตบัณฑิต ซึง่กองพัฒนานักศกึษาเป็นส่วนหน่ึงในการผลิตบัณฑิต จึงทำ

ให้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย  

2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

3. บุคลากรได้มีโอกาสได้รับการพฒันาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

4. ผู้นำเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นบุคลากรได้แสดงความคดิเห็นอย่างเสรี 

5. มเีครอืข่ายการทำงานกับหน่วยงานภายนอก 

6. มนีักศกึษาเป็นกำลังในการดำเนนิกิจกรรมต่างๆ 

อุปสรรค  (Threat) 

1. งบประมาณมีไม่เพยีงพอต่อการบริการจัดการงานตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ 

ในการสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม  คุณภาพ  ต่อไป 

2. จำนวนบุคลากรไม่เพยีงพอต่อปริมาณงาน 

3. งานท่ีได้มอบหมายนอกจากภารกิจประจำของหน่วยงาน มีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มงีบประมาณมาเพื่อ

สนับสนุนการดำเนินงาน 

4. หลังคาของอาคารกิจการนักศกึษา มรีอยร่ัวเมื่อฝนตกจึงทำใหม้นีำ้ท่วมขังภายในอาคาร 

 



แผนปฏบิัติการยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของกองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  

 

1. ปรัชญา 

     บรกิารดี  กจิกรรมเด่น  เน้นพัฒนาคุณธรรม  นำบัณฑติสู่คุณภาพ 

 

2. วิสัยทัศน ์

     เปน็ศูนย์กลางดา้นกจิการนักศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลยั  

 

3. พันธกจิ 

1.  ให้บริการและสวสัดิการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ 

2.  สง่เสรมิกจิกรรมและพัฒนานักศึกษาโดยเน้นบัณฑตินกัปฏิบัติ 

3.  ส่งเสรมิความสัมพนัธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ 

5.  บรหิารองค์กรโดยใช้หลักการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทีม่ีประสิทธิภาพ 

 

4. ค่านิยม 

P  =  Performance        มีศกัยภาพเต็มเปีย่ม 

      S  =  Service               บรกิารดี                 

      R  =  Responsibility       มีสำนึกรับผดิชอบ 

     U  =  Unity                 มีความสามัคคี 

 

5. ประเด็นยทุธศาสตร์   

ยุทธศาสตร ์ที่ 1   :   สง่เสรมินักศึกษาใหม้ีคุณภาพ มีความภาคภูมใิจต่อมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร ์ที่ 2  :   จดัระบบการบริการและสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่เอือ้ตอ่คุณภาพชวีิตที่ดี 

ยุทธศาสตร ์ที่ 3  :   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตร ์ที่ 4  :   ส่งเสรมิความสัมพนัธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 



6.  ประเดน็ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ กลยุทธ ์ตัวชีว้ัดความสำเร็จและเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุตามวสิัยทัศน์   พนัธกจิ และเป้าประสงค์ดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา             

ได้กำหนดกลยุทธ ์และตัวชีว้ดัความสำเร็จ ภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตร ์ดงันี ้
 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1   สง่เสริมนักศกึษาให้มคีุณภาพ มีความภาคภูมใิจต่อมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเปา้หมาย 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่ 1   

ส่งเสริมนักศกึษาให้มี

คุณภาพ มีความภาคภูมิใจ

ต่อมหาวทิยาลัย 

 

1. นักศกึษาเป็นบัณฑิตท่ี

มคีุณภาพ มคีุณลกัษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์

และอัตลักษณ์ท่ีกำหนด

โดยสถาบัน 

 

1.1  เสริมสร้างปลูกฝังด้าน

คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา

และความภาคภูมใิจต่อ

มหาวทิยาลัยให้แก่นักศกึษา 

 

1.1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

นักศกึษาท่ีบูรณาการระหว่าง

คุณธรรม  จรยิธรรม  และจิต

อาสาเข้าดว้ยกัน 

- ร้อยละของกิจกรรมท่ี

เสริมประสบการณ์ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และ

จิตอาสา 

ร้อยละ 80 

1.1.2  สนับสนุนการจัดกิจกรรม

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จรยิธรรม  

จิตอาสาและความภาคภูมใิจต่อ

มหาวทิยาลัยให้แก่นักศกึษา 

- จำนวนความถี่/ความ

ต่อเนื่องของการเข้าร่วม

กิจกรรมดา้นจิต

สาธารณะ 

ร้อยละ 80 

1.2  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม

นักศกึษา เพ่ือเพิ่มทักษะการ

ทำงานให้เป็นบัณฑิตนักปฏบัิติ 

1.2.1  สนับสนุนให้นักศกึษาดำเนนิ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น

บัณฑิตนักปฏบัิต ิ

- ระดับความสำเร็จของ

ทักษะการทำงาน 

- ระดับความสำเร็จของ

นักศกึษาท่ีปฏบัิตไิด้จริง 

ร้อยละ 80 

1.2.2  ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

นักศกึษาท่ีหลากหลาย 

- ร้อยละของนักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 

1.3  สร้างเครอืข่ายบุคลากรเพือ่

พัฒนากระบวนการด้านกิจการ

นักศกึษาให้มปีระสิทธิภาพ   

1.3.1  สนับสนุนให้มีการจัด

กิจกรรมนักศึกษาร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอกมหาวทิยาลัย 

- จำนวนครัง้ของ

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

1.3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ร่วมกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัย 

- จำนวนกิจกรรม/

โครงการท่ีนักศกึษาเข้า

ร่วม 

ร้อยละ 80 



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 จัดระบบการบริการและสวสัดิการอย่างมปีระสทิธิภาพเพื่อเอือ้ต่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเปา้หมาย 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่  2 

จัดระบบการบริการและ

สวัสดกิารอย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อเอือ้ต่อ

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

2. เป็นหน่วยงาน

ให้บริการ  พัฒนา

ระบบงานกิจการ

นักศกึษา  และ

ประสานงานเครอืข่ายท่ี

มปีระสิทธิภาพ 

2.1 พัฒนากระบวนการให้บริการ

และสวัสดกิารอย่างต่อเนื่อง 

      

2.1.1  สนับสนุนการให้บริการและ

สวัสดกิารโดยนำเทคโนโลยมีาใช้

ในการปฏบัิตงิานเพื่อให้นักศึกษา

เข้าถึงได้สะดวก และรวดเร็ว 

- มกีารจัดบริการและ

สวัสดกิารโดยการนำ

เทคโนโลยมีาใชเ้พื่อความ

สะดวกและรวดเร็ว ความ

พงึพอใจรอ้ยละ 80 

ร้อยละ 80 

2.1.2 ส่งเสริมความรู้และจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้าน

วชิาการและวิชาชพี 

 - มกีารจัดกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมประสบการณ์ด้าน

วชิาการและวิชาชพี อย่าง

นอ้ย 1 กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

2.1.2 เป็นศูนย์กลางข้อมูลดา้น

การศึกษาและอาชพี 

 

  

2.1.3 จัดบริการส่งเสริมสุขภาวะ 

ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติให้กับ

นักศกึษา 

- จัดบริการส่งเสริมสุข

ภาวะ ทัง้สุขภาพกายและ

สุขภาพจิต  เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้กับ

นักศกึษาความพงึพอใจ

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

2.2  ส่งเสริมการจัด

สภาพแวดลอ้มท่ีอำนวยความ

สะดวก และเอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตนักศกึษา 

2.2.1 ส่งเสริมการจัด

สภาพแวดลอ้มและบริการท่ีเอื้อ

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นักศกึษา 

- มกีารจัดสภาพแวดลอ้ม

และบริการท่ีเอื้อต่อการ

พัฒนาคุณภาพชวีติของ

นักศกึษา ความพงึพอใจ

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

 



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3  พฒันาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่มปีระสิทธภิาพ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเปา้หมาย 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมา   

ภบิาลให้มีประสิทธิภาพ 

3.1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ของ หน่วยงานในกองพัฒนา

นักศกึษา เพื่อรองรับทิศทางการ

พัฒนา มหาวทิยาลัย 

3.1.1 ส่งเสริมระบบบริหาร

จัดการให้มคีวามคล่องตัวและ   

มปีระสิทธิภาพ 

 

- สนอ. 1 ผลการประเมินของ

ผู้บริหาร 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

3.2 ตดิตามและประเมินผล

แผนปฏิบัตกิาร 

3.2 ส่ ง เส ริม ให้ บุ คลากรทุก

หน่วยงานให้มีส่วนร่วมในการ

จั ด ท ำ แ ผ น ติ ด ต า ม  แ ล ะ

ประเมินผลแผนปฏิบัตกิาร 

- ตัวบ่งชี้ 1.1 (1) พัฒนาแผนกล

ยุทธ์จากผลการ วิเคราะห์ SWOT

โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ

หน่วยงาน รวมท้ังสอดคล้องกับ

เอกลักษณ์ของหน่วยงาน และ

พั ฒ น า ไป สู่ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้

บ ร ร ลุ ผ ล ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ แ ล ะ

เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และ

เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

ผ่าน/ไม่ผา่น 

    - มรพส. 11 ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่าย ลงทุน 
 

ร้อยละ 100 

    - มรพส. 12 ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่าย ภาพรวม 

ร้อยละ 100 

   

 

 

 - มรพส. 13 ร้อยละของ

ความสำเร็จของโครงการตาม 

แผนปฏิบัตกิาร 
 

 

ร้อยละ 90 



ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเปา้หมาย 

  3.3 บ ริห ารอ งค์ ก รต าม ห ลั ก      

ธรรมาภบิาล 

 

3.3.1. พัฒนาความสามารถใน

การควบคมุภายใน และปรับปรุง

ระบบบริหารความเสี่ยง 

- ร้อยละความเสี่ยงและควบคุม 

ภายในท่ีท่ีลดลงท่ีจะเป็นผลจาก

การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง

ท่ีเกิด จากปัจจัยภายนอก หรือ

ปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ี

ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธ

กิจของหน่วยงานและให้ระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดมิ 
 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

  3.4 พัฒนาการจัดการความรู้

อย่างเป็นระบบ 

3.4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ

การฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนา 

ตนเอง 

 

- ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ

พัฒนา จากความรู้ท้ังท่ีมี อยู่ใน

ตั ว บุ ค ค ล  ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี

ประสบการณ์ตรง และ  แหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน

ต่างๆของหน่วยงานจัดเก็บอย่าง

เป็น  ระบบโดยเผยแพร่ออกมา

เป็นลายลักษณ์อักษรและนำมา

ปรับใชใ้นการปฏบัิตงิานจรงิ 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

   3.4.2. ส่งเสริม/สนบัสนนุ/

พัฒนา บุคลากรให้มี

ความสามารถ ตามงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

 

 

  



ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเปา้หมาย 

  3.5 พัฒ นาระบบการประกั น

คุณภาพอย่างเป็นระบบ 

3.5.1 สนับสนุนให้หน่วยงาน

ดำเนนิงานดา้นการประกัน

คุณภาพภายใน ตามระบบกลไก 

ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

- มรีะบบและกลไกการประกัน 

คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของ 

กระบวนการบริหารจัดการ 

ด้านการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในตามระบบและกลไกที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของหน่วยงาน 

ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ 
 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

     

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศษิย์เก่ากับมหาวทิยาลัย 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเปา้หมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 

ส่ ง เส ริ ม ค ว า ม สั ม พั น ธ์

ร ะ ห ว่ า ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า กั บ

มหาวทิยาลัย 

4. ความสัมพันธ์ระหว่าง

ศษิย์เก่ากับมหาวิทยาลัย

ท่ีย่ังยนื 

4.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ศษิย์เก่า 

4.1.1 พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

 

4.1.1.1. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

จำนวน 1 ฐาน 

1 ฐานขอ้มูล 

4.1.2 ส่งเสริมสายสัมพันธ์ศิษย์

เก่า ศิษย์ปัจจุบันให้มีส่วนร่วม

ความภาคภูมิ ใจในความเป็น

มหาวทิยาลัย 

4.1.2.1.มกีิจกรรมส่งเสริมสาย

สัมพันธ์ศษิย์เก่า ศษิย์ปัจจุบัน 

อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

   4.1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของหน่วยงาน ท้ังภายในและ

ภายนอกเพื่ อสร้างเครือข่าย

ศษิย์เก่าที่ย่ังยนื 

4.1.3.1. มกีิจกรรมเพื่อสร้าง

เครอืข่ายศิษย์เก่า อย่างน้อย        

1 กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

 


