องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของศูนยฯ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
ศูนยฯ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนยฯ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551 – 2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับศูนยไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
5. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหาร เพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหารและคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน 8 ขอ ดังนี้
1. ศูนยหัวหิน มีแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556 โดยไดปรากฏอยูในแผนกล
ยุทธ ป 2552 - 2556 หนาที่ 1 (ศห. 1.1-1.1 ) และไดดําเนินงานตามระบบ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนากลยุทธของศูนยหัวหิน (ศห. 1.1-1.2) และคณะกรรมการไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธของศูนยฯ
โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรทุกระดับ ในปงบประมาณ 2553 คณะกรรมการได
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกลยุทธของศูนยฯ โดยมีการทบทวนการวิเคราะหศักยภาพความพรอม
ของศูนย มีการศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกร วิเคราะหความสอดคลองกับ
นโยบาย ภารกิจของศูนยฯ และทบทวนทิศทางขององคกร วิสัยทัศน พันธกิจ รวมทั้งการทบทวนกลยุทธ
ของศูนย ผลปรากฏตามสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนากลยุทธของศูนยฯ ครั้งที่ 2/2552
วันที่ 5 พ.ค. 2552 (ศห. 1.1-1.3) ภายในแผน กลยุทธไดแสดงถึงความสอดคลอง เชื่อมโยง กับนโยบาย
ทิศทางขององคกรและจุดเนนของศูนย ซึ่งปรากฏในแผนกลยุทธของศูนยฯ ป พ.ศ. 2552-2556 หนาที่ 20
(ศห. 1.1-1.4) ซึ่งแผนฯ ดังกลาวไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของศูนย
หัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2552 (ศห. 1.1-1.5)
2. ศูนยหัวหิน ไดกําหนดใหมีการถายทอดแผนกลยุทธเพื่อใหบุคลากรภายในศูนยฯ ไดรับรู เขาใจ
และถือเปนแนวทางในการดําเนินกลยุทธของศูนยในหลายชองทาง เชน การประชุมถายทอดแผนกลยุทธใน
การประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน (ศห. 1.1-2.1) และมีการมอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ
อยางชัดเจน มีการจัดพิมพเปนรูปเลมและเผยแพรใหแกบุคลากร (ศห. 1.1-2.2) ตลอดจนไดเผยแพรทาง
เว็บไซตของศูนยหัวหิน http://Hun-Hin dusit.ac.th/ (ศห. 1.1-2.3)
3. ศูนยหัวหินมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยไดมีการจัดประชุมเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําป 2553 แบบมีสวนรวม โดยดําเนินการตาม Flow Chart ขั้นตอนการแปลงแผนกล
ยุทธสูแผนปฏิบตั กิ ารราชการ (ศห. 1.1-3.1) ตามกระบวนการของ Balance scorecard ครบทั้ง 4 มุมมอง
ภายในแผนปฏิบัติราชการมีการวิเคราะหความสอดคลอง และจัดทําแผนงานโครงการที่ครอบกลุมครบทั้ง
4 พันธกิจ ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2553 (ศห. 1.1-3.2)
4. ศูนยหัวหินมีการกําหนดตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมายของ
แตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําปที่ชัดเจน
ปรากฏในแผนกลยุทธ 2552 - 2556 (ศห. 1.1-4.1) และแผนปฏิบัติงานประจําป 2553 (ศห. 1.1-4.2)

5. ในการดําเนินงานของศูนยหัวหิน ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ครบถวนครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบดวย ดานการเรียนการสอน (ศห. 1.1-5.1) ดานวิจัย
(ศห. 1.1-5.2) ดานบริการวิชาการ (ศห. 1.1-5.3) และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ศห. 1.1-5.4)
6. ศูนยหัวหิน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน ประจําป 2553 ได
ดําเนินการแลว 2 ครั้ง คือการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชประจําป 2553 กพร.รอบ 6 เดือน
(ศห. 1.1-6.1) และนําผลเสนอเขาที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ในเดือน เมษายน 2553
(ศห. 1.1-6.2) มีการติดตามผลการ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2553 กพร. รอบ 12 เดือน
(ศห. 1.1-6.3) และไดนําผลการดําเนิน งานเสนอเขาที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ในเดือน
กรกฎาคม 2553 (ศห. 1.1-6.4)
7. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ ศูนยหัวหิน ไดจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน ซึ่งศูนยหัวหินไดประเมิน
ตนเองแลวทั้ง 5 ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของศูนยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน ปละ 1
ครั้ง (ศห. 1.1-7.1) และไดนําผลการประเมินดังกลาวฯ เสนอเขาที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย ฯ
ในเดือน กันยายน 2553 (ศห. 1.1-7.2)
8. ศูนยหัวหินไดนําการผลการตรวจประเมิน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ มา
ปรับปรุง ทบทวนแผนกลยุทธโดยไดจัดใหมีการประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธประจําป พ.ศ. 2552 - 2556
ในปงบประมาณ 2554 ของศูนยฯ (ศห. 1.1-8.1) และไดจัดประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 (ศห. 1.1-8.2) ของศูนยฯ เพื่อเสนอเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน ในเดือน พฤศจิกายน 2553 (ศห. 1.1-8.3)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ.
ตัวบงชี้
1.1

หนวยวัด
ขอ

ผลการดําเนินงาน
8 ขอ

ระดับคะแนน
5 คะแนน

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
ตัวบงชี้

หนวยวัด

1.1

ขอ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552
-

เปาหมาย
ปการศึกษา2553
6 ขอ
( 4 คะแนน )

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553
8 ขอ
( 5 คะแนน )

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห. 1.1-1.1
ศห. 1.1-1.2
ศห. 1.1-1.3
ศห. 1.1-1.4
ศห. 1.1-1.5
ศห. 1.1- 2.1
ศห. 1.1- 2.2
ศห. 1.1- 2.3
ศห. 1.1- 2.4
ศห. 1.1-3.1
ศห. 1.1-3.2
ศห. 1.1-3.3
ศห. 1.1-3.4
ศห. 1.1-3.5
ศห. 1.1-3.6
ศห. 1.1-.4.1
ศห. 1.1-.4.2
ศห. 1.1-5.1
ศห. 1.1-5.2
ศห. 1.1-5.3
ศห. 1.1-5.4
ศห. 1.1-6.1
ศห. 1.1-6.2
ศห. 1.1-6.3
ศห. 1.1-6.4
ศห. 1.1 -7.1
ศห. 1.1 -7.2
ศห. 1.1 -8.1
ศห. 1.1 -8.2
ศห. 1.1 -8.3

แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากลยุทธของศูนยฯ ครั้งที่ 2/2552 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2552
ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธของศูนยหัวหิน กับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2552
รายงานการประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2552
แผนกลยุทธประจําป พ.ศ. 2552 - 2556
หลักฐานการเผยแพรเอกสาร
http://Huanhindusit.ac.th/
รายงานการประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553
แผนงานโครงการดานการเรียนการสอน ในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553
แผนงานดานวิจัย ในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553
แผนงานดานบริการวิชาการ ในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553
แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธประจําปพ.ศ. 2552 - 2556
ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ดานการเรียนการสอน
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ดานวิจัย
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ดานบริการวิชาการ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 รอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน ในเดือน เมษายน 2553
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 รอบ 12 เดือน
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน ในเดือน กรกฎาคม 2553
รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน ในเดือนกันยายน 2553
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนแผนกลยุทธ 2552 - 2556 ( แผนปรับปรุงฯ )
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2553
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน ในเดือน พฤศจิกายน 2553

เสริมจุดแข็ง
ศูนยหัวหิน ไดมีการดําเนินการตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่ไดจากการมี
สวนรวมของบุคลากรภายในศูนยหัวหิน และมีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลตามที่กําหนดไว รวมถึงมีการนําผลการพิจารณาและการประเมิน
มาปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป
แนวทางการพัฒนา
ควรมีการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง

