แผนกลยุทธและนโยบายการทํางาน
ยุทธศาสตรและวิสัยทัศนในการดําเนินงาน
พ.ศ.2547-2551
ผูชวยศาสตราจารยวาสิฎฐ อิ่มแสงจันทร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

กรอบวิสัยทัศนและทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
ปรัชญานําทาง

สังคมไทยที่พึงประสงค
เขมแข็งและมีดลุ ยภาพ 3 ดาน

“เศรษฐกิจพอเพียง”

“เศรษฐกิจพอเพียง”
- ยึดทางสายกลาง
- สมดุล
- รูจักพอประมาณ
- มีภูมิคุมกัน
- รูเทาทันโลก

สังคม
คุณภาพ

สังคมแหง
ภูมิปญญา
และการเรียนรู

สังคมสมานฉันท
และการเอื้ออาทร
ตอกัน

- คิดเปน ทําเปน
- พึ่งพาเกือ้ กูลกัน
- มีคนดี คนเกง
มีคุณธรรม จริยธรรม เรียนรูตลอดชีวิต - ดูแลกลุมผูดอยโอกาส
มีวินัย เคารพกฏหมาย - มีนวัตกรรม /
และคนยากจน
มีความรับผิดชอบ
ความคิดริเริ่ม
จุดมุงหมาย
สรางทุนทางปญญา
- เศรษฐกิจยั่งยืน
- การพัฒนาที่ยั่งยืน
- ความอยูด ีมีสุขของคนไทย เมือง / ชุมชนนาอยู - สืบสานประเพณี
- การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม
- ไดดุลยภาพ
โปรงใสเปนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น

วิสัยทัศน+ปณิธาน+วัตถุประสงคของม.ศิลปากร
จุดแข็ง
-บุคคลากร(อาจารย)+หลักสูตร
-ชื่อเสียง
-สถานที่ตั้งและสิ่งแวดลอม

โลก
(ปจจุบัน)
วิทยาการ
(มหาวิทยาลัย)

“ความเปนเลิศทางวิชาการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย”
จุดออน
-ระบบการทํางานแบบบูรณาการ
-วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน
-งบประมาณไมเพียงพอ

*จุดแข็ง

วิทยาศาสตร

สันติสุข
มั่นคง
สุนทรียภาพ

พลัง
มนุษยศาสตร

วัฒนธรรมและศิลปะ

ผลิต
แขงขัน
มั่งคั่ง
*งานวิจัยมนุษยศาสตรกบั การพัฒนาประเทศ
นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา 27 มีนาคม 2547

นโยบายชาติ+แผนชาติ
กลยุทธระดับชาติ
ทีป่ รึกษาฝายวิชาการ
-อดีตคณบดี
คณะสถาปตย
-คณบดีคณะสถาปตย
-ผูทรงคุณวุฒิ
อื่นๆ

(คนใน)

LINE

รองคณบดีฝายวิชาการ
และผูชวย
รองคณบดีฝายบริหาร
และผูชวย

ปณิธานและวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธการทํางานของคณะสถาปตย
คณบดีคณะสถาปตย
นโยบาย-แผนงาน-โครงการ : คณะสถาปตย
STAFF

สํานักงานเลขานุการคณะสถาปตย
งานประจํา
(Routine work)
-งานบริหารจัดการ
-งานงบประมาณ
-งานประเมินผล
-งานประกันคุณภาพ
-งานประชาสัมพันธ
-งานกิจการนักศึกษา
อื่นๆ

งานโครงการ
(Project work)
-งานบัญชี
-งานกฏหมาย
-งานวิจัยแบบบูรณา
การ
-งานประชาสัมพันธ
-งานจัดฝกอบรม
อื่นๆ

ทีป่ รึกษาฝายวิชาชีพ
-อดีตนายกสมาคม
ศิษยเกาคณะสถาปตย
-นายกสมาคม
คณะสถาปตย
-ประธานและกรรมการ
บริหารบริษัทสถาปนิก
อื่นๆ
(คนนอก)

LINE

รองคณบดีฝายกิจการ
พิเศษและผูชวย
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและผูชวย

รองคณบดี
งานประจํา
(Routine)
-งานเรียน
-งานสอน
-งานวิจัย
-งานบริการชุมชน
-งานบริการสังคม
-งานวิชาการอื่นๆ

สํานักงานเลขานุการคณะสถาปตยฯ

รองคณบดี

หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม
หัวหนาภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม
หัวหนาภาควิชาออกแบบชุมชนและผังเมือง
หัวหนาภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม

งานโครงการ
(Project) (ทดลองออกนอกระบบ)

วิสัยทัศนในการนําศักยภาพที่เปนจุดแข็งของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรออกสูภายนอกใน
ลักษณะแผนงานแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
คณะสถาปตยกรรมศาสตรในดานการบริหาร
และการปฎิบัติงาน

-งานวิจัยแบบถายทอด
-งานวิจัยแบบบูรณาการ
-งานจัดทําแผนที่ระบบGIS เพื่อ
:วางผังเมือง
:แสดงเขตอนุรักษ
:วางแผนปองกันน้ําทวม
:แสดงเขตปาเสื่อมโทรม
-งานจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบเชน
อสังหาริมทรัพย, ทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย, เขตที่ดินของราชการ
เปนตน
-งานพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปให
สถาปนิกไทย
-งานจัดฝกอบรมและพัฒนาบุคคลภายนอก
-งานพัฒนาหลักสูตรพิเศษ
-งานอื่นๆ

นโยบายของการทํางาน
“มุงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานใหเพิ่มขึ้น 30 %”
หลักการบริหารจัดการ
งาน -ทํางานอยางมีระบบ -มีการประเมินผลงาน
สรางงาน
-มีการควบคุมงานในดานกิจกรรมและเวลา

time table
milestone chart

คน*-ปจจัยที่สําคัญที่สุด ระบบการRecruitment (รับคนเขาทํางาน) -ไดคนดีมีคุณภาพ
ระบบการMaintenance
หาเงิน

แรงจูงใจดานลบ -กฎระเบียบ,ขอบังคับ
แรงจูงใจดานบวก -การพัฒนาฝกอบรม
-สงเสริมใหแสวงหาความรูเพิ่มเติม
ระบบการRetirement -ขาราชการ
-พนักงาน
สวัสดิการ ?

เงิน -งบประมาณ -แสวงหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนอื่นๆนอกเหนือจากงบประมาณแผนดินที่ไดรับ
วิธีการดําเนินงานในการทํางาน
นํานโยบายและวัตถุประสงคแปลงเปนแผนงานและโครงการโดยกําหนด
เปาหมายใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค

ระดับนโยบาย-นามธรรม
(ผูบริหารระดับสูง)

ที่ปรึกษาฝายวิชาการ

แผนกลยุทธการทํางาน

ที่ปรึกษาฝายวิชาชีพ

นโยบาย

ปณิธานและวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย

นโยบายชาติ+แผนชาติ
กลยุทธระดับชาติ

Top down

แนวทางในการปฏิบัติงาน

คณบดีคณะสถาปตย
รองคณบดี

หัวหนาภาควิชา

สํานักงานเลขานุการ
*ประสานงาน – เกิดแผนงานและโครงการที่
เริ่มเปนรูปธรรมโดยประสานผลประโยชน + ความเปนไปไดและตอบสนองตอนโยบาย
ระดับปฏิบัติงาน เปาหมายชัดเจน
(ทีมงาน) - Task Force
- Working Group
*การมีสวนรวม - นักศึกษาเปนทรัพยากรสําคัญ

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
อาจารย

*นักศึกษา
*บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ

Bottom up

วัตถุประสงค

โครงการ

ระดับแผนงานและโครงการ
(ผูบริหารระดับกลาง)

แผนงานและโครงการ

คณบดีคณะสถาปตย

การทํางานในระดับปฏิบัติงาน
-เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย
-ใชวิธีการบริหารงานแบบประชาธิปไตย
-มีเปาหมายชัดเจนในการทํางาน

เกิด

-ความโปรงใสในการทํางาน
-เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
-เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลโดยเนนที่ Out put และ Out come

*พยายามใหนักศึกษามีสวนรวมมากขึ้นเพราะเปนทรัพยากรที่สําคัญและเปนผูไดรับผลโดยตรงตอนโยบายของคณะฯ
เชน นโยบายการยายนักศึกษาไปเรียนที่จังหวัดนครปฐม
*สงเสริมใหนักศึกษาทํางานเปนทีมและบริการสังคมและชุมชนมากขึ้น
*สงเสริมใหนักศึกษาเริ่มฝกการทํางานในลักษณะองคกรของนักศึกษาใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทบทวน สมมุติฐานและแนวทางในการแกไขปญหาในระดับนโยบาย
เชน การตั้งสมมุตฐิ านผิด ทฤษฎีที่ใชแกไขปญหาผิด (Theoretical Failure)
การตั้งสมมุติฐานถูก แต การจัดการและการบริหารผิด (Technical Failure)

หลักการบริหารบุคคล - พรหมวิหาร 4
หลักการปฏิบัตงิ าน - อิทธิบาท 4

ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน
เนื่องจากอนาคตจะเปนมหาวิทยาลัยนอกระบบ ในการกํากับและดูแลของราชการ ดังนั้นจึงเสนอแผนงานและโครงการทดลอง
ออกนอกระบบ ตามแผนงานที่นําเสนอมาแลว โดยวิธีการหางบประมาณนั้น ใชการศึกษาถึงแผนงานของกระทรวงตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อดําเนินงาน ดังนี้

แผนงาน+โครงการเชิงรับ
- งานบูรณาการเพื่อวางผังเมือง
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
ผูวา CEO
- กระทรวงวัฒนธรรม - โครงการจัดทําแผนที่แสดงเขตอนุรักษ
พื้นที่ที่เปนเมืองเกาและอาคารเกา
ที่สําคัญ
- กระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว
- โครงการจัดทําแผนที่ทองเที่ยว
ที่สําคัญใหครบทุก 72 จังหวัด
- กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- โครงการจัดทําแผนที่ GIS ให
เห็นความสําคัญและปญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 72 จังหวัด
รวมทั้งเขตนานน้ําทะเลของไทย

แผนงาน+โครงการเชิงรุก
- เสนอโครงการในลักษณะรูปธรรม
โดยออกแบบสถาปตยกรรมใหมีเอา
ลักษณะของทองถิ่น
- เสนอโครงการในการจัดทําแนวทาง
ในการบริหารและจัดการพื้นที่ที่นํา
เสนอ
- เสนอโครงการในการบริหารและจัด
การแหลงทองเที่ยวในลักษณะการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
- จัดทําโครงการศึกษาผลกระทบสิง่
แวดลอมของจังหวัดที่มีพื้นที่
อยูติดชายฝงทะเล

-กระทรวงพาณิชย
- กระทรวง ICT
(สารสนเทศ)
- กระทรวงศึกษาธิการ

-

- โครงการสํารวจลักษณะเดนของ
ผลิตภัณฑของแตละพื้นที่และเสนอ
แนวทางในการเพิ่มมูลคาและปริมาณสินคา
- จัดทําฐานขอมูลทีส่ าํ คัญของประเทศ เชน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
- พัฒนาระบบการบริหารและจัดการ
ในลักษณะใหเปนงานบูรณาการ
เพื่อใหประเทศไทยเปนผูนําของเอเชียใต

แหลงทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน

- โครงการจัดทําการออกแบบศูนยสินคา
OTOP ใหครบทุกจังหวัด
- โครงการจัดทําและพัฒนา
Soft Ware ใหแกสถาปนิกภายใน
ประเทศเพื่อใหใชงานไดทัดเทียม
program ตางประเทศ
- สงเสริมและใหทุนการศึกษาและการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยใน
ประเทศลาว, พมา และกัมพูชา
- นําเสนอโครงการพัฒนาในแบบบูรณา
การแกประเทศดังกลาว
- นําเสนอโครงการการแลกเปลี่ยนอาจารย
และนักศึกษากับตางประเทศอืน่ ๆ
- สงเสริมและสนับสนุนโครงการที่เปน
ลักษณะงานที่เปนนวัตกรรมใหมๆ

นักศึกษาเกาที่เรียนแลวไมจบ
นักศึกษาใหม
ขอมูลการตลาด

เพิ่มจํานวนนักศึกษา
เพิ่มหลักสูตร

เจาหนาที่ภาครัฐ
เอกชน, องคการตาง ๆ
ประชาชน
- โครงการฝกอบรมตาง ๆ
- จัดประชุม+สัมมนา

เพิ่ม
ประชาชนทั่วไป

เพิ่ม
นศ.ป.ตรี+ป.โท
มุมมองผูรับบริการ
(คน)
มุมองดานการเงิน
(งาน)
เพิ่มรายได
- โครงการพิเศษเพิ่มรายไดมากขึ้น
และเปนการบริการทางวิชาการหรือ
บริการชุมชน
- การฝกอบรมพิเศษตาง ๆ
ลดรายจาย
- ลดโครงการที่มีการทับซอนกันใหมีการ
ประสานงานกันมากขึ้น เพื่อลดจํานวน
โครงการใหลดนอยลง
- ใหมีการคิดผลตอบแทนของแตละ
โครงการดานการเงินเพิ่มขึ้นในราย
ละเอียดของโครงการ

วิสัยทัศน & ยุทธศาสตร

กระจายการทํางานอยางทั่วถึง
และโปรงใส

มุมมองการบริหาร
ภายใน(คน+ระบบ)

มุมมองดานพัฒนา
การศึกษา
(คน+ระบบ)
นอกเหนือจาก Routine work (งานประจํา)
สนับสนุนโครงการพิเศษเชน
-โครงการเชิงรุก+เชิงรับ เพือ่ ทดลองออกนอกระบบ
- สงเสริมโครงการวิจยั +พัฒนาที่สามารถตอยอดไปปฏิบัตจิ ริงได
- โครงการปฏิบัติงานที่นักศึกษาและอาจารยลงพื้นที่ปฏิบัติงานไปพรอม ๆ กัน
- โครงการวิจยั ที่นําผลวิจัยมาใชในการพัฒนาการศึกษาไดอยางจริงจัง
* เตรียมตัวรับระบบการ entrance ซึ่งคณะฯ จะตองรับนักศึกษาโดยตรง

นําเกณฑประเมินผลงานมาใช
ทุกระดับการทํางาน
สงเสริม+พัฒนาบุคลากรภายใน
อยางทั่วถึงและเปนธรรม
การมอบหมายงานใหคาํ นึงถึง A4 คือ
- ASSIGNMENT
- ADVISE
- APPROVE
-AWARD

วัตถุประสงค

ขอมูลปจจุบัน

เปาหมาย

- จํานวนนักศึกษาทีห่ ายไป
- จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น

5%
7%

0%
10%

- รับนักศึกษาเกาที่เคยศึกษา
แลวไมจบในระยะเวลาที่กําหนด (นิรโทษกรรม)
- เปดการอบรมพิเศษชวงสั้น ๆ

- บุคลากรลาศึกษาตอ
เพื่อเพิ่มวุฒิทางการศึกษา

- จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาตอ ป.โท

5%

7%

- สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง

- จํานวนโครงการที่
บุคลากรเขารับการฝกอบรม

- จํานวนโครงการที่เพิ่มขึ้น

5%

10%

- สงเสริมใหมีการฝกอบรมบุคลากรภายในองคการอยาง
ตอเนื่อง

- รายไดที่เพิ่มขึ้นเทียบกับป
ที่ผานมา

5%

7%

- สงเสริมโครงการและกิจกรรม
ที่ทําใหเกิดรายไดกับองคกร

- จํานวนโครงการที่จัด
ทําเปนโครงการทดลอง
ออกนอกระบบ

- จํานวนโครงการที่เพิ่มขึ้น
เทียบกับปที่ผานมา

5%

10%

- สงเสริมใหทําโครงการวิจัย
โดยรับงบประมาณจากภายนอก
มากขึ้น

- จํานวนโครงการวิจัย
ที่นําผลวิจัยไปปฏิบัติจริง

- จํานวนโครงการที่เพิ่มขึ้น
เทียบกับปที่ผานมา

5%

10%

- สงเสริมใหทําโครงการวิจัย
แบบบูรณาการเพิ่มมากขึ้น

- จํานวนโครงการวิจัย
ที่นําผลวิจัยไปใชในการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง

- จํานวนโครงการที่เพิ่มขึ้น
เทียบกับปที่ผานมา

5%

10%

- สงเสริมใหทําโครงการวิจัย
แบบบูรณาการเพิ่มมากขึ้น

มุมมองดานผูรับบริการ
(ตรี+โท)
ประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด

แผนงาน+โครงการ

มุมมองดานบริหาร
จัดการภายใน

มุมมองดานการเงิน
- รายไดที่เพิ่มขึ้น
มุมมองดานการพัฒนา
การศึกษา

