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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

คํานํา
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ า นสมเด็ จ เจ า พระยา เป น หน ว ยงานบริ ห ารงานส ว นกลาง
มีจุดมุ งหมายเพื่อสนั บสนุ นการดําเนินงานในดานตางๆ ของมหาวิท ยาลั ย ในการจัด ทําแผนปฏิ บัติร าชการ พ.ศ.2560
สํานัก งานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภั ฏบา นสมเด็จเจาพระยา มีส าระสํ าคัญ เกี่ยวกับนโยบายการปฏิ บัติราชการของ
สํานักงานอธิการบดี โดยแผนปฏิบัติราชการฯนี้ แบงเปน 4 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 บทนํา เสนอขอมูลเกี่ยวกับกรอบ
แนวคิดเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ สวนที่ 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงานอธิการบดี ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัดตามเปาประสงคและ
คาเปาหมาย สวนที่ 3 รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักงานอธิการบดี นําเสนอ
รายละเอียดโครงการ งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ สวนที่ 4 การนําแผนปฏิบัติราชการฯสูการปฏิบัติ และกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานตางๆของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนกลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ า นสมเด็ จ เจา พระยา ตลอดจนภารกิ จตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 รวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการดําเนินงานใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของแผน
บริบทที่เกี่ยวของ
วิธีดําเนินงาน
สวนที่ 2
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) สํานักงานอธิการบดี
วิสัยทัศน
พันธกิจ
วัตถุประสงค
ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการศึกษาแหงชาติ
และแผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานอธิการบดี
แผนกลยุทธสาํ นักงานอธิการบดี พ.ศ.2558 – 2562) ฉบับปรับปรุง
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ความเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธและโครงการตางๆ ของสํานักงานอธิการบดี
สวนที่ 3
รายละเอียดของแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) สํานักงานอธิการบดี
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบตั ิราชการ
รายละเอียดโครงการ/ตัวชี้วัดโครงการ/การประมาณการงบประมาณ
สวนที่ 4
การนําแผนปฏิบัตริ าชการ4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) สํานักงานอธิการบดีสูการปฏิบัติ
การนําแผนปฏิบัตริ าชการ4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) สํานักงานอธิการบดีสูการปฏิบตั ิ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ของสํานักงานอธิการบดีที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
สวนที่ 5
การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ระบบการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
ขั้นตอนการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
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สวนที่ 1
บทนํา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปฏิบัติภารกิจสําคัญในการเปนหนวยงานบริหารงานกลาง
มีจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงมีความจําเปนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี อยางเปนระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หลักการและเหตุผล

ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ านเมือ งที่ดี บั ญญัติให สวนราชการทุ กแหงต องจัดทํ า
แผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและอื่นๆที่เกี่ยวของ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซึ่งเปนหนวยงานบริหารงานสวนกลาง มีจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ
ของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561-2564 ขึ้น โดยยึดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย แผนงบประมาณรายจาย รวมทั้งแผนพัฒนาดานตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางกําหนดทิศทางใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม ในแตละปงบประมาณ นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือสําคัญในการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงคของแผน

- เพื่อใชเปนกรอบแนวทางและเปาหมายการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ในแตละปงบประมาณ และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใหเปนเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน
- เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ของสํานักงานอธิการบดี
- เพื่อใหผูบริหารนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ

บริบทที่เกี่ยวของ

1. นโยบายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกระทรวงศึกษา
1.1 นโยบายรัฐบาลหลักดานการศึกษา ดแก
นโยบายที่ 4 การศึกษาและการเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวม
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนคน
4.7 ทนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญ
ในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน
4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากล
4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี
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1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของดานการศึกษา ไดแก
นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
2.1 การเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็นแรงงานตางดาว ยาเสพติด
2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล าของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสรางโอกาสอาชีพและการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
3.6 จัดระเบียบสังคม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย
6.8 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนทั้งที่ทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพื้นที่และปญหาขาดแคลนน้ํา
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาษีที่ เหมาะสมระหวาง
น้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให เขมแข็ง สามารถ
แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
7.4 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
7.5 ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลงแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลคาทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหนาเรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาโดยใหความสําคัญ
ในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน าของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย
นโยบายที่ 10 การส ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการ

2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 6 ดาน ไดแก
2.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
2.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ําอยางทั่วถึง ผลิตและพัฒนากําลังคน
ใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ
8. สรางโอกาสทางการศึกษา
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงคหลัก
1. กําลังคนมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ
2. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน
3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษามีความทั่วถึง เปนธรรม สอดคลองกับความตองการ จําเปน และ นโยบายการผลิต
และพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดการเรียนรูและบริหารจัดการที่มี คุณภาพ รวดเร็ว
และทั่วถึง
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา และทองถิ่น
7. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
8. ประชาชนทุกกลุมทุกวัยไดรับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง เสมอภาค และเปนธรรม
9. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรูที่สามารถน าไปใชประโยชนเชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย

4. นโยบายสภามหาวิทยาลัย
จากการนําแผนกลยุทธพุทธศักราช 2558 – 2562 ไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินการทบทวนงานนโยบายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
ศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลือ่ นนโยบายสูการปฏิบัติ ติดตามความกาวหนาและผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายสูการปฏิบัติ และกําหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ใหเขมแข็ง เพื่อมุงสรางมหาวิทยาลัยคุณภาพไดมาตรฐานสากล ระหวางวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมไดรวมกัน
พิจารณาและใหขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สรุปเปนประเด็นไดดังนี้
ดานการจัดการศึกษา
1. ควรวางแผนการศึกษาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการผลิตงานวิจัยใหมีทิศทางชัดเจนและนาสนใจเพื่อใหถูกนําไป
ใชงาน ซึ่งจะสงผลตอการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
2. ควรพัฒนาบัณฑิตดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากแตยังมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ
3. ควรนําผลการรับรูความคิดเห็นตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาของนิสิตนักศึกษา
ดานพฤติกรรมการสอนของคณาจารยมาพิจารณาเปนขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาการสอนตอไป
4. ควรสรางความชัดเจนใหผูสอนไดเขาใจถึงองคประกอบสําคัญของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานTQF อาทิ วัตถุประสงค
การเรียนรู กลยุทธในการวัดและประเมินผล เปนตน เพื่อใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหดีขึ้น
5. ควรเรงดําเนินการประชาสัมพันธใหหลากหลายชองทางเพื่อเปนการดึงดูดผูเขาศึกษาตอ และใชวิธีการประชาสัมพันธ
ผานสื่อ Social ใหมากขึ้น
6. ควรสํารวจความพรอมในการชําระคาเลาเรียนของนิสิตเขาใหม เพื่อเตรียมการสําหรับการขอทุนกูยืม กยศ.
ดานวิชาการ
1. ควรบรรจุหลักสูตรวิชาชีพครู และหลักสูตรทางดานภาษาไวในหลักสูตรความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย เชน ภาษาอังกฤษ
และ ภาษาจีน เปนตน
2. ควรมีการติดตามประเมินผลการจัดอบรมภาษาอังกฤษใหไดผลในเชิงคุณภาพ
3. ควรเรงผลิตหลักสูตรนานาชาติ
4. ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และสรางหลักสูตรที่เนน
การมีเหตุผลและมีกระบวนการคิดที่ถูกตอง
5. ควรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครบวงจร มีแหลงประกอบการ (แหลงผลิต) เปนของตนเอง เชน สถานพยาบาล
เปนตน และสรางหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น เนนการฝกประสบการณวิชาชีพจากสถานที่จริง
6. ควรหลอมรวมหลักสูตรที่มีความคลายคลึงกันเปนหลักสูตรเดียวกันเพื่อสรางความเขมแข็ง
ดานงานวิจัย
1. ควรสรางเครือขายงานวิจัยในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
2. ควรวางแผนกําหนดจํานวนงานวิจัยของอาจารยเพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
3. ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดทําฐานขอมูลใหทันสมัย เชน ขอมูลอาจารย ขอมูลจํานวนงานวิจัย จํานวนอาจารยที่ไดรับ
ทุนการศึกษาตอ เพื่อใหสามารถนําไปกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรได
4. ควรสงเสริมใหอาจารยจัดทํางานวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อจะสงผลใหเปนการเพิ่มแหลงงบประมาณ
5. ควรสงเสริมใหอาจารยจัดทําผลงานวิจัยเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
6. ควรเรงการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลทางวิชาการและงานวิจัยใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายมากขึ้น
7. ควรเรงดําเนินการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยใหทันชวงเวลาที่กําหนด

ดานการบริหารจัดการ
1. ควรเรงปรับกลยุทธที่ใชในการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม
2. ควรเรงติดตามตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ํากวาเปาหมายนํามาดําเนินการปรับปรุงใหมีผลการประเมินที่ดีขึ้น
3. มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ค วามชั ด เจนในการดํ า เนิ น งานจั ด ตั้ ง คณะ/หน ว ยงานใหม เช น คณะพยาบาลศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร เปนตน
4. มหาวิทยาลัยควรเตรียมการรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในดานการรับครูใหมแทนครูเกษียณอายุราชการ
ซึ่งกระทรวงศึก ษาธิก ารใช นโยบายสรางครูคืน ถิ่น โดยนํา บัณฑิ ตที่มีเ กรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้ นไป มาสมั ครเพื่อสอบบรรจุแต งตั้งครูใหม
ในอนาคตจะมีการเริ่มรับเด็กเกงมาเปนครูเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงควรผลิตบัณฑิตใหมีเกรดเฉลี่ยในระดับ 3.00 ขึ้นไป และพัฒนาครู
ทุกสาขาวิชาใหมีทักษะภาษาอังกฤษ(CEFR) เทากับระดับ B1 สวนครูสอนภาษาอังกฤษตองมีทักษะภาษาอังกฤษ(CEFR) เทากับระดับ B2
ตั้งแตวันสมัคร
5. มหาวิทยาลัยควรเตรียมการวางแผนการรับนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยตองการ
6. การพัฒนาปรั บปรุ งหลั กสูต รและการจั ดทํา หลัก สูตรใหม ควรดําเนินการอยา งเป นระบบ โดยความรว มมือ ของสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการและหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงงานและแกไขปญหาของ
ประเทศได
7. ควรสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาประกอบอาชีพเสริมเพื่อสรางเสริมประสบการณชีวิตและมีทุนสําหรับการศึกษา
8. มหาวิทยาลัยควรสรางหลักสูตรที่โดดเดนจากความพรอมของคณะและมหาวิทยาลัย
5. แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏบ านสมเด็จเจาพระยา ไดมี การทบทวนแผนกลยุ ทธของมหาวิทยาลัย โดยวิ เคราะหข อมูลพื้ นฐาน
ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน โดยเฉพาะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ขอมูลจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ตลอดจนทิศทางและแนวโนมในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก จึงไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
แผนกลยุทธตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 6 ดาน ดังนี้
แผนกลยุทธที่ 1
แผนกลยุทธที่ 2
แผนกลยุทธที่ 3
แผนกลยุทธที่ 4
แผนกลยุทธที่ 5
แผนกลยุทธที่ 6

ดานการพัฒนาอัตลักษณที่โดดเดนบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูค วามเปนเลิศ
ดานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
ดานการวิจัย
ดานการบริการวิชาการสูสังคม
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

โดยแตละกลยุทธมีดาน เปาประสงค และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
แผนกลยุทธที่ 1 ดานการพัฒนาอัตลักษณที่โดดเดนบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณโดดเดนบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ
ดานที่ 1 การผลิตบัณฑิตครู (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาไทย)
เปาประสงค มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณทางวิชาชีพครูที่มีคุณภาพสูความเปนเลิศ
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต
1. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรหลักและศาสตรการสอน
2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูโดยใชพหุภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีจิตวิญญาณความเปนครู
ดานที่ 2 การผลิตบัณฑิตทางดนตรี (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก)
เปาประสงค มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศดานวิชาชีพดนตรี
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต

1. มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร ท างดนตรี ทั้ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ และสามารถนํ า ไปประกอบอาชี พ
ทางดานดนตรีได
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานดนตรีรวมกับศิลปนหรือองคการที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ
3. มีทักษะในการนําเสนอผลงานสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ
ดานที่ 3 ดานการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานการแพทย
แผนไทย เทคนิคการแพทย สาธารณสุขศาสตร และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เปาประสงค มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพสูความเปนเลิศ
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต
1. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรหลัก
2. มีความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู
3. บัณฑิตสามารถไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่เปนที่ยอมรับในวิชานั้น ๆ
ดานที่ 4 ดานการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ (มุงผลิตบัณฑิตทางที่มีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานบัญชี
ธุรกิจบันเทิง การทองเที่ยว และคหกรรมศาสตร)
เปาประสงค มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตดานอุตสาหกรรมบริการสูความเปนเลิศ
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต
1. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรหลักและสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา
2. มีประสบการณตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
3. มีวุฒิบัตรดานทักษะวิชาชีพ
แผนกลยุทธที่ 2 ดานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 2 การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ
ดานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ไดมาตรฐานทางวิชาการ
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
ดานที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
ดานที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค
1. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเปนไทย”
แผนกลยุทธที่ 3 ดานการวิจัย
กลยุทธที่ 3 การเสริมสรางศักยภาพดานงานวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และงานสรางสรรค
ดานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยที่มีคุณภาพ
เปาประสงค
1. อาจารยและบุคลากรมีศักยภาพดานการวิจัยที่สูงขึ้นในทุกระดับ
2. มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
ดานที่ 2 สงเสริมพัฒนาและเผยแพรองคความรูจากการวิจัย
เปาประสงค องคความรูจากการวิจัยไดรับการเผยแพรและจัดการดวยระบบสารสนเทศ
ดานที่ 3 พัฒนางานวิจัยสูการนําไปใชประโยชน
เปาประสงค
1. องคความรูจากการวิจัยนําไปเผยแพรและใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น สังคม ประเทศชาติ
และนานาชาติ
2. ระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองานสรางสรรค

แผนกลยุทธที่ 4 ดานการบริการวิชาการสูสงั คม
กลยุทธที่ 4 การใหบริการวิชาการตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น
ดานที่ 1 การใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนแหลงรวมองคความรูพรอมใหบริการวิชาการ
ดานที่ 2 การสรางประโยชนจากความรวมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
เปาประสงค สังคม ชุมชน และทองถิ่นเปาหมายไดรับการบริการวิชาการอยางทั่วถึง
ดานที่ 3 การบริการวิชาการตามอัตลักษณที่โดดเดน
เปาประสงค พัฒนาความรวมมือในการบริการวิชาการกับหนวยงาน สถานประกอบการ ตามอัตลักษณ
ที่โดดเดนในดานการพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานดนตรี
ดานอุตสาหกรรมบริการ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ดานที่ 4 การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค สังคม ชุมชน และทองถิ่นเปาหมายที่ใหบริการไดมีแหลงเรียนรูทางวิชาการตามอัตลักษณที่โดดเดนของ
มหาวิ ท ยาลั ย อั น ได แ ก ความเป น เลิ ศ ด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ด า นการผลิ ต ครู ด า นดนตรี
ดานอุตสาหกรรมบริการ และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
แผนกลยุทธที่ 5 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 5 การอนุรกั ษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดานที่ 1 มุงพัฒนาองคความรูและความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหคงอยูอยางยั่งยืน
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมในยานฝงธนบุรี และศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
เพื่อนําศิลปวัฒนธรรมสูความเปนเลิศในระดับสากล
ดานที่ 2 เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคดวยทุนทางวัฒนธรรม
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนแหลงสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรม
ดานที่ 3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปาประสงค มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการ อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนกลยุทธที่ 6 ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล
ดานที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ดานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
เปาประสงค
1. อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพ
2. มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพ
ดานที่ 3 พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองคกรอยางมีคุณภาพ
เปาประสงค มหาวิ ท ยาลั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารองค ก ร
อยางมีคุณภาพ
ดานที่ 4 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกสภาพแวดลอมสรางสุนทรียภาพและบริการที่เอื้อตอการเรียนรูและสรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหแกนิสิตและบุคลากร
เปาประสงค
1. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม
2. นิสิต บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดานที่ 5 สรางความเขมแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสูมหาวิทยาลัยคุณภาพไดมาตรฐานสากล
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนองคกรคุณภาพที่ไดมาตรฐานสากล
ดานที่ 6 การบริหารความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค มีการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หนวยงานที่ 1 โรงเรียนสาธิต
หนวยงานที่ 2 ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี
หนวยงานที่ 3 ศูนยภาษา
หนวยงานที่ 4 หนวยงานบริหารรายได/ผลประโยชนมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีกระบวนการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ โดยการมอบหมายใหผูบริหารกํากับติดตาม
ผลการทํ า งานของหน ว ยงานต า งๆ และกํ าหนดผู รั บ ผิ ด ชอบอย า งจริ ง จั งอย า งเป น ระบบและต อ เนื่ อ ง และนํ า สู ก ารรายงานผลต อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธกิจกรรมและ
แนวทางการทํางานใหเหมาะสมตอไป
6. แผนกลยุทธสํานักงานอธิการ พ.ศ.2558 – 2562(ฉบับปรับปรุง)
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ภ ารกิ จ หลั ก ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ า นสมเด็ จ เจ า พระยา
พ.ศ.2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) ในการพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จตามพันธกิจอยางมีทิศทาง เพื่อใหเกิดผลตามวิสัยทัศน และมุงเนน
ที่จะใหบรรลุการเปนสํานักงานที่มีคุณภาพ โดยมีแผนกลยุทธ ดังนี้
แผนกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการองคกรที่ดี และมีธรรมาภิบาล
แผนกลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
แผนกลยุทธที่ 3 บริหารจัดการพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
แผนกลยุทธที่ 4 สงเสริมวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู
แผนกลยุทธที่ 5 สนับสนุนการบริหารความตอเนื่องเพื่อการจัดตัง้ หนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธดังกลาว ประกอบดวย 5 กลยุทธ 5 ยุทธวิธี 13 มาตรการ 13 ตัวชี้วัด
7. การบริหารจัดการสํานักงานอธิการบดี
โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี ไดแบงออกเปน 6 หนวยงานหลัก ซึ่งแตละหนวยงานมีภาระงาน และ
หนาที่หลักที่เปนสวนงานของแตละกอง ดังนี้
1. กองกลาง
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานเลขานุการ
1.3 งานสวัสดิการ
2. กองนโยบายและแผน
2.1 งานบริหารงานทั่วไป
2.2 งานนโยบายและแผน
2.3 งานงบประมาณ
2.4 งานขอมูลและสารสนเทศและติดตามประเมินผล
2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

3. กองบริหารงานบุคคล
3.1 งานบริหารงานทั่วไป
3.2 งานพัฒนาระบบงาน อัตรากําลัง และบุคลากร
3.3 งานกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3.4 งานสรรหา บรรจุแตงตัง้ ทะเบียนประวัติ และบําเหน็จความชอบ
3.5 งานวินัยและนิติการ
4. กองพัฒนานิสิตนักศึกษา(*จัดตั้งสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาขึ้นมากํากับดูแล)
4.1 งานบริหารงานทั่วไป
4.2 งานสงเสริมและแนะแนวการศึกษา
4.3 งานทุนการศึกษา
5. กองคลัง
5.1 งานบริหารงานทั่วไป
5.2 งานการเงิน
5.3 งานบัญชี
5.4 งานพัสดุ
6. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
6.1 งานบริหารงานทั่วไป
6.2 งานวิศวกรรมและอนุรักษพลังงาน
6.3 งานสถาปตยกรรม
6.4 งานอาคารสถานที่
6.5 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
6.6 งานยานพาหนะ
หมายเหตุ อางอิงขอมูลโดยละเอียดจากแผนกลยุทธ พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง), มีนาคม 2560, หนา 2

วิธีดําเนินงาน

1. ศึกษาบริบทที่เกี่ยวของ
2. กําหนดกรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของสํานักงานอธิการบดี
ใหมีความสอดคลองกับนโยบาย ภารกิจของหนวยงาน และบริบทตางๆที่เกี่ยวของ
3. จัดประชุมปฏิบตั ิการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของสํานักงานอธิการบดี แกทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
4. จัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับนโยบาย ภารกิจ ที่เกี่ยวของ
5. เสนอ(ราง)แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของสํานักงานอธิการบดี ตอคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี
6. เสนอขออนุมัติใชเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของสํานักงานอธิการบดี ตอคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี
7. เผยแพรในรูปแบบเอกสารและเว็ปไซด ผานกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี

สวนที่ 2
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป(พ.ศ.2561 – 2564)
สํานักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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สวนที่ 2
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561 - 2564 สํานักงานอธิการบดี
การศึ กษาวิ เคราะหข อมูลบริบทเบื้องตนที่ เกี่ยวของ เพื่อ ใชเป นขอ มูลประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดสํ าหรั บการจัดทํ า
แผนฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561-2564 ของสํานักงานอธิการบดีฉบับนี้ มีขอมูลสําคัญ ที่เกี่ยวของ ไดแก นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสภามหาวิทยาลัยการทบทวนนโยบาย(Retreat) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ผังความเชื่องโยง
นโยบาย และแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี โดยเฉพาะการจัดทําตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย เปนกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของสํานักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานใหบริการ ประสานงานที่มปี ระสิทธิภาพ บุคลากรมีจติ บริการ ทํางานเปนทีม มีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน
พันธกิจ
1. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
2. พัฒนาบุคลากรใหมจี ิตบริการและทํางานเปนทีม
3. พัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตใหเปนทรัพยากรบุคคลทีม่ ีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในสังคม
2. เพื่อใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการและการทํางานรวมกัน
3. เพื่อใหการบริการและประสานงานของสํานักงานอธิการบดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงระหวาง นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 แผนการศึกษาศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2574
แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ (พ.ศ. 2560-2564) กับยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ/แผนบูรณาการ
กับแผนการจัดสรรงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. ยุทธศาสตรจัดสรร/
(พ.ศ. 2560-2564)/ ยุทธศาสตร
แผนงาน งปม.
ศธ. ป พ.ศ. 2560

แผนบูรณาการ

นโยบายที่ 1 การปกปองและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 5. ยุทธศาสตรการเสริมสราง
1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
ความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน

1. พัฒนาหลักสูตรกระบวน
การเรียนการสอน การวัด และ
ประเมินผล

3. ยุทธศาสตรดานการ 13. การยกระดับคุณภาพ
พัฒนาและเสริมสราง การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ศักยภาพคน 3.1.2
แผนงานรอง ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต

2.1 การเตรียมความพรอมสู
ประชาคม การเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (ยาเสพติด)

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 5. ยุทธศาสตรการเสริมสราง
1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
ความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน

1. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอน การวัด และ
ประเมินผล

1. ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคงและ
ตางประเทศ

4. การปองกันปราบปราม และ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

2.2 เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 5. ยุทธศาสตรการเสริมสราง
ความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษา

1. ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง

2. การขับเคลื่อนการแกไขปญหา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

นโยบายที่2 การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการตางประเทศ

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. ยุทธศาสตรจัดสรร/
(พ.ศ. 2560-2564)/ ยุทธศาสตร
แผนงาน งปม.
ศธ. ป พ.ศ. 2560

แผนบูรณาการ

นโยบายที่3 การลดความเหลื่อม
ล้ําของสังคมและการสรางโอกาส
การเขาถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสราง 4. ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสอาชีพ และการมีรายไดที่
โอกาสความเสมอภาคและ
มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
เทาเทียมกันทางสังคม
รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส และ
แรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย
พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
3.2 ปองกันและแกไขปญหการคา
มนุษย

2. ยุทธศาสตรการสรางความเปน 4. การสรางโอกาสความเสมอภาค 4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการ
ธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และความเทาเทียมทางการศึกษา ทางการศึกษาและการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต

4. ยุทธศาสตรดาน
14. การพัฒนาเศราฐกิจฐานราก
การแกไขปญหาความ และชุมชนเขมแข็ง
ยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ํา และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ 3. การพัฒนาคุณภาพคน
เสริมสรางศักยภาพคน
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ทุกชวงวัยและการสรางสังคม

4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะ
3. ยุทธศาสตรการ พัฒนาและ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ 6. การพัฒนา ประสิทธิภาพของ
ปรับเปลี่ยนการ จัดสรรงบประมาณ เสริมสรางศักยภาพ คน
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ระบบ บริหารจัดการศึกษา
สนับสนุนการศึกษา

1. พัฒนาหลักสูตรกระบวน
การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

3. ยุทธศาสตรดานการ 13. การยกระดับคุณภาพ
พัฒนาและเสริมสราง การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ศักยภาพคน 3.1.1
แผนงาน พื้นฐานดาน
การ พัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

6. พัฒนาระบบบริหาร จัดการ
3. ยุทธศาสตรดาน
13. การยกระดับคุณภาพ
และสงเสริมให ทุกภาคสวนมีสวน การพัฒนาและ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
รวม ในการจัดการศึกษา
เสริมสราง ศักยภาพคน
3.1.2 แผนงานรอง
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการ
เรียนรู ตลอดชีวิต

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. ยุทธศาสตรจัดสรร/
(พ.ศ. 2560-2564)/ ยุทธศาสตร
แผนงาน งปม.
ศธ. ป พ.ศ. 2560

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.3 ใหองคกรภาค ประชาสังคม
3. ยุทธศาสตรการ พัฒนาและ 1. ยุทธศาสตรการ เสริมสรางและ 1. การจัดการศึกษาเพื่อ ความ
1. พัฒนาหลักสูตรกระบวน
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวน เสริมสรางศักยภาพ คน
พัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย
มั่นคงของสังคม และประเทศชาต การเรียนการสอน การวัด และ
ทองถิ่นและประชาชน ทั่วไปมี
ประเมินผล
โอกาสรวมจัด การศึกษาที่มี
คุณภาพและทั่วถึง

แผนบูรณาการ

3. ยุทธศาสตรดาน
13. การยกระดับคุณภาพ
การพัฒนาและ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
เสริมสราง ศักยภาพคน
3.1.2 แผนงานรอง
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการ
เรียนรู ตลอดชีวิต

4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดย
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ 1. ยุทธศาสตรการ เสริมสรางและ 4. การสรางโอกาสความเสมอภาค 4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการ
เสริมสรางศักยภาพคน
พัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย
และความเทาเทียมทางการศึกษา ทางการศึกษาและการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต

3. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 3.1.1
แผนงาน พื้นฐานดาน
การ พัฒนาและ
เสริมสราง ศักยภาพคน

12. การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ชวงวัย
13.
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต

4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและ
การศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน
เสริมสรางศักยภาพคน
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ผลิตพัฒนากําลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ

3. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 3.1.2
แผนงานรอง ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิต
วิญญาณของความเปนครู

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน
เสริมสรางศักยภาพคน
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขัน

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและ 3. ยุทธศาสตรดานการ 13. การยกระดับคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาและเสริมสราง การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ศักยภาพคน 3.1.2
แผนงานรอง ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต

นโยบายรัฐบาล
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แผนบูรณาการ

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.7 ทํานุบํารุงและอุปถัมภ
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 5. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันทใน
สังคมไทย อยางยั่งยืน

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

1. ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง
1.1 แผนงานพื้นฐาน
ดานความมั่นคง

4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพร
มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย
และภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ 5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริม 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เสริมสรางศักยภาพคน
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
เรียนการสอน การวัดและ
สิ่งแวดลอม
ประเมินผล

4. ยุทธศาสตรดานการ
แกไขปญหาความ
ยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ําและสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน
4.3 แผนงาน
ยุทธศาสตรสงเสริม
และพัฒนา ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

4.9 สนับสนุนการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากล

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ 10.ยุทธศาสตรความรวมมือ
เสริมสรางศักยภาพคน
ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

1. ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง
1.1.5 แผนงาน
ยุทธศาสตรสงเสริม
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ และรักษา
ผลประโยชนของชาติ

1. การจัดการศึกษาเพื่อ ความ
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
มั่นคงของสังคม และประเทศชาติ เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

1. การสรางความปรองดองและ
สมานฉันท

13. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

นโยบายรัฐบาล
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4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ 1. การจัดการศึกษาเพื่อ ความ
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เสริมสรางศักยภาพคน
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
มั่นคงของสังคม และประเทศชาติ เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

นโยบายที่ 5 การยกระดับ
คุณภาพบริการดานสาธารณสุข
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5.7 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน
พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย เสริมสรางศักยภาพคน
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสราง
ดานวิทยาศาสตรการแพทย และ
ขีดความสามารถในการแขงขัน
สาธารณสุข
นโยบายที่6 การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติ
เขามาเที่ยวในประเทศไทย

1. ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง
1.1.5 แผนงาน
ยุทธศาสตรสงเสริม
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ และรักษา
ผลประโยชนของชาติ

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

3. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 3.1.3
แผนงานรอง พัฒนา
ดานสาธารณสุข

แผนบูรณาการ

13. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

2. ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการสรางความ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง
ไดอยางยั่งยืน
ขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ 11. การสรางรายไดจากการ
สรางความสามารถใน ทองเทีย่ วและบริการ
การแขงขันของประเทศ

6.17 เพิ่มขีดความสามารถของ
2. ยุทธศาสตรดานการสราง
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ความสามารถในการแขงขัน
และขนาดยอมใหเขมแข็งสามารถ
แขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตรการสรางความ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง
ไดอยางยั่งยืน
ขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ 6. การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
สรางความสามารถใน และขนาดยอม การพัฒนา
การแขงขันของประเทศ อุตสาหกรรมศักยภาพ

6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล 2. ยุทธศาสตรดานการสราง
และวางรากฐานของเศรษฐกิจ
ความสามารถในการแขงขัน
ดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง

3. ยุทธศาสตรการสรางความ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง
ไดอยางยั่งยืน
ขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ 9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
สรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการสรางความ
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน ระบบบริหารจัดการศึกษา
ไดอยางยั่งยืน

5. สงเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

5. สงเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
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นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาท
และการใชโอกาสในประชาคม
อาเซียน
7.3 พัฒนาแรงงานของ
2. ยุทธศาสตรดานการสราง
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการ ความสามารถในการแขงขัน
เขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพแรงงานมีทักษะและแรงงาน
ไมมีทักษะ

3. ยุทธศาสตรการสรางความ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง
ไดอยางยั่งยืน
ขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ

7.4 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดาน
การขนสง และระบบโลจิสติกส
ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน

2. ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการสรางความ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง
ไดอยางยั่งยืน
7. ขีดความสามารถในการแขงขัน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษ

2. ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการสรางความ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง
ไดอยางยั่งยืน
ขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ

8.2 เรงเสริมสรางสังคม นวัตกรรม 2. ยุทธศาสตรดานการสราง
8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม ความสามารถในการแขงขัน
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย

3. ยุทธศาสตรการสรางความ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง
ไดอยางยั่งยืน
ขีดความสามารถในการแขงขัน
8. ยุทธศาสตรการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ

นโยบายที่8 การพัฒนาและ
สงเสริมการใชประโยชนจาก
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาและนวัตกรรม

แผนบูรณาการ

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

นโยบายที่ 9 การรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรและ
การสรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษกับการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน
9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง 5. ยุทธศาสตรดานการสราง
อากาศ ขยะ และน าเสีย
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. ยุทธศาสตรจัดสรร/
(พ.ศ. 2560-2564)/ ยุทธศาสตร
แผนงาน งปม.
ศธ. ป พ.ศ. 2560

4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริม 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
เรียนการสอน การวัดและ
สิ่งแวดลอม
ประเมินผล

5. ยุทธศาสตรดานการ
จัดการน้ําและสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6. ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการในภาครัฐการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา

6. ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

นโยบายที่ 10 การสงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรร
มาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมายการ 6. ยุทธศาสตรดานการปรับ
ปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม สมดุลและพัฒนาระบบการ
และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี บริหารจัดการภาครัฐ
ของความเปนขาราชการและความ
ซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา

แผนบูรณาการ

แนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานอธิการบดี
ทั้งนี้ สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักที่จะตองดําเนินการตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
พ.ศ.2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) ในการพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จตามพันธกิจอยางมีทิศทาง เพื่อใหเกิดผลตามวิสัยทัศน และมุงเนน
ที่จะใหบรรลุการเปนสํานักงานที่มีคุณภาพ โดยมีแผนกลยุทธ ดังนี้
แผนกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการองคกรที่ดี และมีธรรมาภิบาล
แผนกลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
แผนกลยุทธที่ 3 บริหารจัดการพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
แผนกลยุทธที่ 4 สงเสริมวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู
แผนกลยุทธที่ 5 สนับสนุนการบริหารความตอเนื่องเพื่อการจัดตัง้ หนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธดังกลาว ประกอบดวย 5 กลยุทธ 5 ยุทธวิธี 13 มาตรการ 13 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้


แผนกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการองคกรที่ดี และมีธรรมาภิบาล
•



กลยุทธ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค มีการบริหารจัดการดานสารบรรณ ดานบุคลากร ดานแผนและงบประมาณ ดานการเงิน
บัญชีและพัสดุ ดานอาคารสถานที่ ที่มีคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
1. บริหารจัดการที่สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย รองรับการเปลี่ยนแปลงใหเอื้อตอ
การบริหารจัดการเชิงรุก
2. สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัด
1. ระดับของความสําเร็จในการบริหารจัดการสํานักงานอธิการบดี
2. รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ

แผนกลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
•

กลยุทธที่ 2 เสริมสราง ความรูความเขาใจ ปลูกจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี และเสริมสรางแรงจูงใจ
แกคณาจารยและบุคลากร
เปาประสงค มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร มีทักษะในการทํางานอยางสรางสรรค
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และสงเสริมความกาวหนาในดานวิชาการและวิชาชีพ
แนวทางการดําเนินงาน
1. พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพทางวิชาการ
2. สนับสนุนการเขาสูต ําแหนงทางวิชาการ
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะความชํานาญในวิชาชีพ
4. สงเสริมการมีสวนรวม การทํางานเปนทีมและความเปนหนึ่งเดียว
5. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพการบริการทีด่ ี
6. พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน

ตัวชี้วัด
1. จํานวนอาจารยที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
2. จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
3. จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตามตําแหนงหรือสอดคลอง
กับภารกิจหนวยงาน
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรใหมจี ิตบริการและทํางานเปนทีม
5. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานมาตรฐานการบริการ
6. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานสวัสดิการและสิทธิประโยชน


แผนกลยุทธที่ 3 บริหารจัดการพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
•



แผนกลยุทธท่ี 4 สงเสริมวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู
•



กลยุทธที่ 3 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมและบริการที่เอื้อตอการเรียนรู
และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนิสิตและบุคลากร
เปาประสงค บุคลากรและนิสิตมีสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางการดําเนินงาน
1. สนับสนุนและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
2. พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมเอื้อตอการทํางานและการเรียนรู
ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานความพรอมในการบริหารจัดการพื้นที่
2. จํานวนอาคาร/พื้นที่ ที่ไดรับการปรับปรุงสภาพแวดลอม

กลยุทธที่ 4 เสริมสรางวัฒนธรรมขององคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู
เปาประสงค ทุกหนวยงานมีวัฒนธรรมคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกใหมีคณ
ุ ภาพ
2. สรางเครือขายการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองคกร
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จการใชเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
2. ระดับความสําเร็จในการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ

แผนกลยุทธที่ 5 สนับสนุนการบริหารความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
•

กลยุทธที่ 5 สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานใหม
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดําเนินงาน
1. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของการบริหารงานตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม

ตัวชี้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเปาประสงค
คาเปาหมาย
เปาประสงค มีการบริหารจัดการดานสารบรรณ ดานบุคลากร ดานแผนและงบประมาณ ดานการเงิน บัญชีและพัสดุ
ดานอาคารสถานที่ ที่มีคุณภาพ
1. ระดับของความสําเร็จในการบริหารงาน
ระดับ 5
2. รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ
รอยละ 100
เปาประสงค มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร มีทักษะในการทํางานอยางสรางสรรค ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
และสงเสริมความกาวหนาในดานวิชาการและวิชาชีพ
3. จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละ 30
4. จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละ 40
5. จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตามตําแหนงหรือสอดคลองกับภารกิจหนวยงาน
รอยละ 90
6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรใหมจี ิตบริการและทํางานเปนทีม
ระดับ 5
7. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานมาตรฐานการบริการ
ระดับ 5
8. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานสวัสดิการและสิทธิประโยชน
ระดับ 5
เปาประสงค บุคลากรและนิสิตมีสงิ่ อํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
9. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานความพรอมในการบริหารจัดการพื้นที่
10. จํานวนอาคาร/พื้นที่ ที่ไดรบั การปรับปรุงสภาพแวดลอม

ระดับ 5
รอยละ 90

เปาประสงค ทุกหนวยงานมีวัฒนธรรมคุณภาพ
11.ระดับความสําเร็จการใชเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
12.ระดับความสําเร็จในการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ

ระดับ 5
ระดับ 5

เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ระดับความสําเร็จของการบริหารงานตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม

ระดับ 5

ทั้งนี้ สํานักงานอธิการบดีไดกําหนดใหมีกระบวนการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ โดยการมอบหมายหนวยงาน/กอง ภายใต
สํานักงานอธิการบดี กํากับติดตามผลการทํางานโดยกําหนดผูรับผิดชอบอยางจริงจังเปนระบบและตอเนื่อง และนําสูการรายงานผล
ต อ คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แ ละคณะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี เ พื่ อ รั บ ทราบและให ข อ เสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธกิจกรรมและแนวทางการทํางานใหเหมาะสมตอไป

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี
*แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยที่ 2 ดานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล

*แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยที่ 6 ดานดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

**กลยุทธมหาวิทยาลัยที่ 2 การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ

**กลยุทธมหาวิทยาลัยที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง)

***ดานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได
มาตรฐานทางวิชาการ
***เปาประสงคดานที่ 1
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร
การผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ
และไดมาตรฐานสากล

***ดานที่ 2 พัฒนาระบบ
การเรียนการสอน และทักษะ
การเรียนรู
***เปาประสงคดานที่ 2
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียน
การสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล

***แนวทางการดําเนินงานที่ 1
สรางและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ
ใหมีความทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาสอดคลองตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต ตลาดแรงงาน
และบริบท ทางสังคมทั้งในแลt
ตางประเทศ
***แนวทางการดําเนินงานที่ 2
การสงเสริมการเรงรัดพัฒนาหลักสูตรใหม
ในลักษณะหลักสูตรบูรณาการศาสตร
บนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
***แนวทางการดําเนินงานที่ 3
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
แนวทาง การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
***แนวทางการดําเนินงานที่ 4
สนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตร
อยางนอย 2 ชองทาง ใหเปนที่นาสนใจ
และเปนที่รูจักของผูเรียน
**ตัวชี้วัดที่ 1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่สอดคลองกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
***ตัวชี้วัดที่ 2 หลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
***ตัวชี้วัดที่ 3 หลักสูตรที่ผานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
***ตัวชี้วัดที่ 4 หลักสูตรที่มีผูสมัครเรียน
ตามแผนรับที่กําหนดไวตามหลักสูตร

***แนวทางการดําเนินงานที่ 1
ปรับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล
การศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาใหทันสมัย สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการ
***แนวทางการดําเนินงานที่ 3
สงเสริมใหมีทรัพยากรและพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ

***ตัวชี้วัดที่ 1 หลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนในรูปแบบบูรณาการ
***ตัวชี้วัดที่ 2 นิสิตที่สอบแบบทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ ผานตามเกณฑ
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด

***ดานที่ 3 การพัฒนา
บัณฑิตใหมีคุณภาพ และ
มีคุณลักษณะเปนไปตาม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
****เปาประสงค ดานที่3
ประเด็นที่1 พัฒนานิสิต
ใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ

***แนวทางการดําเนินงานที่ 1
สนับสนุนใหทุกหลักสูตรสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต เพื่อนํามา
ปรับปรุงหลักสูตรและการ
เรียนการสอน

***ตัวชี้วัดที่ 1 (ประเด็นที่1)
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ

***ดานที่ 5 สรางความเขมแข็ง
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาสูมหาวิทยาลัยคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากล
****เปาประสงค ดานที่ 5
มหาวิทยาลัยเปนองคกร
คุณภาพที่ได
***แนวทางการดําเนินงานที่ 1
การสรางและพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ มาใช
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สูคุณภาพ

***ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร คณะ
และสถาบัน

แผนกลยุทธที่ 4 สงเสริมวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู

ตารางที่ 1 แผนผังความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี

***ดานที่ 1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

***ดานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

****เปาประสงคดานที่ 1
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
***แนวทางการดําเนินงานที่ 2 พัฒนาบุคลากรทุกกลุมใหมี
สมรรถนะในการทํางานและเนนการบริหารงานแบบมีสวนรวม
***แนวทางการดําเนินงานที่ 3 ปรับปรุงขอบังคับ กฎ
ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยใหถกู ตองและสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
***แนวทางการดําเนินงานที่ 4 พัฒนาระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนเกื้อกูลใหแกอาจารยและบุคลากรอยางทั่วถึง
***แนวทางการดําเนินงานที่ 5 พัฒนาระบบการใหบริการ โดย
เนนการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
***แนวทางการดําเนินงานที่ 6 พัฒนามาตรฐานแผนงาน
การเงิน และงบประมาณเพื่อใหเกิดความคุมคาโดยเพิ่มขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
***แนวทางการดําเนินงานที่ 7 พัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรใหไดมาตรฐาน
***แนวทางการดําเนินงานที่ 8 สงเสริมการใหความรูบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
***ตัวชี้วัดที่ 1 ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ไดรับ
การพัฒนาปรับปรุง
***ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน
***ตัวชี้วัดที่ 3 ความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
การใหบริการและวามพึงพอใจของผูใชบริการ
***ตัวชี้วัดที่ 4 ระบบกลไกการเงินและงบประมาณและระบบบัญชีตนทุน
***ตัวชี้วัดที่ 5 ความพึงพอใจของบุคลากรในการไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
***ตัวชี้วัดที่ 6 ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แผนกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการองคกรที่ดี
และมีธรรมาภิบาล

***ดานที่ 4 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดลอมสรางสุนทรียภาพและบริการที่เอื้อ
ตอการเรียนรูและสรางคุณภาพชีวิตที่ดี

****เปาประสงคดานที่ 2
1. อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพสู
ความเปนมืออาชีพ
2. มีบุคลากรที่มีความสามารถ และมี
ศักยภาพ

***เปาประสงค ดานที่ 4
1.มีนวัตกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ ที่
เหมาะสม
2.นิสิต บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

***แนวทางการดําเนินงานที่ 1 วางแผนกรอบอัตรากําลังของบุคลากรทุกสายงานให
สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
***แนวทางการดําเนินงานที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ที่มีความโปรงใสตรวจสอบได
***แนวทางการดําเนินงานที่ 3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ
สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดใชศักยภาพความสนใจ และความเชี่ยวชาญอยางเต็มที่
***แนวทางการดําเนินงานที่ 4 จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
***แนวทางการดําเนินงานที่ 5 การรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีคุณภาพ
การยกยอง เชิดชูเกียรติ
***แนวทางการดําเนินงานที่ 6 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีคุณวุฒิและดํารง
ตําแหนงทางวิชาการใหสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
***แนวทางการดําเนินงานที่ 7 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความเชี่ยวชาญในงาน
ที่ปฏิบัติและเพื่อความกาวหนาในสายอาชีพ (Career-Path)
***ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและวิชาการ
***ตัวชี้วัดที่ 2 บุคลากรที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาและสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรตามปงบประมาณ
***ตัวชี้วัดที่ 3 บุคลากรที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน
***ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราการลาออกของบุคลากร
***ตัวชี้วัดที่ 5 ความพึงพอใจของการพัฒนาผูบริหารและบุคลากร
***ตัวชี้วัดที่ 6 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
***ตัวชี้วัดที่ 7 อาจารยประจําสถาบันที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
***ตัวชี้วัดที่ 8 บุคลากรสายสนับสนุนที่มีตําแหนงสูงขึ้น

แผนกลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร และระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน

แผนกลยุทธที่ 3 บริหารจัดการพื้นที่
ใหเกิดประโยชนสูงสุด

***ดานที่ 6 การบริหาร
ความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้ง
หนวยงาน สนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย

***เปาประสงค ดานที่ 6
มีการจัดตั้งหนวยงาน
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

***แนวทางการดําเนินงานที่ 1
บริหารจัดการพื้นที่ใชประโยชนอยาง
คุมคาปลอดภัยเอื้อตอการจัดการเรียนรู
และสงเสริมคุณภาพชีวิต
***แนวทางการดําเนินงานที่ 2
ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยใหสวยงามมีอัตลักษณและ
เอื้อตอการสรางบรรยากาศการเรียนรู

***ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการพื้นที่
มหาวิทยาลัย
***ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจ
ของนิสิตและบุคลากรและผูมี
สวนไดสวนเสียในการสงเสริม
การสรางสุนทรียภาพ
การบริการที่เอื้อตอการเรียนรู
และความปลอดภัย

แผนกลยุทธที่ 5 สนับสนุนการบริหาร
ความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี (ตอ)
แผนกลยุทธที่ 4 สงเสริมวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกร
แหงการเรียนรู

กลยุทธที่ 4 เสริมสรางวัฒนธรรมขององคกรเชิงคุณภาพ
และองคกรแหงการเรียนรู

แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี พ.ศ.2560

เปาประสงค ทุกหนวยงานมีวัฒนธรรมคุณภาพ

แผนกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการองคกรที่ดีและมีธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน

แผนกลยุทธที่ 3 บริหารจัดการพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด

กลยุทธ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 2 เสริมสราง ความรูความเขาใจ
ปลูกจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี และ
เสริมสรางแรงจูงใจแกคณาจารยและ
บุคลากร

กลยุทธที่ 3 สนับสนุน สิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดลอมและบริการที่เอื้อตอการเรียนรู
และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนิสิตและ
บุคลากร

เปาประสงค มีการบริหารจัดการ
ดานสารบรรณ ดานบุคลากร ดานแผนและ
งบประมาณ ดานการเงิน บัญชีและพัสดุ
ดานอาคารสถานที่ ที่มีคุณภาพ

เปาประสงค มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาบุคลากร มีทักษะในการทํางานอยาง
สรางสรรค ตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ และสงเสริมความกาวหนา
ในดานวิชาการและวิชาชีพ

แผนกลยุทธที่ 5 สนับสนุนการบริหารความตอเนื่องเพื่อ
การจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 5 สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงาน
ใหม

เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการจัดตัง้
หนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค บุคลากรและนิสิตมีสิ่งอํานวย ความ
สะดวก สภาพแวดลอม ความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

• แนวทางการดําเนินงาน

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกใหมีคุณภาพ
2. สรางเครือขายการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร

• ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จการใชเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. ระดับความสําเร็จในการสรางเครือขาย
ดานการประกันคุณภาพ

• แนวทางการดําเนินงาน
1. บริหารจัดการที่สอดคลองกับภารกิจ
นโยบาย รองรับการเปลี่ยนแปลงใหเอื้อตอ
การบริหารจัดการเชิงรุก
2. สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน
การเงินและงบประมาณ

• ตัวชี้วัด
1. ระดับของความสําเร็จในการบริหาร
จัดการสํานักงานอธิการบดี
2. รอยละความสําเร็จการเบิกจาย
เงินงบประมาณ

ตารางที่ 1 แผนผังความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี

• แนวทางการดําเนินงาน

• แนวทางการดําเนินงาน

1. พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพ
ทางวิชาการ
2. สนับสนุนการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมี
ความรู ความสามารถ ทักษะความชํานาญ
ในวิชาชีพ
4. สงเสริมการมีสวนรวม การทํางาน
เปนทีมและความเปนหนึ่งเดียว
• ตัวชี้วัด
1. จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก
2. จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
3. จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุน
ไดรับการพัฒนาตามตําแหนงหรือ
สอดคลองกับภารกิจหนวยงาน
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
บุคลากรใหมีจิตบริการและทํางานเปนทีม
5. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ดานมาตรฐานการบริการ
6. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ดานสวัสดิการและสิทธิประโยชน

• แนวทางการดําเนินงาน

1. สนับสนุนและจัดหาสิง่ อํานวย
ความสะดวก
2. พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความ
เหมาะสมเอื้อตอการทํางานและการเรียนรู

• ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ดานความพรอมในการบริหารจัดการพื้นที่
2. จํานวนอาคาร/พื้นที่ ที่ไดรับการปรับปรุง
สภาพแวดลอม

1. สงเสริม สนับสนุนการบริหาร
จัดการตามนโยบายการเตรียมความพรอม
จัดตั้งหนวยงานใหม

• ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของการบริหาร
ตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้ง
หนวยงานใหม

แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี
แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย 5 กลยุทธ 5 ยุทธวิธี 13 มาตรการ 13 ตัวชี้วัด
แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี

แผนกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการองคกรที่ดี และ
มีธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร และระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน

แผนกลยุทธที่ 3 บริหารจัดการพื้นทีใ่ หเกิด
ประโยชนสูงสุด

แผนกลยุทธที่ 4 สงเสริมวัฒนธรรมองคกร
เชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู

กลยุทธที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 2 เสริมสราง ความรูความเขาใจ ปลูกจิตสํานึกในการ
ใหบริการที่ดี และเสริมสรางแรงจูงใจ แกคณาจารยและบุคลากร

กลยุทธที่ 3 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม
และบริการที่เอื้อตอการเรียนรู และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหแกนิสิตและบุคลากร

กลยุทธที่ 4 เสริมสรางวัฒนธรรมขององคกรเชิงคุณภาพ
และองคกรแหงการเรียนรู

เปาประสงค มีการบริหารจัดการดานสารบรรณ
ดานบุคลากร ดานแผนและงบประมาณ ดานการเงิน
บัญชีและพัสดุ ดานอาคารสถานทีท่ ี่มีคุณภาพ

เปาประสงค มีระบบและกลไก ในการพัฒนาบุคลากร มีทักษะ
ในการทํางานอยางสรางสรรค ตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ และสงเสริมความกาวหนาในดานวิชาการและวิชาชีพ

เปาประสงค บุคลากรและนิสิตมีสิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดลอม ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

เปาประสงค ทุกหนวยงานมีวัฒนธรรมคุณภาพ

เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหนวยงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

**แนวทางการดําเนินงาน
1. บริหารจัดการที่สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย
รองรับการเปลี่ยนแปลงใหเอื้อตอการบริหารจัดการเชิงรุก
2. สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและ
งบประมาณ

**แนวทางการดําเนินงาน
1. พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพ ทางวิชาการ
2. สนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีความรูความสามารถ
ทักษะความชํานาญในวิชาชีพ
4. สงเสริมการมีสวนรวมการทํางานเปนทีมและความเปน
หนึ่งเดียว
5. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพการบริการที่ดี
6. พัฒนาระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน

**แนวทางการดําเนินงาน
1. สนับสนุนและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
2. พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมเอื้อตอการ
ทํางานและการเรียนรู

**แนวทางการดําเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไก การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ทั้งภายนอกและภายในใหมีคุณภาพ
2. สรางเครือขายการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร

**แนวทางการดําเนินงาน
1. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตาม
นโยบายการเตรียม ความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม

***ตัวชี้วัด
1. ระดับของความสําเร็จ
จัดการสํานักงานอธิการบดี
2. รอยละความสําเร็จ
การเบิจายเงินงบประมาณ
1.

ในการบริหาร

***ตัวชี้วัด
1. จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก
2. จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
3. จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุน ไดรับการพัฒนาตาม
ตําแหนงหรือสอดคลองกับภารกิจหนวยงาน
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรใหมีจิตบริการ
และทํางานเปนทีม
5. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานมาตรฐานการ
บริการ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ดานสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน

***ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานความพรอม
ในการบริหารจัดการพื้นที่
2. จํานวนอาคาร/พื้นที่
ที่ไดรับการปรับปรุง
สภาพแวดลอม

***ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จการใชเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. ระดับความสําเร็จในการ
สรางเครือขายดาน
การประกันคุณภาพ

แผนกลยุทธที่ 5 สนับสนุนการบริหาร
ความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 5 สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานใหม

***ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของการบริหารงานตาม
นโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม

แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี(ตอ)
แผนกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการองคกรที่ดี และ
มีธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร และระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน

แผนกลยุทธที่ 3 บริหารจัดการพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

แผนกลยุทธที่ 4 สงเสริมวัฒนธรรมองคกร
เชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู

****โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
2. อาคารฝกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู
3. โครงการปรับปรุงหองสํานักงาน
4. โครงการอบรมเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับสูง
6. โครงการยกระดับศักยภาพนักวิจัย
7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะกรรมการ
จริยธรรมในมนุษย
8. โครงการจัดประชุมของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
9. โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัย
10. โครงการจัดทําจุลสารจดหมายขาวสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏฯ
11. โครงการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
12. โครงการประชาสัมพันธเผยแพร เพื่องานมหาวิทยาลัย
13. โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
14. โครงการการดําเนินงานกองกลาง
15. โครงการบริหารจัดการองคกร
16. โครงการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/กองแผน
17. โครงการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/กองคลัง
18. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการ
เรียนรู
19. โครงการบริหารการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ
20. โครงการการดําเนินการทางวินัย
21. โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.(สังคม)
22. โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.(วิทย)
23. โครงการคาใชจา ยในการดําเนินงานสําหรับบุคลากร
ภาครัฐ
24. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค

****โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการใหทนุ พัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสอนใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึน้
4. สวัสดิการสําหรับบุคลากรและคณาจารยในกองทุน
สํารองเสี้ยงชีพ

****โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจางเหมาบริการ/ดําเนินงาน
2. โครงการบริหารดําเนินงานจางเหมาบริการ ใหการ
สนับสนุนการเรียนการสอน
3. โครงการจัดหา/ซอมแซมวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การอนุรกั ษพลังงาน
(ตอเนื่อง)
5. โครงการจางเหมาบริการ/ดําเนินงานปรับปรุง/กอสราง

****โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา

แผนกลยุทธที่ 5 สนับสนุนการบริหาร
ความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

****โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการตอบแทนเงินเดือนผูบริหารสระยายโสม
2. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณ
ที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย(ผลิตบัณฑิตครู)
3. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณ
ที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย(ผลิตบัณฑิตดนตรี)
4. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณ
ที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย(ผลิตบัณฑิตวิทยสุขภาพ)
5. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณ
ที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย(อุตสาหกรรมบริการ)
6. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณ
ที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย(บริการวิชาการ)

แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี(ตอ)
แผนกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการองคกรที่ดี และ
มีธรรมาภิบาล
25. โครงการประชุมกรรมการและอนุกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพยสิน
26. โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา
27. โครงการตอบแทนเงินเดือนผูบริหาร
28. โครงการตอบแทนเงินตําแหนงผูบริหาร
29. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค
"30. โครงการตอบแทนเงินตําแหนงวิชาชีพนิติกร
31. โครงการจัดจางบุคลากร
"32. โครงการคาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม
33. โครงการจางอาจารยเกษียณอายุราชการ
34. โครงการสํารองบริหารจัดการทั่วไป
35. โครงการสํารองที่ปรึกษาดานกอสราง
36. โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา
37. โครงการจัดจางบุคลากร
38. โครงการงบกลางอธิการ
39. โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา
40. โครงการพัฒนามาตรฐานแผนงาน งบประมาณ และ
การติดตามผล
41. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค(กศ.พ.)
42. โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา(กศ.พ.)
43. คาดําเนินงานนอกเวลานักศึกษาใหม(กศ.พ.)
44. โครงการบริหารจัดการทั่วไป(กศ.พ.)
45. คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม(กศ.พ.)
46. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค(กศ.บพ.)

แผนกลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร และระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน

แผนกลยุทธที่ 3 บริหารจัดการพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

แผนกลยุทธที่ 4 สงเสริมวัฒนธรรมองคกร
เชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู

แผนกลยุทธที่ 5 สนับสนุนการบริหาร
ความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

สวนที่ 3
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป(พ.ศ.2561 – 2564)
สํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ของสํานักงานอธิการบดี
แผนกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการองคกรที่ดี และมีธรรมาภิบาล
ประเด็นกลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

กลยุทธ 1 สนับสนุนการบริหาร มีการบริหารจัดการดาน
จัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยให สารบรรณ ดานบุคลากร
มีประสิทธิภาพ
ดานแผนและงบประมาณ
ดานการเงิน บัญชีและ
พัสดุดานอาคารสถานที่ ที่
มีคุณภาพ

แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินงาน
1. บริหารจัดการที่
สอดคลองกับภารกิจ
นโยบาย รองรับการ
เปลี่ยนแปลงใหเอื้อตอ
การบริหารจัดการเชิงรุก

ตัวชี้วัด
1. ระดับของ
ความสําเร็จในการ
บริหารจัดการ
สํานักงานอธิการบดี

เปาหมาย

โครงการ

61
62
63
64
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 1. โครงการบริหาร
5
5
5
5 จัดการมหาวิทยาลัย

1. บริหารจัดการที่
สอดคลองกับภารกิจ
นโยบาย รองรับการ
เปลี่ยนแปลงใหเอื้อตอ
การบริหารจัดการเชิงรุก

ผูรับผิดชอบ

61
1.260

62
1.260

63
1.260

64
1.260

2. โครงการอบรมเรื่อง
การปฏิบัติงาน
เพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน

0.215

0.215

0.215

0.215

กบบ.
บริหารงานกลาง

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร
ระดับสูง

0.750

0.750

0.750

0.750

ฝายบริหาร

4. โครงการบริหาร
จัดการองคกร
กลยุทธ 1 สนับสนุนการบริหาร มีการบริหารจัดการดาน
จัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยให สารบรรณ ดานบุคลากร
มีประสิทธิภาพ
ดานแผนและงบประมาณ
ดานการเงิน บัญชีและ
พัสดุดานอาคารสถานที่ ที่
มีคุณภาพ

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)

กผ.
บริหารงานกลาง

0.380

0.380

0.380

0.380

กบบ.-สนอ.

1. ระดับของ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 5. โครงการ
ความสําเร็จในการ
5
5
5
5 บริหารงานกลาง
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย/กองแผน
สํานักงานอธิการบดี

0.315

0.315

0.315

0.315

กผ.-สนอ.

6. โครงการ
บริหารงานกลาง
มหาวิทยาลัย/กองคลัง

0.380

0.380

0.380

0.380

กค.-สนอ.

ประเด็นกลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินงาน

กลยุทธ 1 สนับสนุนการบริหาร มีการบริหารจัดการดาน 2. สนับสนุนใหมี
จัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยให สารบรรณ ดานบุคลากร มาตรฐานแผนงาน
มีประสิทธิภาพ
ดานแผนและงบประมาณ การเงินและงบประมาณ
ดานการเงิน บัญชีและ
พัสดุดานอาคารสถานที่ ที่
มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
61

62

63

64

โครงการ
7. โครงการการ
ดําเนินการทางวินัย

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
61
0.708

62
0.708

63
0.708

64
0.708

ผูรับผิดชอบ
กบบ.
บริหารงานกลาง

8. โครงการจัดการ
เรียนการสอน กศ.พ.
(สังคม)

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

9. โครงการจัดการ
เรียนการสอน กศ.พ.
(วิทย)

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

2. รอยละ
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 10. โครงการคาใชจาย
ความสําเร็จการ
100 100 100 100 ในการดําเนินงาน
เบิกจายงบประมาณ
สําหรับบุคลากรภาครัฐ

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

11. โครงการสมทบคา
สาธารณูปโภค

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

12. โครงการประชุม
กรรมการและ
อนุกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพยสิน

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

13. โครงการจายคืน
คาธรรมเนียมการศึกษา

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

14. โครงการตอบแทน
เงินเดือนผูบริหาร

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

15. โครงการตอบแทน
เงินตําแหนงผูบริหาร

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

16. โครงการสมทบคา
สาธารณูปโภค

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

ประเด็นกลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินงาน

กลยุทธ 1 สนับสนุนการบริหาร มีการบริหารจัดการดาน 2. สนับสนุนใหมี
จัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยให สารบรรณ ดานบุคลากร มาตรฐานแผนงาน
มีประสิทธิภาพ
ดานแผนและงบประมาณ การเงินและงบประมาณ
ดานการเงิน บัญชีและ
พัสดุดานอาคารสถานที่ ที่
มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
61

62

63

64

โครงการ
17. โครงการตอบแทน
เงินตําแหนงวิชาชีพ
นิติกร

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
61
62
63
64
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

ผูรับผิดชอบ
กค.
บริหารงานกลาง

18. โครงการจัดจาง
บุคลากร

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

19. โครงการคาทํา
บัตรประจําตัว
นักศึกษาใหม

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

2. รอยละ
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 20. โครงการจาง
ความสําเร็จการ
100 100 100 100 อาจารย
เบิกจายงบประมาณ
เกษียณอายุราชการ

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

21. โครงการสํารอง
บริหารจัดการทั่วไป

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

22. โครงการสํารอง
ที่ปรึกษาดานกอสราง

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

23. โครงการจายคืน
คาธรรมเนียมการศึกษา

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

24. โครงการจัดจาง
บุคลากร

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

25. โครงการงบกลาง
อธิการ

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

26. โครงการจายคืน
คาธรรมเนียมการศึกษา

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

ประเด็นกลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินงาน

กลยุทธ 1 สนับสนุนการบริหาร มีการบริหารจัดการดาน 2. สนับสนุนใหมี
จัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยให สารบรรณ ดานบุคลากร มาตรฐานแผนงาน
มีประสิทธิภาพ
ดานแผนและงบประมาณ การเงินและงบประมาณ
ดานการเงิน บัญชีและ
พัสดุดานอาคารสถานที่ ที่
มีคุณภาพ

รวมแผนกลยุทธที่ 1

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
61

62

63

64

โครงการ
27. โครงการพัฒนา
มาตรฐานแผนงาน
งบประมาณ และการ
ติดตามผล

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
61
62
63
64
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

ผูรับผิดชอบ
กค.
บริหารงานกลาง

28. โครงการสมทบคา
สาธารณูปโภค(กศ.พ.)

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

29. โครงการจายคืน
คาธรรมเนียม
การศึกษา(กศ.พ.)

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

2. รอยละ
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 30. คาดําเนินงานนอก
ความสําเร็จการ
100 100 100 100 เวลานักศึกษาใหม
เบิกจายงบประมาณ
(กศ.พ.)

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

31. โครงการบริหาร
จัดการทั่วไป(กศ.พ.)

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

32. คาทําบัตร
ประจําตัว
นักศึกษาใหม(กศ.พ.)

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

33. โครงการสมทบคา
สาธารณูปโภค(กศ.บพ.)

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.
บริหารงานกลาง

33 โครงการ

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ของสํานักงานอธิการบดี
แผนกลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
ประเด็นกลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 2 เสริมสราง ความรู
มีระบบและกลไกใน แนวทางที่ 1 พัฒนา
1. จํานวนอาจารย
ความเขาใจปลูกจิตสํานึกในการ การพัฒนาบุคลากร มี
อาจารยใหมีศักยภาพทาง ที่มวี ุฒิปริญญาเอก
ใหบริการที่ดี และเสริมสราง
ทักษะในการทํางานอยาง วิชาการ
แรงจูงใจ แกคณาจารยและบุคลากร สรางสรรคตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ
และสงเสริมความกาวหนา
ในดานวิชาการและวิชาชีพ

เปาหมาย

โครงการ

61
62
63
64
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 34. โครงการใหทุน
30
30
30
30 พัฒนาบุคลากร

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
61
0.155

62
0.155

63
0.155

64
0.155

ผูรับผิดชอบ
กบบ.
บริหารงานกลาง

แนวทางที่ 2 สนับสนุน
การเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ

2. จํานวนอาจารย รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 35. โครงการพัฒนา
ที่ดํารงตําแหนงทาง
40
40
40
40 บุคลากรสายสอน
วิชาการ
ใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

2.917

2.917

2.917

2.917

กบบ.
บริหารงานกลาง

แนวทางที่ 3 พัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
ใหมีความรู
ความสามารถทักษะ
ความชํานาญในวิชาชีพ

3. จํานวนของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนไดรับการ
พัฒนา ตาม
ตําแหนงหรือ
สอดคลองกับ
ภารกิจหนวยงาน

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 36. โครงการพัฒนา
90
90
90
90 บุคลากรสายสนับสนุน
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น

1.530

1.530

1.530

1.530

กบบ.
บริหารงานกลาง

37. โครงการ
คณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด

0.505

0.505

0.505

0.505

กบบ.
บริหารงานกลาง

ประเด็นกลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินงาน

แนวทางที่ 4 สงเสริมการ
มีสวนรวม การทํางาน
เปนทีมและความเปนหนึ่ง
เดียว

กลยุทธที่ 2 เสริมสราง ความรู
มีระบบและกลไกใน แนวทางที่ 5 ปลูกฝง
ความเขาใจปลูกจิตสํานึกในการ การพัฒนาบุคลากร มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ใหบริการที่ดี และเสริมสราง
ทักษะในการทํางานอยาง คุณภาพการบริการที่ดี
แรงจูงใจ แกคณาจารยและบุคลากร สรางสรรคตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ
และสงเสริมความกาวหนา
ในดานวิชาการและวิชาชีพ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
62

63

64

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

61
0.050

62
0.050

63
0.050

64
0.050

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 39. โครงการการ
5
5
5
5 ดําเนินงานกองกลาง

0.475

0.475

0.475

0.475

กก.-สนอ.

40. โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ สนอ.

0.753

0.753

0.753

0.753

กบบ.
บริหารงานกลาง

41. โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม

0.145

0.145

0.145

0.145

กบบ.
บริหารงานกลาง

5. ระดับความพึง
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 42. โครงการ
พอใจของ
5
5
5
5 ดําเนินงานกลาง สนอ.
ผูรับบริการดาน
มาตรฐานการบริการ

0.950

0.142

0.194

0.252

กก. สนอ.

4. ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนาบุคลากร
ใหมีจิตบริการและ
ทํางานเปนทีม

61

โครงการ
38. โครงการการ
ดําเนินการทาง
กฎหมายและการ
ดําเนินคดีทางศาล

กบบ.
บริหารงานกลาง

ประเด็นกลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
61

62

63

64

โครงการ
43. โครงการ
ดําเนินงานกองกลาง
44. โครงการบริหาร
การประชุม
คณะกรรมการชุดตางๆ
45. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การเสริมสราง
คุณภาพการใหบริการ

แนวทางที่ 6 พัฒนา
6. ระดับความพึง
ระบบสวัสดิการและสิทธิ พอใจของบุคลากร
ประโยชน
ดานสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน
รวมแผนกลยุทธที่ 2

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 46. สวัสดิการสําหรับ
5
5
5
5 บุคลากรและ
คณาจารยในกองทุน
สํารองเสี้ยงชีพ

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
61
0.380

62
0.380

63
0.380

64
0.380

5.867

6.453

7.099

7.809

0.412

0.453

0.499

0.548

6.000

6.000

6.000

6.000

13 โครงการ

ผูรับผิดชอบ
กก. สนอ.

กก.
บริหารงานกลาง

กก.
บริหารงานกลาง

กบบ.
บริหารงานกลาง

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ของสํานักงานอธิการบดี
แผนกลยุทธที่ 3 บริหารจัดการพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ประเด็นกลยุทธ
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนสิ่งอํานวย
ความสะดวก สภาพแวดลอมและ
บริการที่เอื้อตอการเรียนรูและสราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนิสิต
และบุคลากร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
บุคลากรและนิสิตมี
สิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดลอม
ความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินงาน
1. บริหารจัดการที่
สอดคลองกับภารกิจ
นโยบาย รองรับการ
เปลี่ยนแปลงใหเอื้อตอ
การบริหารจัดการเชิงรุก

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โครงการ

61
62
63
64
แนวทางที่ 1
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 47. โครงการ
สนับสนุนและจัดหา
5
5
5
5 ดําเนินงานจัดหา/จาง
สิ่งอํานวยความ
เหมาบริการ
สะดวก

48. โครงการ
ดําเนินงานจัดซื้อ/
จางทํา
แนวทางที่ 2 พัฒนา รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 49. โครงการจางเหมา
สภาพแวดลอมใหมี
90
90
90
90 บริการเพื่อสนับสนุน
ความเหมาะสม
การเรียนการสอน
เอื้อตอการทํางาน
และการเรียนรู

รวมแผนกลยุทธที่ 3

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

61
9.257

62
9.257

63
9.257

64
9.257

0.380

0.380

0.380

0.380

กอส. สนอ.

21.320

21.320

21.320

21.320

กอส.
บริหารงานกลาง

3 โครงการ

กอส.
บริหารงานกลาง

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ของสํานักงานอธิการบดี
แผนกลยุทธที่ 4 สงเสริมวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู
ประเด็นกลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

กลยุทธที่ 4 เสริมสรางวัฒนธรรม
ทุกหนวยงานมี
ขององคกรเชิงคุณภาพและองคกร วัฒนธรรมคุณภาพ
แหงการเรียนรู

แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินงาน
แนวทางที่ 1 พัฒนา
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกใหมีคุณภาพ

แนวทางที่ 2 สราง
เครือขายการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร
รวมแผนกลยุทธที่ 4

ตัวชี้วัด
1. ระดับ
ความสําเร็จการใช
เกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษา

เปาหมาย

โครงการ

61
62
63
64
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 51. โครงการบริหาร
5
5
5
5 จัดการ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
61
62
63
64
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

ผูรับผิดชอบ
กผ.
บริหารงานกลาง

52. โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

1.000

1.000

1.000

1.000

กผ.
บริหารงานกลาง

53. โครงการบริหาร
จัดการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

0.064

0.064

0.064

0.064

กผ.-สนอ.

2.ระดับความสําเร็จ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ในการสราง
5
5
5
5
เครือขายดานการ
ประกันคุณภาพ
3 โครงการ

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ของสํานักงานอธิการบดี
แผนกลยุทธที่ 5 สนับสนุนการบริหารความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประเด็นกลยุทธ
กลยุทธที่ 5 สนับสนุนการจัดตั้ง
หนวยงานใหม

เปาประสงคเชิงกลยุทธ
มหาวิทยาลัยมีการ
จัดตั้งหนวยงานตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย

แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินงาน
แนวทางที่ 1 สงเสริม
สนับสนุนการบริหาร
จัดการตามนโยบายการ
เตรียมความพรอมจัดตั้ง
หนวยงานใหม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โครงการ

61
62
63
64
1. ระดับความสําเร็จ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 54. โครงการตอบแทน
ของการบริหาร
5
5
5
5 เงินเดือนผูบริหารสระ
ตามนโยบายการ
ยายโสม
เตรียมความพรอม
จัดตั้งหนวยงานใหม

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
61
0.242

62
0.242

63
0.242

64
0.242

ผูรับผิดชอบ
กค.
บริหารงานกลาง

55. โครงการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศ
ตามอัตลักษณ
ที่โดดเดนของ
มหาวิทยาลัย
(ผลิตบัณฑิตครู)

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

งานเลขานุการ
บริหารงานกลาง

56. โครงการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศ
ตามอัตลักษณ
ที่โดดเดนของ
มหาวิทยาลัย
(ผลิตบัณฑิตดนตรี)

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

งานเลขานุการ
บริหารงานกลาง

57. โครงการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศ
ตามอัตลักษณ
ที่โดดเดนของ
มหาวิทยาลัย
(ผลิตบัณฑิตวิทย
สุขภาพ)

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

งานเลขานุการ
บริหารงานกลาง

ประเด็นกลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
61

62

63

64

โครงการ
58. โครงการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศ
ตามอัตลักษณ
ที่โดดเดนของ
มหาวิทยาลัย
(อุตสาหกรรมบริการ)
59. โครงการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศ
ตามอัตลักษณ
ที่โดดเดนของ
มหาวิทยาลัย
(บริการวิชาการ)

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
61
62
63
64
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

รวมแผนกลยุทธที่ 5

6 โครงการ

รวมทั้งสิ้น

59 โครงการ

ผูรับผิดชอบ
งานเลขานุการ
บริหารงานกลาง

งานเลขานุการ
บริหารงานกลาง

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561-2564
สํานักงานอธิการบดี
พันธกิจที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน ใหมีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
แผนกลยุทธที่ 1 ดานการพัฒนาอัตลักษณที่โดดเดนบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูความเปนเลิศ
กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

หนวยนับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

*กลยุทธที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณโดดเดนบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ
**ดานที่ 1 การผลิตบัณฑิตครู (มุงผลิตบัณฑิตที่มีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาไทย)
***เปาประสงค มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณทางวิชาชีพครูที่มีคุณภาพสูความเปนเลิศ
****แนวทางการดําเนินงานที่ 3 พัฒนากระบวนการผลิตในการบมเพาะอัตลักษณของความเปนครูในยุคศตวรรษที่ 21 อยางเขมขน
*****ตัวชี้วัดที่ 1 นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นๆ ผานตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แผนกลยุทธที่ 5 สนับสนุนการบริหารความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 5 สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานใหม
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการบริหารตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม
1. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย
(ผลิตบัณฑิตครู)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
2. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย
(ผลิตบัณฑิตดนตรี)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

จํานวน
ระดับ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได

จํานวน
ระดับ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กก.-งานเลขานุการ
บริหารงานกลาง

5
-

1.140

*อยูระหวางการประมาณการ
จัดสรร*

0.340

*อยูระหวางการประมาณการ
จัดสรร*

กก.-งานเลขานุการ
บริหารงานกลาง

5
-

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561-2564
สํานักงานอธิการบดี
พันธกิจที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน ใหมีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
แผนกลยุทธที่ 1 ดานการพัฒนาอัตลักษณที่โดดเดนบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูความเปนเลิศ
กลยุทธมหาวิทยาลัย

โครงการ

กลยุทธหนวยงาน

หนวยนับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
*****ตัวชี้วัดที่ 1 นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นๆ ผานตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

แผนกลยุทธที่ 5 สนับสนุนการบริหารความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 5 สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานใหม
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการบริหารตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม
3. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย
(ผลิตบัณฑิตวิทยสุขภาพ)

*อยูระหวางการประมาณการ
จัดสรร*

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

จํานวน

1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ

ระดับ

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน

บาท

1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

เงินแผนดิน
เงินรายได

5
-

0.860

*อยูระหวางการประมาณการ
จัดสรร*

4. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย
(อุตสาหกรรมบริการ)

กก.-งานเลขานุการ
บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

จํานวน

1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ

ระดับ

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน

บาท

1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

กก.-งานเลขานุการ
บริหารงานกลาง

เงินแผนดิน
เงินรายได

5
-

0.500

*อยูระหวางการประมาณการ
จัดสรร*

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561-2564
สํานักงานอธิการบดี
พันธกิจที่ 3 เปนศูนยกลางการบริการวิชาการและองคความรู เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น และชุมชน
แผนกลยุทธที่ 4 ดานการบริการวิชาการสูสังคม
กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

หนวยนับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

**ดานที่ 4 การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย
***เปาประสงค สังคม ชุมชน และทองถิ่นเปาหมายที่ใหบริการไดมีแหลงเรียนรูทางวิชาการตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย อันไดแก ความเปนเลิศดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานการผลิตครู ดานดนตรี
ดานอุตสาหกรรมบริการ และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
****แนวทางการดําเนินงานที่ 3 ใหบริการวิชาการในรูปแบบของการเผยแพรขอมูลสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยผานเว็ปไซด และการจัดนิทรรศการ ความรู การแสดง ละคร ดนตรี
และศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายอยางตอเนื่อง
*****ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานการบริการวิชาการ การเผยแพรขอมูลวิชาการผานเว็ปไซด และการแสดงนิทรรศการวิชาการในดานที่โดดเดนตามอัตลักษณ
แผนกลยุทธที่ 5 สนับสนุนการบริหารความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 5 สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานใหม
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการบริหารตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม
5. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย
(บริการวิชาการ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

กก.-งานเลขานุการ
บริหารงานกลาง
จํานวน
ระดับ/รอยละ

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน

บาท

1......................

เงินแผนดิน
เงินรายได

5
-

2.255

*อยูระหวางการประมาณการ
จัดสรร*

พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล
แผนกลยุทธที่ 6 ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561-2564
สํานักงานอธิการบดี
โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ

หนวยนับ

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

*กลยุทธที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล
**ดานที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
***เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
****แนวทางการดําเนินงานที่ 3 ปรับปรุงขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหถูกตองและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
*****ตัวชี้วัดที่ 1 ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง
แผนกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการองคกรที่ดี ละมีธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค มีการบริหารจัดการดานสารบรรณ ดานบุคลากร ดานแผนและงบประมาณ ดานการเงิน บัญชีและพัสดุ ดานอาคารสถานที่ ที่มีคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 บริหารจัดการที่สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย รองรับการเปลี่ยนแปลงใหเอื้ตอการบริหารจัดการเชิงรุก
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับของความสําเร็จในการบริหารจัดการสํานักงานอธิการบดี
6. โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
เดือน
12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
รอยละ
85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
1.260 1.260 1.260 1.260 1.260
เงินรายได
7. โครงการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/กองแผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
เดือน
12
2. วัสดุอุปกรณเพียงพอในการดําเนินงาน
เดือน
12
3. บริหารจัดการบุคลากรในหนวยงาน
คน
12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
รอยละ
90
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
รอยละ
90
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
เงินรายได
0.315 0.315 0.315 0.315 0.315

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กผ.-บริหารงานกลาง

กผ.-สนอ.

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

หนวยนับ

ขอมูลพื้นฐาน

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
2560
61
62
63
64
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 บริหารจัดการที่สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย รองรับการเปลี่ยนแปลงใหเอื้ตอการบริหารจัดการเชิงรุก
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับของความสําเร็จในการบริหารจัดการสํานักงานอธิการบดี
9. โครงการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/กองคลัง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
เดือน
12
2. วัสดุอุปกรณเพียงพอในการดําเนินงาน
เดือน
12
3. บริหารจัดการบุคลากรในหนวยงาน
คน
12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
รอยละ
90
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
รอยละ
95
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
เงินรายได
0.380 0.380 0.380 0.380 0.380
10. โครงการการดําเนินการทางวินัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. จํานวนครั้งของการจัดประชุม
ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ดําเนินการถูกตองตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. งบประมานที่ไดรับจัดสรร
เงินแผนดิน
เงินรายได
0.667 0.708 0.708 0.708 0.708
11. โครงการบริหารการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. การดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายการดําเนินงาน

จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได

12
90
3.511 5.867 6.450 7.099 7.809

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กค.-สนอ.

กบบ.-บริหารงานกลาง

กก.-บริหารงานกลาง

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

ขอมูลพื้นฐาน

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ
ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
2560
61
62
63
64
****แนวทางการดําเนินงานที่ 4 พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลใหแกอาจารยและบุคลากรอยางทั่วถึง
*****ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
แผนกลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
กลยุทธที่ 2 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ปลูกจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี และเสริมสรางแรงจูงใจแกคณาจารยและบุคลากร
เปาประสงค มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร มีทักษะในการทํางานอยางสรางสรรค ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และสงเสริมความกาวหนาในดานวิชาการและวิชาชีพ
แนวทางการดําเนินงานที่ 6 พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานสวัสดิการและสิทธิประโยชน
12. สวัสดิการสําหรับบุคลากรและคณาจารย
กบบ.-บริหารงานกลาง
ในกองทุนสํารองเสี้ยงชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน

หนวยนับ

จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได

12
85
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

****แนวทางการดําเนินงานที่ 5 พัฒนาระบบการใหบริการโดยเนนการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
*****ตัวชี้วัดที่ 3 ความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของการใหบริการและความพึงพอใจของผูใชบริการ
แผนกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการองคกรที่ดี ละมีธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค มีการบริหารจัดการดานสารบรรณ ดานบุคลากร ดานแผนและงบประมาณ ดานการเงิน บัญชีและพัสดุ ดานอาคารสถานที่ ที่มีคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 บริหารจัดการที่สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย รองรับการเปลี่ยนแปลงใหเอื้ตอการบริหารจัดการเชิงรุก
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับของความสําเร็จในการบริหารจัดการสํานักงานอธิการบดี
13. โครงการการดําเนินงานกองกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. การดําเนินงานประจํา
เดือน
12
2. การบริหารจัดการบุคลากรในหนวยงาน
คน
47
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
รอยละ
90
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
รอยละ
90
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
เงินรายได
0.380 0.380 0.380 0.380 0.380

กก.-สนอ.

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

หนวยนับ

ขอมูลพื้นฐาน

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
2560
61
62
63
64
****แนวทางการดําเนินงานที่ 6 พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณ เพื่อใหเกิดความคุมคาโดยเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
*****ตัวชี้วัดที่ 4 ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ และระบบบัญชีตนทุน
แผนกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการองคกรที่ดี ละมีธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค มีการบริหารจัดการดานสารบรรณ ดานบุคลากร ดานแผนและงบประมาณ ดานการเงิน บัญชีและพัสดุ ดานอาคารสถานที่ ที่มีคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงานที่ 2 สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ
14. โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
เดือน
12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
รอยละ
85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
15. โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.(วิทย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน

จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
16. โครงการคาใชจายในการดําเนินงานสําหรับบุคลากรภาครัฐ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
เดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
เงินรายได

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กค.-บริหารงานกลาง

กค.-บริหารงานกลาง
12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
7.700
12
85
363.875

-

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.-บริหารงานกลาง

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
แนวทางการดําเนินงานที่ 2 สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ
17. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
18. โครงการประชุมกรรมการและ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
19. โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
20. โครงการตอบแทนเงินเดือนผูบริหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน

หนวยนับ

จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กค.-บริหารงานกลาง
12
85
9.287

-

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
กค.-บริหารงานกลาง

12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
0.423

กค.-บริหารงานกลาง

12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
0.700
12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
0.600

กค.-บริหารงานกลาง

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
แนวทางการดําเนินงานที่ 2 สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ
21. โครงการตอบแทนเงินตําแหนงผูบริหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
22. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน

หนวยนับ

จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได

23. โครงการตอบแทนเงินตําแหนงวิชาชีพนิติกร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
เดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
เงินรายได
24. โครงการจัดจางบุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
เดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
เงินรายได

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กค.-บริหารงานกลาง
12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
7.065

กค.-บริหารงานกลาง

12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
5.000

กค.-บริหารงานกลาง

12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
0.185
12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
45.693

กค.-บริหารงานกลาง

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
แนวทางการดําเนินงานที่ 2 สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ
25. โครงการคาทําบัตรประจําตัว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
26. โครงการจางอาจารยเกษียณอายุราชการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
27. โครงการสํารองบริหารจัดการทั่วไป
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
28. โครงการสํารองที่ปรึกษาดานกอสราง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน

หนวยนับ

จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กค.-บริหารงานกลาง
12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
0.463

กค.-บริหารงานกลาง

12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
2.006

กค.-บริหารงานกลาง

12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
2.236
12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
0.242

กค.-บริหารงานกลาง

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
แนวทางการดําเนินงานที่ 2 สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ
29. โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
30. โครงการจัดจางบุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
31. โครงการงบกลางอธิการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
32. โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ดําเนินงานประจํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. คาใชจายในการดําเนินงาน

หนวยนับ

จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
จํานวน
เดือน
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กค.-บริหารงานกลาง
12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
0.200

กค.-บริหารงานกลาง

12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
4.106

กค.-บริหารงานกลาง

12
85
8.540

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

12
85
*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
0.050

กค.-บริหารงานกลาง

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

หนวยนับ

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
2560
แนวทางการดําเนินงานที่ 2 สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ
33. โครงการพัฒนามาตรฐานแผนงาน งบประมาณ และการติดตามผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. จํานวนโครงการ
โครงการ
1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
รอยละ
90
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
เงินแผนดิน
เงินรายได
0.750
34. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค(กศ.พ.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. จํานวนโครงการ
โครงการ
1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
รอยละ
90
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
เงินแผนดิน
เงินรายได
3.000
35. โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา(กศ.พ.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
เดือน
12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
รอยละ
85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
เงินรายได
0.300
36. คาดําเนินงานนอกเวลานักศึกษาใหม(กศ.พ.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. จํานวนโครงการ
โครงการ
1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
รอยละ
90
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
เงินแผนดิน
เงินรายได
9.000

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กค.-บริหารงานกลาง

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
กค.-บริหารงานกลาง

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
กค.-บริหารงานกลาง

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
กค.-บริหารงานกลาง

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
แนวทางการดําเนินงานที่ 2 สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ
37. โครงการบริหารจัดการทั่วไป(กศ.พ.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จํานวนโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
38. คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม(กศ.พ.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จํานวนโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
39. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค(กศ.บพ.)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จํานวนโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

จํานวน
โครงการ
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
จํานวน
โครงการ
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
จํานวน
โครงการ
ระดับ/รอยละ
รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กค.-บริหารงานกลาง
1
90
6.120 *อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.-บริหารงานกลาง

1
90
0.062 *อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*
1
90
2.036 *อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

กค.-บริหารงานกลาง

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

หนวยนับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
แนวทางการดําเนินงานที่ 2 สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ
40. โครงการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/กองแผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
เดือน
2. บริหารจัดการบุคลากรในหนวยงาน
คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
รอยละ
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
เงินรายได
41. โครงการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/กองคลัง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
เดือน
2. วัสดุอุปกรณเพียงพอในการดําเนินงาน
เดือน
3. บริหารจัดการบุคลากรในหนวยงาน
คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
รอยละ
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
เงินรายได

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กผ.-สนอ.
12
12
90
90
0.315 0.315 0.315 0.315 0.315
12
12
12
90
95
0.380 0.380 0.380 0.380 0.380

กค.-สนอ.

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ

หนวยนับ

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

*กลยุทธที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล
**ดานที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
***เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
****แนวทางการดําเนินงานที่ 8 สงเสริมการใหความรูบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
*****ตัวชี้วัดที่ 5 ความพึงพอใจของบุคลากรในการไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
** 42. โครงการอบรมเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
เงินแผนดิน
เงินรายได
100,000
**ดานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
***เปาประสงค 1. อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพ
2. มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพ
****แนวทางการดําเนินงานที่ 3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดใชศักยภาพความสนใจและความเชี่ยวชาญอยางเต็มที่
*****ตัวชี้วัดที่ 5 ความพึงพอใจของการพัฒนาผูบริหารและบุคลากร
** 43. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับสูง
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
เงินแผนดิน
เงินรายได
750,000
****แนวทางการดําเนินงานที่ 4 จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
*****ตัวชี้วัดที่ 5 ความพึงพอใจของการพัฒนาผูบริหารและบุคลากร
แผนกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการองคกรที่ดี และมีธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค มีการบริหารจัดการดานสารบรรณ ดานบุคลากร ดานแผนและงบประมาณ ดานการเงิน บัญชีและพัสดุ ดานอาคารสถานที่ ที่มีคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 บริหารจัดการที่สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย รองรับการเปลี่ยนแปลงใหเอื้อตอการบริหารจัดการเชิงรุก
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับของความสําเร็จในการบริหารจัดการสํานักงานอธิการบดี
44. โครงการบริหารจัดการองคกร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
เดือน
12
2. บริหารจัดการบุคลากรในหนวยงาน
คน
16
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
รอยละ
85
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
รอยละ
95
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินรายได
380,000

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

ฝายบริหาร

ฝายบริหาร

กบบ.-สนอ.

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

หนวยนับ

ขอมูลพื้นฐาน

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ
ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
2560
61
62
63
64
****แนวทางการดําเนินงานที่ 6 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีคุณวุฒิและดํารงตําแหนงทางวิชาการใหสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
*****ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและวิชาการ
แผนกลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
กลยุทธที่ 2 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ปลูกจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี และเสริมสรางแรงจูงใจแกคณาจารยและบุคลากร
เปาประสงค มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร มีทักษะในการทํางานอยางสรางสรรค ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และสงเสริมความกาวหนาในดานวิชาการและวิชาชีพ
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพทางวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก
45. โครงการใหทุนพัฒนาบุคลากร
กบบ.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. สามารถพิจารณาวาระการประชุมใหแลว
90
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. งบประมาณที่ไดจัดสรร
เงินรายได
0.122 0.155 0.155 0.155 0.155
แนวทางการดําเนินงานที่ 2 สนันสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
46. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสอนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
กบบ.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
เดือน
12
2. วัสดุอุปกรณเพียงพอในการดําเนินงาน
เดือน
12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
รอยละ
95
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
รอยละ
95
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินรายได
2.000 2.917 2.917 2.917 2.917

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

หนวยนับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
แนวทางการดําเนินงานที่ 3 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะความชํานาญในวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตามตําแหนงหรือสอดคลองกับภารกิจหนวยงาน
47.โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
ดําเนินงานประจํา
เดือน
วัสดุอุปกรณเพียงพอในการดําเนินงาน
เดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
รอยละ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
เงินแผนดิน
เงินรายได
48. โครงการคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
......
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
.....
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
เงินแผนดิน
เงินรายได
49. โครงการการดําเนินการทางกฎหมายและ
การดําเนินคดีทางศาล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
......
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
.....
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

กบบ.-บริหารงานกลาง
12
12
95
95
1.000 1.530 1.530 1.530 1.530

-

0.505 0.505 0.505 0.505

-

0.050 0.050 0.050 0.050

จํานวน
ระดับ/รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กบบ.-บริหารงานกลาง

กบบ.-บริหารงานกลาง

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
แนวทางการดําเนินงานที่ 4 สงเสริมการมีสวนรวม การทํางานเปนทีม และความเปนหนึ่งเดียว
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรใหมีจิตบริการและทํางานเปนทีม
50. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ สนอ.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
......
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
.....
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
51. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
......
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
.....
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

หนวยนับ

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กบบ.-บริหารงานกลาง

จํานวน
ระดับ/รอยละ
บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได

-

0.753 0.753 0.753 0.753

จํานวน

กบบ.-บริหารงานกลาง

ระดับ/รอยละ

บาท
เงินแผนดิน
เงินรายได
0.145 0.145 0.145 0.145
แนวทางการดําเนินงานที่ 5 ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพการบริการที่ดี พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดารมาตรฐานการบริการ
52.โครงการดําเนินงานกลาง สนอ.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
ดําเนินงานประจํา
เดือน
12
วัสดุอุปกรณเพียงพอในการดําเนินงาน
เดือน
12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
รอยละ
95
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
รอยละ
95
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
เงินแผนดิน
เงินรายได
0.095 0.095 0.142 0.194 0.252

กก.-บริหารงานกลาง

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
แนวทางการดําเนินงานที่ 5 ปลูกฝงคุณธรรมจริยธ53. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดารมาตรฐานการบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
......
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
.....
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

หนวยนับ

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ
กก.-บริหารงานกลาง

จํานวน
ระดับ/รอยละ
บาท
เงินแผนดิน

**ดานที่ 4 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกสภาพแวดลอมสรางสุนทรียภาพและบริการที่เอื้อตอการเรียนรูและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนิสิตและบุคลากร
***เปาประสงค 1. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม
2. นิสิต บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณภาพชีวิตที่ดี
****แนวทางการดําเนินงานที่ 1 บริหารจัดการพื้นที่ใชประโยชนอยางคุมคาปลอดภัยเอื้อตอการจัดการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต
*****ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการพื้นที่
แผนกลยุทธที่ 3 บริหารจัดการพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมและบริการที่เอื้อตอการเรียนรู
เปาประสงค บุคลากรและนิสิตมีสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 สนับสนุนและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานความพรอมในการบริหารจัดการพื้นที่
54. โครงการดําเนินงานจัดหา/จางเหมาบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
เงินรายได

-

กอส.-บริหารงานกลาง
12
85
10.683 9.257 9.257 9.257 9.257
-

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

หนวยนับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 สนับสนุนและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานความพรอมในการบริหารจัดการพื้นที่
55. โครงการดําเนินงานจัดซื้อ/จางทํา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
เงินรายได
56. โครงการจางเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
เงินรายได

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กอส.-สนอ.
12
85
0.380 0.380 0.380 0.380 0.380
12
85
7,048,000 21.362 21.320 21.320 21.320

กอส.-บริหารงานกลาง

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ

หนวยนับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
**ดานที่ 5 สรางความเขมแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสูมหาวิทยาลัยคุณภาพไดมาตรฐานสากล
***เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนองคกรคุณภาพที่ไดมาตรฐานสากล
****แนวทางการดําเนินงานที่ 1 การสรางและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย
*****ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบัน
แผนกลยุทธที่ 4 สงเสริมวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธที่ 4 เสริมสรางวัฒนธรรม ขององคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู
เปาประสงค ทุกหนวยงานมีวัฒนธรรมคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกใหมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จการใชเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
57. โครงการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. วัสดุอุปกรณเพียงพอในการดําเนินงาน
เดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. งบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร
เงินแผนดิน
เงินรายได
58. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
หนวยงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ระดับ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. งบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร
เงินแผนดิน
เงินรายได
59. โครงการบริหารจัดการงานประกัน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. วัสดุอุปกรณเพียงพอในการดําเนินงาน
เดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. งบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร
เงินแผนดิน
เงินรายได

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กผ.-สนอ.
12
90
0.064 0.064 0.064 0.064 0.064

กผ.-บริหารงานกลาง

20
4
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

3.356 3.356 3.356 3.356 3.356
-

กผ.-บริหารงานกลาง

กลยุทธมหาวิทยาลัย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ

หนวยนับ

**ดานที่ 6 การบริหารความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
***เปาประสงค มีการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หนวยงานที่ 2 ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี
****แนวทางการดําเนินงานที่ 3 จัดตั้งหนวยงานในระดับคณะและหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการจัดตั้งวิทยาเขต
*****ตัวชี้วัดที่ 1 ความสําเร็จของการบริหารงานตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งเพื่อพัฒนาเปนวิทยาเขต
แผนกลยุทธที่ 5 สนับสนุนการบริหารความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 5 สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานใหม
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการบริหารตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม
60.โครงการตอบแทนเงินเดือนผูบริหารสระยายโสม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวน
1. ดําเนินงานประจํา
เดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน
บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินแผนดิน
เงินรายได

เปาหมาย

ขอมูลพื้นฐาน

2560

61

62

63

64

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

กค.-บริหารงานกลาง
12
85
0.242 *อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

สวนที่ 4
การนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป(พ.ศ.2561 – 2564)
สํานักงานอธิการบดีสูการปฏิบัติ

สวนที่ 4
การนําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักงานอธิการบดีสูการปฏิบัติ
การนําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักงานอธิการบดีไปสูการปฏิบัตินั้น จะตองอาศัย
ความรวมมือของทุกหนวยงานในสังกัด ที่จะมุงมั่นผลักดันการดําเนินแผนงาน/โครงการ ภายใตกลยุทธที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการฯ
และในการดําเนินงานโครงการสําคัญตางๆ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคที่กําหนดไว จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการระดมสรรพกาลัง
ทั้งในดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีตางๆ ตลอดจนการสรางความตระหนักในการมีสวนรวมอยางเปนเอกภาพและ
การสื่อสารระหวางหนวยงาน ดังนั้น สํานักงานอธิการบดีจึงกําหนดแนวทางที่สําคัญในการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
1. การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อเปนกลไกสําคัญในการดําเนินการ
แปลงกลยุทธภายใตแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมหลักที่จะนําไปสู
ผลสัมฤทธิ์ของเปาประสงคที่ชัดเจน รวมทั้งการกําหนดความรับผิดชอบตอการบรรลุเปาประสงคหลัก
2. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ใหความสาคัญในการใชแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานอธิการบดี เปนกรอบในการบริหารการดําเนินพันธกิจของทุกหนวยงาน
3. ผูบริหารดําเนินการชี้แจงสรางความรูความเขาใจในสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสํานักงานอธิการบดี ใหบุคลากรในหนวยปฏิบัติไดรับทราบความรูความเขาใจ ในเนื้อหาของแผนอยางถูกตองชัดเจน เพื่อการ
มีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงานตามแผนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ สําหรับการปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบัตริ าชการ
5. สํานักงานอธิการบดีมีการจัดสัมมนาบุคลากรดานการจัดทําแผนและประเมินผล เพื่อสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการจัดทําและติดตามประเมินผล

สวนที่ 5
การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี

สวนที่ 5
การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของสํานักงานอธิการบดี ตองมีการกําหนดทิศทาง
และกระบวนการที่สําคัญ ดังนี้
- ทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนาในแตละยุทธศาสตร การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบ
ของการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง
- พัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ไปเปนแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงาน
อธิการบดี และนําคาเปาหมายตามตัวชี้วัดมากําหนดเปนเกณฑในการประเมินผล
- สรางระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง
เพื่อการทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย รายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจายงบประมาณเปนรายไตรมาส
อยางตอเนื่อง เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรค มีการทบทวน การกําหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาอยาง
ทันตอสถานการณ รวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลใหโปรงใสและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด
- สรางการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงานในพื้นที่ ใหเปนระบบที่สามารถใช
ประโยชนไดสะดวก เพื่อใหทุกฝายมีขอมูลที่ถูกตองสําหรับใชประโยชนในการประเมินผลในระดับตางๆ ใหมีความสัมพันธสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ระบบการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ

ระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ สํานักงานอธิการบดี พ.ศ.2558-2562 กําหนดใหหนวยงานในสังกัด
ดําเนินการ คือ
1. ติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานผลความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดในแผนงาน/โครงการของแตละหนวยงาน ตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งจะเนนการ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแตละกลยุทธและการใชจายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ พรอมทั้งปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานเปนรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส และใหรายงานตามกําหนดเวลา ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม
(รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม (ปงบประมาณ) )
ไตรมาสที่ 2 ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม
(รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน (ปงบประมาณ) )
ไตรมาสที่ 3 ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน
(รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม (ปงบประมาณ) )
ไตรมาสที่ 4 ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน
(รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม (ปงบประมาณ) )
2. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เปนการประเมินผลลัพธตามตัวชี้วัดที่กําหนด เมื่อสิ้นปงบประมาณ

ขั้นตอนการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
1. หนวยงานตางๆ จัดทําโครงการตามที่ไดรับอนุมัติ และรายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาสที่ 1- 4
2. ทุกหนวยงาน ใหรายงานตามแบบฟอรมที่ 1 (ติดตามผลการดําเนินงาน) จําแนกตามไตรมาสนั้นๆ หากโครงการทีไ่ ด
อนุมัติ มีการระบุถึงการบูรณาการโครงการหรือสามารถนําผลความสําเร็จของโครงการไปตอยอดเชิงบูรณาการไดนั้น
ใหหนวยงานตางๆ ใหรายงานผลการบูรณาการโครงการและประเมินความสําเร็จของโครงการทุกไตรมาส
3. สรุปผลการประเมินความสําเร็จโครงการ อยางนอยปละ 2 ครั้ง ตอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี

แบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..............
หน่วยงาน................................................................

ประเภทงบประมาณ
( ไตรมาส )

แผนกลยุทธ์ที�......................................................................................................
กลยุทธ์ที�......................................................................................................
ด้านที�.......................................................................................................
เป้าประสงค์.......................................................................................................
ตัวชี�วัดที.� ..................................................................................................
แผน / ผล
โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลา(ไตรมาส)
กําหนด

แล้วเสร็จ

ตัวชี�วัดความสําเร็จโครงการ

งบประมาณ(บาท)
ตั�งไว้

1

จ่ายจริง

ร้อยละ

ผลการ
บรรลุ /
ปัญหาอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ/
ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงานตาม ไม่บรรลุ
และข้อเสนอแนะ หมายเหตุ
ตัวชี�วัด
ค่าเป้าหมาย (/)

เชิงปริมาณ
1.จํานวนคน
เชิงคุณภาพ
1.ระดับความพึงพอใจ
2.ระดับความรู้จากการอบรม
2.1 ก่อนเข้ารับการอบรม
2.2 หลังเข้ารับการอบรม

* หมายเหตุ โครงการ/กิจกรรม โปรดระบุตามคําขอตั�งงบประมาณเดิม
โปรดแนบเอกสารประกอบผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี�วัด เช่น โครงการ , สรุปผลโครงการ, แบบบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นต้น

