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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คํานํา 
 
 
   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  เปนหนวยงานบริหารงานสวนกลาง            
มีจุดมุงหมายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย  ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2560  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานอธิการบดี  โดยแผนปฏิบัติราชการฯน้ี แบงเปน 4 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 บทนํา เสนอขอมูลเก่ียวกับกรอบ
แนวคิดเชิงนโยบายท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ สวนท่ี 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงานอธิการบดี  ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัดตามเปาประสงคและ        
คาเปาหมาย สวนท่ี 3 รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอ
รายละเอียดโครงการ งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ สวนท่ี 4 การนําแผนปฏิบัติราชการฯสูการปฏิบัติ และกําหนด
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานตางๆของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ตลอดจนภารกิจตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  รวมท้ังการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการดําเนินงานใหสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
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                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
         
 



สารบัญ 
 
 

    หนา 
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 สวนท่ี 1    

 บทนํา      . 

      หลักการและเหตผุล 
     วัตถุประสงคของแผน 
     บริบทท่ีเก่ียวของ 
     วิธีดําเนินงาน 
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 สวนท่ี 2    

 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) สํานักงานอธกิารบดี      . 

 วิสัยทัศน 
พันธกิจ 
วัตถุประสงค 
ความเช่ือมโยงระหวางนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการศึกษาแหงชาติ  
และแผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

     . 
     . 
     . 

 แนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานอธิการบดี 
 แผนกลยุทธสาํนักงานอธิการบด ีพ.ศ.2558 – 2562) ฉบับปรับปรุง 
 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 ความเช่ือมโยงระหวางแผนกลยุทธและโครงการตางๆ ของสํานักงานอธิการบด ี
 

 

 สวนท่ี 3    

 รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) สํานักงานอธกิารบดี 
     รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ 

 รายละเอียดโครงการ/ตัวช้ีวัดโครงการ/การประมาณการงบประมาณ 
 

 

 สวนท่ี 4   

 การนําแผนปฏิบัติราชการ4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) สํานักงานอธิการบดีสูการปฏิบัติ 
การนําแผนปฏิบัตริาชการ4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) สํานักงานอธิการบดสีูการปฏิบัต ิ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ของสํานักงานอธิการบดีท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
  

 

 สวนท่ี 5  

 การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
    ระบบการกํากับ ตดิตามผลการดําเนินงานโครงการ 
    ข้ันตอนการรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1  
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
          สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปฏิบัติภารกิจสําคัญในการเปนหนวยงานบริหารงานกลาง         
มีจุดมุงหมายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงมีความจําเปนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี อยางเปนระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
หลักการและเหตผุล 
          ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี บัญญัติใหสวนราชการทุกแหงตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซึ่งเปนหนวยงานบริหารงานสวนกลาง มีจุดมุงหมายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ
ของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561-2564 ข้ึน โดยยึดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย แผนงบประมาณรายจาย รวมท้ังแผนพัฒนาดานตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางกําหนดทิศทางใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม ในแตละปงบประมาณ นอกจากน้ียังเปนเครื่องมือสําคัญในการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

วัตถุประสงคของแผน 
           - เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางและเปาหมายการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ในแตละปงบประมาณ และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใหเปนเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 
           - เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ของสํานักงานอธิการบดี 
           - เพ่ือใหผูบริหารนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

บริบทที่เกี่ยวของ 
1. นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกระทรวงศึกษา 
              1.1 นโยบายรัฐบาลหลักดานการศึกษา ดแก 
                   นโยบายท่ี 4  การศึกษาและการเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
                                    4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 
                                    4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
                                    4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวม
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง 
                                    4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
                                    4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
                                    4.6 พัฒนาระบบการผลติและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนคน 
                                    4.7 ทนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญ
ในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน 
                                    4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ัง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
                                    4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากล 
                                    4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี 
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                                              แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) สํานักงานอธิการบดี 
                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  



 
 

 
 
              1.2 นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวของดานการศึกษา ไดแก 
                   นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
                   นโยบายท่ี 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
                                   2.1 การเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็นแรงงานตางดาว ยาเสพติด 
                                   2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
                   นโยบายท่ี 3 การลดความเหลื่อมล าของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
                                   3.1 ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสรางโอกาสอาชีพและการมีรายไดท่ีมั่นคงแกผูท่ีเขาสูตลาดแรงงาน รวมท้ัง
สตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน 
                                   3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 
                                   3.6 จัดระเบียบสังคม 
                   นโยบายท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข  
                                   5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
                                   5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข  
                   นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
                                   6.6 ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย  
                                   6.8 แกปญหานํ้าทวมในฤดูฝนท้ังท่ีทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพ้ืนท่ีและปญหาขาดแคลนนํ้า        
ในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล  
                                   6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเช้ือเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาษีท่ี เหมาะสมระหวาง    
นํ้ามันตางชนิดและผูใชตางประเภท  
                                   6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให เขมแข็ง สามารถ
แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ    
                                   6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง 
                  นโยบายท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
                                  7.4 เรงพัฒนาความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
                                  7.5 ตอเช่ือมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลงแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลคาท้ังภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน 
                                  7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
                 นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
                                  8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม 
                                  8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 
                 นโยบายท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดลุระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
                                  9.1 ในระยะเฉพาะหนาเรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาโดยใหความสําคัญ     
ในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
                                  9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน าของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
                                  9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย 
                นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ       
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
                                  10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการ 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) สํานักงานอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 



 
 

  
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 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
                2.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
                 วิสัยทัศน 
                 ยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีดีข้ึน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ําอยางท่ัวถึง ผลิตและพัฒนากําลังคน
ใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
                 พันธกิจ  
                 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  
                 2. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางเสมอภาค  
                 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
                 ยุทธศาสตร  
                 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
                 2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
                 3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
                 4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
                 5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
                 6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 7. ระบบการบริหารจัดการ  
                 8. สรางโอกาสทางการศึกษา  
                 9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต  
                 10. การวิจัยเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ      
                 เปาประสงคหลัก  
                 1. กําลังคนมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ  
                 2. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน  
                 3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษามีความท่ัวถึง เปนธรรม สอดคลองกับความตองการ จําเปน และ นโยบายการผลิต
และพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ  
                 4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน  
                 5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดการเรียนรูและบริหารจัดการท่ีมี คุณภาพ รวดเร็ว 
และท่ัวถึง  
                 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา และทองถ่ิน   
                 7. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
                 8. ประชาชนทุกกลุมทุกวัยไดรับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง เสมอภาค และเปนธรรม 
                 9. ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต  
                 10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรูท่ีสามารถน าไปใชประโยชนเชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย 
 
 
 



 
 

 
4. นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
           จากการนําแผนกลยุทธพุทธศักราช 2558 – 2562 ไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินการทบทวนงานนโยบายโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ 
ศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลือ่นนโยบายสูการปฏิบัติ  ติดตามความกาวหนาและผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายสูการปฏิบัติ และกําหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา        
ใหเขมแข็ง เพ่ือมุงสรางมหาวิทยาลัยคุณภาพไดมาตรฐานสากล ระหวางวันท่ี 24 – 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมไดรวมกัน
พิจารณาและใหขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สรุปเปนประเด็นไดดังน้ี 
 
                 ดานการจัดการศึกษา 
             1. ควรวางแผนการศึกษาใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการผลิตงานวิจัยใหมีทิศทางชัดเจนและนาสนใจเพ่ือใหถูกนําไป 
ใชงาน ซึ่งจะสงผลตอการจัดอันดับมหาวิทยาลัย   
                 2. ควรพัฒนาบัณฑิตดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากแตยังมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืนๆ  
                 3. ควรนําผลการรับรูความคิดเห็นตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาของนิสิตนักศึกษา            
ดานพฤติกรรมการสอนของคณาจารยมาพิจารณาเปนขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาการสอนตอไป 
                 4. ควรสรางความชัดเจนใหผูสอนไดเขาใจถึงองคประกอบสําคัญของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานTQF อาทิ วัตถุประสงค        
การเรียนรู กลยุทธในการวัดและประเมินผล เปนตน เพ่ือใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึน 
                 5. ควรเรงดําเนินการประชาสัมพันธใหหลากหลายชองทางเพ่ือเปนการดึงดูดผูเขาศึกษาตอ และใชวิธีการประชาสัมพันธ
ผานสื่อ Social ใหมากข้ึน 
            6. ควรสํารวจความพรอมในการชําระคาเลาเรียนของนิสิตเขาใหม เพ่ือเตรียมการสําหรับการขอทุนกูยืม กยศ. 
 
                ดานวิชาการ 
    1. ควรบรรจุหลักสูตรวิชาชีพครู และหลักสูตรทางดานภาษาไวในหลกัสูตรความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย เชน ภาษาอังกฤษ 
และ ภาษาจีน เปนตน 
     2. ควรมีการติดตามประเมินผลการจัดอบรมภาษาอังกฤษใหไดผลในเชิงคุณภาพ  
     3. ควรเรงผลิตหลักสูตรนานาชาติ 
     4. ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และสรางหลักสูตรท่ีเนน
การมีเหตุผลและมีกระบวนการคิดท่ีถูกตอง  
     5. ควรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีครบวงจร มีแหลงประกอบการ (แหลงผลิต) เปนของตนเอง เชน สถานพยาบาล 
เปนตน และสรางหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น เนนการฝกประสบการณวิชาชีพจากสถานท่ีจริง 
     6. ควรหลอมรวมหลักสูตรท่ีมีความคลายคลึงกันเปนหลักสูตรเดียวกันเพ่ือสรางความเขมแข็ง 

 

               ดานงานวิจัย 
    1. ควรสรางเครือขายงานวิจัยในกลุมประเทศอาเซียน เพ่ือใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน  
     2. ควรวางแผนกําหนดจํานวนงานวิจัยของอาจารยเพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
     3. ควรเพ่ิมงบประมาณในการจัดทําฐานขอมูลใหทันสมัย เชน ขอมูลอาจารย ขอมูลจํานวนงานวิจัย จํานวนอาจารยท่ีไดรับ
ทุนการศึกษาตอ เพ่ือใหสามารถนําไปกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรได  
     4. ควรสงเสริมใหอาจารยจัดทํางานวิจัยเพ่ิมข้ึน เพ่ือจะสงผลใหเปนการเพ่ิมแหลงงบประมาณ   
     5. ควรสงเสริมใหอาจารยจัดทําผลงานวิจัยเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
     6. ควรเรงการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลทางวิชาการและงานวิจัยใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายมากข้ึน   
     7. ควรเรงดําเนินการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยใหทันชวงเวลาท่ีกําหนด 
  

         



 
 

 
              ดานการบริหารจัดการ 
    1. ควรเรงปรับกลยุทธท่ีใชในการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงของสังคม  
    2. ควรเรงติดตามตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินต่ํากวาเปาหมายนํามาดําเนินการปรับปรุงใหมีผลการประเมินท่ีดีข้ึน 
    3. มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการดําเนินงานจัดตั้งคณะ/หนวยงานใหม เชน คณะพยาบาลศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร เปนตน 
    4. มหาวิทยาลัยควรเตรียมการรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในดานการรับครูใหมแทนครูเกษียณอายุราชการ       
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการใชนโยบายสรางครูคืนถ่ิน โดยนําบัณฑิตท่ีมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป มาสมัครเพ่ือสอบบรรจุแตงตั้งครูใหม           
ในอนาคตจะมีการเริ่มรับเด็กเกงมาเปนครูเพ่ิมมากข้ึน มหาวิทยาลัยจึงควรผลิตบัณฑิตใหมีเกรดเฉลี่ยในระดับ 3.00 ข้ึนไป และพัฒนาครู
ทุกสาขาวิชาใหมีทักษะภาษาอังกฤษ(CEFR) เทากับระดับ B1 สวนครูสอนภาษาอังกฤษตองมีทักษะภาษาอังกฤษ(CEFR) เทากับระดับ B2 
ตั้งแตวันสมัคร  
    5. มหาวิทยาลัยควรเตรียมการวางแผนการรับนิสิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยตองการ 
    6. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตรใหมควรดําเนินการอยางเปนระบบ โดยความรวมมือของสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการและหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดแรงงงานและแกไขปญหาของ
ประเทศได  
    7. ควรสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสรางเสริมประสบการณชีวิตและมีทุนสําหรับการศึกษา 
    8. มหาวิทยาลัยควรสรางหลักสูตรท่ีโดดเดนจากความพรอมของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
5. แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดมีการทบทวนแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน           
ท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน โดยเฉพาะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ขอมูลจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
ตลอดจนทิศทางและแนวโนมในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก จึงไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบดวย       
แผนกลยุทธตามภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ังหมด 6 ดาน ดังน้ี   

แผนกลยุทธท่ี 1  ดานการพัฒนาอัตลักษณท่ีโดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยท่ีนําไปสูความเปนเลิศ 
แผนกลยุทธท่ี 2  ดานการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 
แผนกลยุทธท่ี 3  ดานการวิจัย 
แผนกลยุทธท่ี 4  ดานการบริการวิชาการสูสังคม 
แผนกลยุทธท่ี 5  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนกลยุทธท่ี 6  ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

โดยแตละกลยุทธมีดาน เปาประสงค และแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

แผนกลยุทธท่ี 1 ดานการพัฒนาอัตลักษณท่ีโดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยท่ีนําไปสูความเปนเลิศ 

 กลยุทธท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณโดดเดนบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
ดานท่ี 1 การผลิตบัณฑิตครู (มุงผลิตบัณฑติทางท่ีมีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาไทย) 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณทางวิชาชีพครูท่ีมีคุณภาพสูความเปนเลิศ 
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต 

1. มีความรูความเช่ียวชาญในศาสตรหลักและศาสตรการสอน 
2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูโดยใชพหุภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน 
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีจิตวิญญาณความเปนครู 

ดานท่ี 2 การผลิตบัณฑิตทางดนตรี (มุงผลิตบัณฑิตทางท่ีมีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก) 
เปาประสงค  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศดานวิชาชีพดนตรี 
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต 



 
 

 
1. มีความรูความเช่ียวชาญในศาสตรทางดนตรี ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนําไปประกอบอาชีพ           

ทางดานดนตรีได 
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานดนตรีรวมกับศิลปนหรือองคการท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับ 
3. มีทักษะในการนําเสนอผลงานสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ 

ดานท่ี 3 ดานการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (มุงผลิตบัณฑิตทางท่ีมีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานการแพทย
แผนไทย เทคนิคการแพทย สาธารณสุขศาสตร และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพสูความเปนเลิศ 
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต 

1. มีความรูความเช่ียวชาญในศาสตรหลัก 
2. มีความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู 
3. บัณฑิตสามารถไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการท่ีเปนท่ียอมรับในวิชาน้ัน ๆ 

ดานท่ี 4 ดานการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ  (มุงผลิตบัณฑิตทางท่ีมีความเขมแข็งทางวิชาการทางดานบัญชี     
ธุรกิจบันเทิง การทองเท่ียว และคหกรรมศาสตร) 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตดานอุตสาหกรรมบริการสูความเปนเลิศ 
คุณลักษณะความเปนเลิศของบัณฑิต 

1. มีความรูความเช่ียวชาญในศาสตรหลักและสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา 
2. มีประสบการณตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 
3. มีวุฒิบัตรดานทักษะวิชาชีพ 

แผนกลยุทธท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 2 การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ 
ดานท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานทางวิชาการ 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
ดานท่ี 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 
ดานท่ี 3 การพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค  

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเปนไทย” 

แผนกลยุทธท่ี 3  ดานการวิจัย 

กลยุทธท่ี 3 การเสริมสรางศักยภาพดานงานวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และงานสรางสรรค 
ดานท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยท่ีมีคุณภาพ  

เปาประสงค  

1. อาจารยและบุคลากรมีศักยภาพดานการวิจัยท่ีสูงข้ึนในทุกระดับ 
2. มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

ดานท่ี 2 สงเสริมพัฒนาและเผยแพรองคความรูจากการวิจัย  
เปาประสงค  องคความรูจากการวิจัยไดรับการเผยแพรและจัดการดวยระบบสารสนเทศ 

ดานท่ี 3 พัฒนางานวิจัยสูการนําไปใชประโยชน 
เปาประสงค   

1. องคความรูจากการวิจัยนําไปเผยแพรและใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน สังคม ประเทศชาติ  
และนานาชาต ิ

2. ระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองานสรางสรรค  



 
 

 

แผนกลยุทธท่ี 4 ดานการบริการวิชาการสูสงัคม 

กลยุทธท่ี 4 การใหบริการวิชาการตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น 
ดานท่ี 1 การใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยเปนแหลงรวมองคความรูพรอมใหบริการวิชาการ 
ดานท่ี 2 การสรางประโยชนจากความรวมมือของการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

เปาประสงค  สังคม ชุมชน และทองถ่ินเปาหมายไดรับการบริการวิชาการอยางท่ัวถึง 
ดานท่ี 3 การบริการวิชาการตามอัตลักษณท่ีโดดเดน  

เปาประสงค  พัฒนาความรวมมือในการบริการวิชาการกับหนวยงาน สถานประกอบการ ตามอัตลักษณ  
 ท่ีโดดเดนในดานการพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานดนตรี               
 ดานอุตสาหกรรมบริการ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ดานท่ี 4 การจัดต้ังศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณท่ีโดดเดนของมหาวิทยาลัย  
เปาประสงค  สังคม ชุมชน และทองถ่ินเปาหมายท่ีใหบริการไดมีแหลงเรียนรูทางวิชาการตามอัตลักษณท่ีโดดเดนของ

มหาวิทยาลัย อันไดแก ความเปนเลิศดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานการผลิตครู ดานดนตรี        
ดานอุตสาหกรรมบริการ และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  

แผนกลยุทธท่ี 5 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธท่ี 5 การอนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ดานท่ี 1 มุงพัฒนาองคความรูและความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหคงอยูอยางย่ังยืน 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมในยานฝงธนบุรี และศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
เพ่ือนําศิลปวัฒนธรรมสูความเปนเลิศในระดับสากล 

ดานท่ี 2 เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคดวยทุนทางวัฒนธรรม    
เปาประสงค  มหาวิทยาลัยเปนแหลงสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมทางวัฒนธรรม 

ดานท่ี 3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เปาประสงค   มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการ อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนกลยุทธท่ี 6 ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล 
ดานท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค   มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ดานท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

เปาประสงค   

1. อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพ 
2. มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีศักยภาพ 

ดานท่ี 3 พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองคกรอยางมีคุณภาพ 
เปาประสงค   มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองคกร          

อยางมีคุณภาพ 
ดานท่ี 4 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกสภาพแวดลอมสรางสุนทรียภาพและบริการท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและสรางคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีใหแกนิสิตและบุคลากร 
เปาประสงค    

1. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
2. นิสิต บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 



 
 

 
ดานท่ี 5 สรางความเขมแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสูมหาวิทยาลัยคุณภาพไดมาตรฐานสากล  

เปาประสงค   มหาวิทยาลัยเปนองคกรคุณภาพท่ีไดมาตรฐานสากล 
 

ดานท่ี 6 การบริหารความตอเนื่องเพ่ือการจัดต้ังหนวยงาน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เปาประสงค   มีการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หนวยงานท่ี 1  โรงเรียนสาธิต 
หนวยงานท่ี 2  ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี 
หนวยงานท่ี 3  ศูนยภาษา 
หนวยงานท่ี 4  หนวยงานบริหารรายได/ผลประโยชนมหาวิทยาลัย 

    ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีกระบวนการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ โดยการมอบหมายใหผูบริหารกํากับติดตาม
ผลการทํางานของหนวยงานตางๆ และกําหนดผูรับผิดชอบอยางจริงจังอยางเปนระบบและตอเน่ือง และนําสูการรายงานผลตอ          
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบและใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธกิจกรรมและ      
แนวทางการทํางานใหเหมาะสมตอไป 
 
6. แผนกลยุทธสํานักงานอธิการ พ.ศ.2558 – 2562(ฉบับปรับปรุง) 
                สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักท่ีจะตองดําเนินการตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา          

พ.ศ.2558-2562  (ฉบับปรับปรุง) ในการพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จตามพันธกิจอยางมีทิศทาง เพ่ือใหเกิดผลตามวิสัยทัศน และมุงเนน

ท่ีจะใหบรรลุการเปนสํานักงานท่ีมีคุณภาพ โดยมีแผนกลยุทธ ดังน้ี  

  แผนกลยุทธท่ี 1  บริหารจัดการองคกรท่ีดี และมีธรรมาภิบาล 

  แผนกลยุทธท่ี 2  พัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

  แผนกลยุทธท่ี 3  บริหารจัดการพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

  แผนกลยุทธท่ี 4  สงเสรมิวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู 

  แผนกลยุทธท่ี 5  สนับสนุนการบริหารความตอเน่ืองเพ่ือการจัดตัง้หนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธดังกลาว ประกอบดวย 5 กลยุทธ  5 ยุทธวิธี  13 มาตรการ  13 ตัวช้ีวัด   

 

7. การบริหารจัดการสํานักงานอธิการบดี 

             โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี ไดแบงออกเปน 6 หนวยงานหลัก ซึ่งแตละหนวยงานมีภาระงาน และ     
หนาท่ีหลักท่ีเปนสวนงานของแตละกอง  ดังน้ี 

    1. กองกลาง   
                             1.1  งานบริหารงานท่ัวไป  

     1.2  งานเลขานุการ 
     1.3  งานสวัสดิการ    

                      2. กองนโยบายและแผน   
     2.1  งานบริหารงานท่ัวไป 

                             2.2  งานนโยบายและแผน 
     2.3  งานงบประมาณ 

                             2.4  งานขอมูลและสารสนเทศและติดตามประเมินผล 
                             2.5  งานประกันคณุภาพการศึกษา  
 
 
 



 
 

 
    3. กองบริหารงานบุคคล   

     3.1  งานบริหารงานท่ัวไป   
     3.2  งานพัฒนาระบบงาน  อัตรากําลัง  และบุคลากร   
     3.3  งานกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   
     3.4  งานสรรหา  บรรจุแตงตัง้  ทะเบียนประวัติ  และบําเหน็จความชอบ   
     3.5  งานวินัยและนิติการ   

                      4. กองพัฒนานิสิตนกัศึกษา(*จัดตั้งสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาข้ึนมากํากับดูแล)   
     4.1  งานบริหารงานท่ัวไป 

                             4.2  งานสงเสริมและแนะแนวการศึกษา 
     4.3  งานทุนการศึกษา 

                      5. กองคลัง  
     5.1  งานบริหารงานท่ัวไป 

                             5.2 งานการเงิน 
     5.3  งานบัญชี 
     5.4  งานพัสด ุ

                      6. กองอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม   
     6.1  งานบริหารงานท่ัวไป 
     6.2  งานวิศวกรรมและอนุรักษพลังงาน   
     6.3  งานสถาปตยกรรม   
     6.4  งานอาคารสถานท่ี 
     6.5  งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
     6.6  งานยานพาหนะ 
 

หมายเหตุ  อางอิงขอมูลโดยละเอียดจากแผนกลยุทธ พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง), มีนาคม 2560, หนา 2 
 

วิธีดําเนินงาน 
      1. ศึกษาบริบทท่ีเก่ียวของ  
      2. กําหนดกรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของสํานักงานอธิการบดี  

                         ใหมีความสอดคลองกับนโยบาย ภารกิจของหนวยงาน และบริบทตางๆท่ีเก่ียวของ 
      3. จัดประชุมปฏิบัติการจดัทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของสํานักงานอธิการบดี แกทุกหนวยงาน 

                         ท่ีเก่ียวของ 
      4. จัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับนโยบาย ภารกิจ ท่ีเก่ียวของ 

                     5. เสนอ(ราง)แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของสํานักงานอธิการบดี ตอคณะกรรมการประจํา 
                        สํานักงานอธิการบด ี

      6. เสนอขออนุมัติใชเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของสํานักงานอธิการบดี ตอคณะกรรมการ 
         ประจําสํานักงานอธิการบดี 
      7. เผยแพรในรูปแบบเอกสารและเว็ปไซด ผานกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบด ี

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

สวนท่ี 2 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561 - 2564 สํานักงานอธิการบดี 

           
          การศึกษาวิเคราะหขอมูลบริบทเบ้ืองตนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการจัดทํา
แผนฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561-2564 ของสํานักงานอธิการบดีฉบับน้ี มีขอมูลสําคัญ ท่ีเก่ียวของ ไดแก นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสภามหาวิทยาลัยการทบทวนนโยบาย(Retreat)  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ผังความเช่ืองโยง
นโยบาย และแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี  โดยเฉพาะการจัดทําตัวช้ีวัดและคาเปาหมายท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย เปนกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของสํานักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
                 
                  วิสัยทัศน 
                            เปนหนวยงานใหบริการ  ประสานงานท่ีมปีระสิทธิภาพ บุคลากรมีจติบริการ ทํางานเปนทีม มีคุณภาพ  
                   และไดมาตรฐาน  
 
                   พันธกจิ 
                           1. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 
                           2. พัฒนาบุคลากรใหมจีิตบริการและทํางานเปนทีม 
                           3. พัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
                   
                  วัตถุประสงค 
                           1. เพ่ือใหการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลติบัณฑติใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ 

                              เปนท่ียอมรับในสังคม 

                           2. เพ่ือใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการและการทํางานรวมกัน 
                           3. เพ่ือใหการบริการและประสานงานของสํานักงานอธิการบดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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                                    แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560   สํานักงานอธิการบดี 
                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  



นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ

20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. 

(พ.ศ. 2560-2564)/ ยุทธศาสตร

 ศธ. ป พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตรจัดสรร/ 

แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

นโยบายที่ 1 การปกปองและ   

เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 5. ยุทธศาสตรการเสริมสราง

ความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และ

ยั่งยืน

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ

มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

1. พัฒนาหลักสูตรกระบวน      

การเรียนการสอน การวัด และ

ประเมินผล

3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน 3.1.2 

แผนงานรอง ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรูตลอดชีวิต

13. การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

นโยบายที่2 การรักษาความมั่นคง

ของรัฐและการตางประเทศ

2.1 การเตรียมความพรอมสู

ประชาคม การเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน (ยาเสพติด)

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 5. ยุทธศาสตรการเสริมสราง

ความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และ

ยั่งยืน

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ

มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

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

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. 

(พ.ศ. 2560-2564)/ ยุทธศาสตร

 ศธ. ป พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตรจัดสรร/ 

แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

นโยบายที่3 การลดความเหลื่อม

ล้ําของสังคมและการสรางโอกาส

การเขาถึงบริการของรัฐ

3.1 ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสราง

โอกาสอาชีพ และการมีรายไดที่

มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน 

รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส และ

แรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย 

พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

3.2 ปองกันและแกไขปญหการคา

มนุษย

4. ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคและ   

เทาเทียมกันทางสังคม

2. ยุทธศาสตรการสรางความเปน

ธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

4. การสรางโอกาสความเสมอภาค

และความเทาเทียมทางการศึกษา

4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการ

ทางการศึกษาและการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต

4. ยุทธศาสตรดาน  

การแกไขปญหาความ

ยากจน  ลดความ

เหลื่อมล้ํา และสรางการ

เจริญเติบโตจากภายใน

14. การพัฒนาเศราฐกิจฐานราก

และชุมชนเขมแข็ง

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู

การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษา

และการเรียนรู

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

3. การพัฒนาคุณภาพคน          

ทุกชวงวัยและการสรางสังคม

1. พัฒนาหลักสูตรกระบวน    

การเรียนการสอน การวัดและ 

ประเมินผล

3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน 3.1.1 

แผนงาน พื้นฐานดาน

การ พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน

13. การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะ

ปรับเปลี่ยนการ จัดสรรงบประมาณ

 สนับสนุนการศึกษา

3. ยุทธศาสตรการ พัฒนาและ 

เสริมสรางศักยภาพ คน

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

6. การพัฒนา ประสิทธิภาพของ

ระบบ บริหารจัดการศึกษา

6. พัฒนาระบบบริหาร จัดการ

และสงเสริมให ทุกภาคสวนมีสวน

รวม ในการจัดการศึกษา

3. ยุทธศาสตรดาน 

การพัฒนาและ 

เสริมสราง ศักยภาพคน

 3.1.2 แผนงานรอง 

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา และการ

เรียนรู ตลอดชีวิต

13. การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
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นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู

การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

4.3 ใหองคกรภาค ประชาสังคม

ภาคเอกชน องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นและประชาชน ทั่วไปมี

โอกาสรวมจัด การศึกษาที่มี

คุณภาพและทั่วถึง

3. ยุทธศาสตรการ พัฒนาและ 

เสริมสรางศักยภาพ คน

1. ยุทธศาสตรการ เสริมสรางและ

พัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย

1. การจัดการศึกษาเพื่อ ความ

มั่นคงของสังคม และประเทศชาต

1. พัฒนาหลักสูตรกระบวน      

การเรียนการสอน การวัด และ

ประเมินผล

3. ยุทธศาสตรดาน 

การพัฒนาและ 

เสริมสราง ศักยภาพคน

 3.1.2 แผนงานรอง 

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา และการ

เรียนรู ตลอดชีวิต

13. การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดย

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน

1. ยุทธศาสตรการ เสริมสรางและ

พัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย

4. การสรางโอกาสความเสมอภาค

และความเทาเทียมทางการศึกษา

4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการ

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

เสริมสรางศักยภาพคน

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน 

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

เสริมสรางศักยภาพคน

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษา

3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน 3.1.2 

แผนงานรอง ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรูตลอดชีวิต

13. การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
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แผนบูรณาการ

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู

การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

4.7 ทํานุบํารุงและอุปถัมภ

พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 

สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี

บทบาทสําคัญในการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนา

คุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและ

ความปรองดองสมานฉันทใน

สังคมไทย อยางยั่งยืน

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 5. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 1. การจัดการศึกษาเพื่อความ

มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

เรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล

1. ยุทธศาสตรดาน

ความมั่นคง              

 1.1 แผนงานพื้นฐาน

ดานความมั่นคง

1. การสรางความปรองดองและ

สมานฉันท

4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพร

มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย 

และภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น

รวมทั้งความหลากหลายของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริม

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

เรียนการสอน การวัดและ

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

เสริมสรางศักยภาพคน

10.ยุทธศาสตรความรวมมือ

ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

1. การจัดการศึกษาเพื่อ ความ

มั่นคงของสังคม และประเทศชาติ

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

เรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล

1. ยุทธศาสตรดาน 

ความมั่นคง          

1.1.5 แผนงาน 

ยุทธศาสตรสงเสริม 

ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ และรักษา

ผลประโยชนของชาติ

13. การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
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แผนบูรณาการ

4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

1. การจัดการศึกษาเพื่อ ความ

มั่นคงของสังคม และประเทศชาติ

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

เรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล

1. ยุทธศาสตรดาน

ความมั่นคง          

1.1.5 แผนงาน

ยุทธศาสตรสงเสริม

ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ และรักษา

ผลประโยชนของชาติ

13. การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

นโยบายที่ 5 การยกระดับ

คุณภาพบริการดานสาธารณสุข

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5.7

 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย

ดานวิทยาศาสตรการแพทย และ

สาธารณสุข

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน 

การวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

เรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล

3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน 3.1.3 

แผนงานรอง พัฒนา

ดานสาธารณสุข

นโยบายที่6 การเพิ่มศักยภาพ  

ทางเศรษฐกิจของประเทศ

6.6 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติ

เขามาเที่ยวในประเทศไทย

2. ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง

งานวิจัยที่สอดคลองกับความ

ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ

สรางความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ

11. การสรางรายไดจากการ

ทองเที่ยวและบริการ

6.17 เพิ่มขีดความสามารถของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมใหเขมแข็งสามารถ

แขงขันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2. ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง

งานวิจัยที่สอดคลองกับความ

ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ

สรางความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ

6. การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม การพัฒนา

อุตสาหกรรมศักยภาพ

6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล

และวางรากฐานของเศรษฐกิจ

ดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง

2. ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง

งานวิจัยที่สอดคลองกับความ

ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ

สรางความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ

9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

2. ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการศึกษา

5. สงเสริมและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

5. สงเสริมและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการศึกษา
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แหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. 

(พ.ศ. 2560-2564)/ ยุทธศาสตร

 ศธ. ป พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตรจัดสรร/ 

แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาท

และการใชโอกาสในประชาคม

อาเซียน

7.3 พัฒนาแรงงานของ

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการ

เขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน

วิชาชีพแรงงานมีทักษะและแรงงาน

ไมมีทักษะ

2. ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง

งานวิจัยที่สอดคลองกับความ

ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ

สรางความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ

7.4 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดาน

การขนสง และระบบโลจิสติกส

ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

อาเซียน

2. ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน                      7.

 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง

งานวิจัยที่สอดคลองกับความ

ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ

สรางความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษ 2. ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง

งานวิจัยที่สอดคลองกับความ

ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ

สรางความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ

นโยบายที่8 การพัฒนาและ

สงเสริมการใชประโยชนจาก

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัย

และพัฒนาและนวัตกรรม

8.2 เรงเสริมสรางสังคม นวัตกรรม 

8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม

8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา

ไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย

2. ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

วิจัยและนวัตกรรม

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้ง

งานวิจัยที่สอดคลองกับความ

ตองการของการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตรดานการ

สรางความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. 

(พ.ศ. 2560-2564)/ ยุทธศาสตร

 ศธ. ป พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตรจัดสรร/ 

แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

นโยบายที่ 9 การรักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรและ  

การสรางสมดุลระหวางการ

อนุรักษกับการใชประโยชนอยาง

ยั่งยืน

9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง

อากาศ ขยะ และน าเสีย

5. ยุทธศาสตรดานการสราง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน

5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริม

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

เรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล

5. ยุทธศาสตรดานการ

จัดการน้ําและสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

นโยบายที่ 10 การสงเสริมการ

บริหารราชการแผนดินที่มีธรร

มาภิบาลและการปองกัน

ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

10.5 ใชมาตรการทางกฎหมายการ

ปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี

ของความเปนขาราชการและความ

ซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหาร

จัดการภาครัฐ

ที่มีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตรดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

6. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการในภาครัฐการปองกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบและ          

   ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ

มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการศึกษา

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

เรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา

6. ยุทธศาสตรดานการ

ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ



 
 

 
 
 

แนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานอธิการบดี 
 
             ท้ังน้ี สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักท่ีจะตองดําเนินการตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา      

พ.ศ.2558-2562  (ฉบับปรับปรุง) ในการพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จตามพันธกิจอยางมีทิศทาง เพ่ือใหเกิดผลตามวิสัยทัศน และมุงเนน

ท่ีจะใหบรรลุการเปนสํานักงานท่ีมีคุณภาพ โดยมีแผนกลยุทธ ดังน้ี  

  แผนกลยุทธท่ี 1  บริหารจัดการองคกรท่ีดี และมีธรรมาภิบาล 

  แผนกลยุทธท่ี 2  พัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

  แผนกลยุทธท่ี 3  บริหารจัดการพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

  แผนกลยุทธท่ี 4  สงเสรมิวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู 

  แผนกลยุทธท่ี 5  สนับสนุนการบริหารความตอเน่ืองเพ่ือการจัดตัง้หนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธดังกลาว ประกอบดวย 5 กลยุทธ  5 ยุทธวิธี  13 มาตรการ  13 ตัวช้ีวัด  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 แผนกลยุทธท่ี 1  บริหารจัดการองคกรท่ีดี และมีธรรมาภิบาล 

 

• กลยุทธ 1  สนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 

       เปาประสงค  มีการบริหารจดัการดานสารบรรณ ดานบุคลากร ดานแผนและงบประมาณ ดานการเงิน 
                       บัญชีและพัสด ุดานอาคารสถานท่ี ท่ีมีคุณภาพ 

 แนวทางการดําเนินงาน 

       1. บริหารจัดการท่ีสอดคลองกับภารกิจ นโยบาย รองรับการเปลี่ยนแปลงใหเอ้ือตอ 

           การบริหารจัดการเชิงรุก 

        2.  สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ 
 ตัวชี้วัด 

             1.  ระดับของความสําเร็จในการบรหิารจดัการสํานักงานอธิการบด ี
 2.  รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ 

 

 แผนกลยุทธท่ี 2  พัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
 

• กลยุทธท่ี 2  เสริมสราง ความรูความเขาใจ ปลูกจิตสํานึกในการใหบริการท่ีดี และเสริมสรางแรงจูงใจ 

                      แกคณาจารยและบุคลากร 
       เปาประสงค  มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร มีทักษะในการทํางานอยางสรางสรรค  
                        ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และสงเสริมความกาวหนาในดานวิชาการและวิชาชีพ 

 แนวทางการดําเนินงาน 

                  1. พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพทางวิชาการ  

              2. สนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
                    3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะความชํานาญในวิชาชีพ 
                    4. สงเสรมิการมสีวนรวม การทํางานเปนทีมและความเปนหน่ึงเดยีว 

                                5. ปลกูฝงคุณธรรมจริยธรรมและคณุภาพการบริการท่ีด ี
                    6. พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 



 
 

 
 

 ตัวชี้วัด 

             1. จํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
                                2. จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

                    3. จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตามตําแหนงหรือสอดคลอง 
                       กับภารกิจหนวยงาน 
                    4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรใหมจีิตบริการและทํางานเปนทีม 
                    5. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานมาตรฐานการบริการ 
                    6. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
 
 

 แผนกลยุทธท่ี 3  บริหารจัดการพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

• กลยุทธท่ี 3  สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมและบริการท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

               และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนิสิตและบุคลากร 

       เปาประสงค  บุคลากรและนิสิตมสีิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม ความปลอดภยัและคณุภาพชีวิตท่ีด ี
 แนวทางการดําเนินงาน 

        1. สนับสนุนและจดัหาสิ่งอํานวยความสะดวก 
        2. พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมเอ้ือตอการทํางานและการเรียนรู 

 ตัวชี้วัด 

                    1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานความพรอมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
        2. จํานวนอาคาร/พ้ืนท่ี ท่ีไดรับการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

 

 แผนกลยุทธท่ี 4  สงเสริมวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู 
 

• กลยุทธท่ี 4  เสริมสรางวัฒนธรรมขององคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู 

       เปาประสงค  ทุกหนวยงานมีวัฒนธรรมคณุภาพ 
 แนวทางการดําเนินงาน 

        1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกใหมีคณุภาพ 
                    2. สรางเครือขายการประกันคณุภาพท้ังภายในและภายนอกองคกร 

 ตัวชี้วัด 

                    1. ระดับความสําเร็จการใชเกณฑประกันคณุภาพการศึกษา 
                                2. ระดับความสําเร็จในการสรางเครือขายดานการประกันคณุภาพ 
 
 

 แผนกลยุทธท่ี 5  สนับสนุนการบริหารความตอเนื่องเพ่ือการจัดต้ังหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

• กลยุทธท่ี 5  สนับสนุนการจัดต้ังหนวยงานใหม  

       เปาประสงค  มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม 
 ตัวชี้วัด 

1. ระดับความสําเร็จของการบริหารงานตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม 



 
 

 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย 

เปาประสงค  มกีารบริหารจัดการดานสารบรรณ ดานบุคลากร ดานแผนและงบประมาณ ดานการเงิน บัญชีและพัสดุ  
                ดานอาคารสถานท่ี ท่ีมีคุณภาพ 
     1. ระดับของความสําเร็จในการบริหารงาน 

     2. รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ 

 

ระดับ 5 

รอยละ 100 

 

เปาประสงค  มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร มีทักษะในการทํางานอยางสรางสรรค ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  

                และสงเสริมความกาวหนาในดานวิชาการและวิชาชพี 

     3. จํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

     4. จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

     5. จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตามตําแหนงหรือสอดคลองกับภารกิจหนวยงาน 

     6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรใหมจีิตบริการและทํางานเปนทีม 

     7. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานมาตรฐานการบริการ 

     8. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

 

รอยละ 30 

รอยละ 40 

รอยละ 90 

ระดับ 5 

ระดับ 5 

ระดับ 5 

 

เปาประสงค  บุคลากรและนิสิตมสีิง่อํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

     9. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานความพรอมในการบรหิารจัดการพ้ืนท่ี 

    10. จํานวนอาคาร/พ้ืนท่ี ท่ีไดรบัการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

 

ระดับ 5 

รอยละ 90 

 

เปาประสงค  ทุกหนวยงานมีวัฒนธรรมคุณภาพ 

    11.ระดับความสําเร็จการใชเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 

    12.ระดับความสําเร็จในการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ 

 

ระดับ 5 

ระดับ 5 

 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยมีการจัดต้ังหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

    13. ระดับความสําเร็จของการบริหารงานตามนโยบายการเตรียมความพรอมจดัตั้งหนวยงานใหม 

 

ระดับ 5 

 

 
 
        ท้ังน้ี สํานักงานอธิการบดีไดกําหนดใหมีกระบวนการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ โดยการมอบหมายหนวยงาน/กอง ภายใต
สํานักงานอธิการบดี กํากับติดตามผลการทํางานโดยกําหนดผูรับผิดชอบอยางจริงจังเปนระบบและตอเน่ือง  และนําสูการรายงานผล    
ตอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีเพ่ือรับทราบและใหขอเสนอแนะ               
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธกิจกรรมและแนวทางการทํางานใหเหมาะสมตอไป 
 
 
 
 



ตารางที่ 1   แผนผังความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี
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แผนกลยุทธท่ี 4  สงเสริมวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรยีนรู 
แผนกลยุทธท่ี 1 บริหารจัดการองคกรท่ีดี            
และมีธรรมาภิบาล 

แผนกลยุทธท่ี 2  พัฒนาบุคลากร และระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

แผนกลยุทธท่ี 3  บริหารจัดการพ้ืนท่ี     
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แผนกลยุทธท่ี 5  สนับสนุนการบริหาร
ความตอเน่ืองเพ่ือการจัดตั้งหนวยงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

    *แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยท่ี 6  ดานดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย   *แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

   **กลยุทธมหาวิทยาลัยท่ี 2 การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรยีนการสอน และ
พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ    **กลยุทธมหาวิทยาลัยท่ี 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลยัดวยหลักธรรมาภบิาล 

***ดานท่ี 6 การบริหาร 
ความตอเน่ืองเพ่ือการจัดตั้ง
หนวยงาน สนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

***ดานท่ี 3  การพัฒนา
บัณฑิตใหมีคุณภาพ และ      
มีคุณลักษณะเปนไปตาม    
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

***ดานท่ี 2  พัฒนาระบบ   
การเรียนการสอน และทักษะ
การเรียนรู 

***ดานท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรท่ีได
มาตรฐานทางวิชาการ 

***เปาประสงค ดานท่ี 6    
มีการจัดตั้งหนวยงาน      
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

****เปาประสงคดานท่ี 1 
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ  
ตามหลักธรรมาภิบาล  

****เปาประสงค ดานท่ี3   
ประเด็นท่ี1 พัฒนานิสิต       
ใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

***เปาประสงคดานท่ี 2  
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียน    
การสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล 

***เปาประสงคดานท่ี 1  
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร
การผลิตบัณฑิตท่ีมีคณุภาพ
และไดมาตรฐานสากล 

**ตัวชี้วัดที่ 1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา                      
***ตัวชี้วัดที่ 2  หลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา                              
***ตัวชี้วัดที่ 3  หลักสูตรที่ผานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร                            
***ตัวชี้วัดที่ 4  หลักสูตรที่มีผูสมัครเรียน
ตามแผนรับที่กําหนดไวตามหลักสูตร          

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

***ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร คณะ
และสถาบัน 

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

***ตัวชี้วัดที่ 1  บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและวชิาการ                                                  
***ตัวชี้วัดที่ 2  บุคลากรที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาและสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรตามปงบประมาณ                                                                     
***ตัวชี้วัดที่ 3 บุคลากรท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน                                  
***ตัวชี้วัดที่ 4  อัตราการลาออกของบุคลากร                                                    
***ตัวชี้วัดที่ 5  ความพึงพอใจของการพัฒนาผูบริหารและบุคลากร                                                              
***ตัวชี้วัดที่ 6 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ                                                      
***ตัวชี้วัดที่ 7 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีวฒิุปริญญาเอก                                             
***ตัวชี้วัดที่ 8 บุคลากรสายสนับสนุนที่มีตําแหนงสูงขึ้น 

***ตัวชี้วัดที่ 1  ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ  และแนวปฏิบัติที่ไดรับ
การพัฒนาปรับปรุง                                                              
***ตัวชี้วัดที่ 2  ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกบัระบบสวสัดิการและ
สิทธิประโยชน                                                                    
***ตัวชี้วัดที่ 3  ความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
การใหบริการและวามพึงพอใจของผูใชบริการ                                                      
***ตัวชี้วัดที่ 4  ระบบกลไกการเงินและงบประมาณและระบบบัญชีตนทุน                                                                            
***ตัวชี้วัดที่ 5  ความพึงพอใจของบุคลากรในการไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน                                         
***ตัวชี้วัดที่ 6  ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏบิัติการ     
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

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

***ดานท่ี 5  สรางความเขมแข็ง
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาสูมหาวิทยาลัยคุณภาพ    
ไดมาตรฐานสากล  

***ดานท่ี 4   สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดลอมสรางสุนทรยีภาพและบริการท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรูและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี 

***ดานท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน     

***ดานท่ี 1  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดวยหลักธรรมาภบิาล       
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย    

***เปาประสงค ดานท่ี 4                    
1.มีนวัตกรรมการบริหารจัดการพ้ืนท่ี    ท่ี
เหมาะสม                                      
2.นิสิต บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

****เปาประสงคดานท่ี 2                      
1. อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพสู     
ความเปนมืออาชีพ 
2. มีบุคลากรท่ีมีความสามารถ และมี
ศักยภาพ 

****เปาประสงค ดานท่ี 5 
มหาวิทยาลัยเปนองคกร
คุณภาพท่ีได***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 

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

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

***แนวทางการดําเนินงานที่ 1            
การสรางและพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ มาใช
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย     
สูคุณภาพ 
 

***แนวทางการดําเนินงานที่ 2  พัฒนาบุคลากรทุกกลุมใหมี
สมรรถนะในการทํางานและเนนการบริหารงานแบบมีสวนรวม 
 ***แนวทางการดําเนินงานที่ 3  ปรับปรุงขอบังคับ กฎ 
ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยใหถกูตองและสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม 
 ***แนวทางการดําเนินงานที่ 4  พัฒนาระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนเกื้อกูลใหแกอาจารยและบุคลากรอยางทั่วถึง 
***แนวทางการดําเนินงานที่ 5  พัฒนาระบบการใหบริการ โดย
เนนการบริการแบบเบ็ดเสร็จ                                      
***แนวทางการดําเนินงานที่ 6  พัฒนามาตรฐานแผนงาน 
การเงิน และงบประมาณเพื่อใหเกิดความคุมคาโดยเพิ่มขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
***แนวทางการดําเนินงานที่ 7  พัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรใหไดมาตรฐาน 
***แนวทางการดําเนินงานที่ 8  สงเสริมการใหความรูบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  

***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) 

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



ตารางที่ 1   แผนผังความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี (ตอ)

แผนกลยุทธท่ี 2  พัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน 

แผนกลยุทธท่ี 1  บริหารจัดการองคกรท่ีดีและมธีรรมาภิบาล แผนกลยุทธท่ี 3  บริหารจัดการพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด แผนกลยุทธท่ี 4  สงเสริมวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกร
แหงการเรียนรู 

แผนกลยุทธท่ี 5  สนับสนุนการบริหารความตอเน่ืองเพ่ือ       
การจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 2  เสริมสราง ความรูความเขาใจ           
ปลูกจิตสํานึกในการใหบริการท่ีดี และ
เสริมสรางแรงจูงใจแกคณาจารยและ
บุคลากร 

กลยุทธ 1  สนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 3  สนับสนุน   สิ่งอํานวยความสะดวก 
สภาพแวดลอมและบริการท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนิสิตและ
บุคลากร 

กลยุทธท่ี 4  เสริมสรางวัฒนธรรมขององคกรเชิงคุณภาพ
และองคกรแหงการเรียนรู 

กลยุทธท่ี 5  สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงาน
ใหม  

 เปาประสงค  มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาบุคลากร มีทักษะในการทํางานอยาง
สรางสรรค ตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ และสงเสริมความกาวหนา     
ในดานวิชาการและวิชาชีพ 

 เปาประสงค  มีการบริหารจัดการ          
ดานสารบรรณ ดานบุคลากร ดานแผนและ
งบประมาณ ดานการเงิน บัญชีและพัสดุ   
ดานอาคารสถานท่ี ท่ีมีคุณภาพ 

เปาประสงค  บุคลากรและนิสิตมสีิ่งอํานวย ความ
สะดวก สภาพแวดลอม ความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

เปาประสงค  ทุกหนวยงานมีวัฒนธรรมคุณภาพ 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยมีการจัดตัง้
หนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

• แนวทางการดําเนินงาน 
       1. พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพ     
ทางวิชาการ  
       2. สนับสนุนการเขาสูตําแหนง           
ทางวิชาการ 
       3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมี
ความรู ความสามารถ ทักษะความชํานาญ
ในวิชาชีพ 
       4. สงเสริมการมีสวนรวม การทํางาน
เปนทีมและความเปนหน่ึงเดียว  

 • แนวทางการดําเนินงาน 
       1. บริหารจัดการท่ีสอดคลองกับภารกิจ 
นโยบาย รองรับการเปลี่ยนแปลงใหเอ้ือตอ
การบริหารจัดการเชิงรุก 
       2. สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน 
การเงินและงบประมาณ 

• แนวทางการดําเนินงาน 
       1. สนับสนุนและจัดหาสิง่อํานวย        
ความสะดวก 
       2. พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความ
เหมาะสมเอ้ือตอการทํางานและการเรยีนรู 
                              

• แนวทางการดําเนินงาน 
       1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอกใหมีคุณภาพ 
       2. สรางเครือขายการประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร                                

• แนวทางการดําเนินงาน 
       1. สงเสริม สนับสนุนการบริหาร
จัดการตามนโยบายการเตรยีมความพรอม
จัดตั้งหนวยงานใหม                              

• ตัวช้ีวัด 
      1. ระดับของความสําเร็จในการบรหิาร
จัดการสํานักงานอธิการบดี 
      2. รอยละความสําเรจ็การเบิกจาย     
เงินงบประมาณ 
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• ตัวช้ีวัด 
      1. จํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
      2. จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนง  
ทางวิชาการ 
      3. จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุน
ไดรับการพัฒนาตามตําแหนงหรอื
สอดคลองกับภารกิจหนวยงาน 
      4. ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา
บุคลากรใหมีจิตบริการและทํางานเปนทีม 
      5. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ดานมาตรฐานการบริการ 
      6. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ดานสวัสดิการและสทิธิประโยชน 

• ตัวช้ีวัด 
      1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
ดานความพรอมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
      2. จํานวนอาคาร/พ้ืนท่ี ท่ีไดรับการปรับปรุง
สภาพแวดลอม 

• ตัวช้ีวัด 
      1. ระดับความสําเรจ็การใชเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษา 
      2. ระดับความสําเรจ็ในการสรางเครอืขาย       
ดานการประกันคุณภาพ 

• ตัวช้ีวัด 
      1. ระดับความสําเรจ็ของการบริหาร
ตามนโยบายการเตรยีมความพรอมจัดตั้ง
หนวยงานใหม 



แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย 5 กลยุทธ  5 ยุทธวิธี  13 มาตรการ  13 ตัวช้ีวัด 

แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี   
แผนกลยุทธท่ี 1 บริหารจัดการองคกรท่ีดี และ   
มีธรรมาภิบาล 

แผนกลยุทธท่ี 2  พัฒนาบุคลากร และระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

แผนกลยุทธท่ี 3  บริหารจัดการพ้ืนท่ีใหเกดิ
ประโยชนสูงสุด 

แผนกลยุทธท่ี 4  สงเสริมวัฒนธรรมองคกร  
เชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู 

แผนกลยุทธท่ี 5  สนับสนุนการบริหาร     
ความตอเนื่องเพ่ือการจัดต้ังหนวยงาน 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั 

กลยุทธที่ 1  สนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 2  เสริมสราง ความรูความเขาใจ ปลูกจิตสํานึกในการ

ใหบริการท่ีดี และเสริมสรางแรงจูงใจ แกคณาจารยและบุคลากร 

กลยุทธที่ 3  สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม

และบริการท่ีเอื้อตอการเรียนรู และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี

ใหแกนิสิตและบุคลากร 

กลยุทธที่ 4  เสริมสรางวัฒนธรรมขององคกรเชิงคุณภาพ
และองคกรแหงการเรียนรู 

กลยุทธที่ 5  สนับสนุนการจัดต้ังหนวยงานใหม 

เปาประสงค  มีการบริหารจัดการดานสารบรรณ          
ดานบุคลากร  ดานแผนและงบประมาณ  ดานการเงิน  
บัญชีและพัสดุ  ดานอาคารสถานท่ีท่ีมีคุณภาพ 
 

เปาประสงค  มีระบบและกลไก ในการพัฒนาบุคลากร มีทักษะ  

ในการทํางานอยางสรางสรรค ตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ  และสงเสริมความกาวหนาในดานวิชาการและวิชาชีพ 

เปาประสงค  บุคลากรและนิสิตมีสิ่งอาํนวยความสะดวก 
สภาพแวดลอม ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เปาประสงค  ทุกหนวยงานมีวัฒนธรรมคุณภาพ เปาประสงค  มหาวิทยาลัยมีการจัดต้ังหนวยงาน       

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

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

***ตัวช้ีวัด 

      1.  ระดับของความสําเร็จ           ในการบริหาร

จัดการสํานักงานอธิการบดี 

      2.  รอยละความสําเร็จ 

การเบิจายเงินงบประมาณ 

      1.  

 

**แนวทางการดําเนินงาน 
      1. พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพ ทางวิชาการ  

      2. สนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

      3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีความรูความสามารถ                      

ทักษะความชํานาญในวิชาชีพ 

       4. สงเสริมการมีสวนรวมการทํางานเปนทีมและความเปน

หน่ึงเดียว 

       5. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพการบริการท่ีดี 

       6. พัฒนาระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน 
 

***ตัวช้ีวัด 

       1. จํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

       2. จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

       3. จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุน ไดรับการพัฒนาตาม

ตําแหนงหรือสอดคลองกับภารกิจหนวยงาน 

       4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรใหมีจิตบริการ

และทํางานเปนทีม 

       5. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานมาตรฐานการ

บริการ 

       5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร  ดานสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน 

 

**แนวทางการดําเนินงาน 
        1. สนับสนุนและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก 

        2. พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมเอื้อตอการ

ทํางานและการเรียนรู 
 

***ตัวช้ีวัด 

        1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานความพรอม

ในการบริหารจัดการพื้นท่ี 

        2. จํานวนอาคาร/พื้นท่ี           ท่ีไดรับการปรับปรุง

สภาพแวดลอม 

 

**แนวทางการดําเนินงาน 
        1. พัฒนาระบบและกลไก     การประกันคุณภาพ

การศึกษา               ท้ังภายนอกและภายในใหมีคุณภาพ 

        2. สรางเครือขายการประกันคุณภาพท้ังภายในและ

ภายนอกองคกร 
 

***ตัวช้ีวัด 

        1. ระดับความสําเร็จการใชเกณฑประกันคุณภาพ

การศึกษา 

        2. ระดับความสําเร็จในการ        สรางเครือขายดาน

การประกันคุณภาพ 

 

**แนวทางการดําเนินงาน 
       1. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตาม

นโยบายการเตรียม      ความพรอมจัดต้ังหนวยงานใหม 
 

***ตัวช้ีวัด 

        1. ระดับความสําเร็จของการบริหารงานตาม

นโยบายการเตรียมความพรอมจัดต้ังหนวยงานใหม 

 

แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี   



แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี(ตอ) 

แผนกลยุทธท่ี 1 บริหารจัดการองคกรท่ีดี และ   
มีธรรมาภิบาล 

แผนกลยุทธท่ี 2  พัฒนาบุคลากร และระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

แผนกลยุทธท่ี 3  บริหารจัดการพ้ืนท่ีใหเกดิ
ประโยชนสูงสุด 

แผนกลยุทธท่ี 4  สงเสริมวัฒนธรรมองคกร  
เชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู 

แผนกลยุทธท่ี 5  สนับสนุนการบริหาร     
ความตอเนื่องเพ่ือการจัดต้ังหนวยงาน 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั 

****โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

2. อาคารฝกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 

3. โครงการปรับปรุงหองสํานักงาน 

4. โครงการอบรมเร่ืองการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับสูง 

6. โครงการยกระดับศักยภาพนักวิจัย 

7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะกรรมการ

จริยธรรมในมนุษย 

8. โครงการจัดประชุมของสํานักงานสภามหาวิทยาลยั 

9. โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat) 

ของสภามหาวิทยาลัย 

10. โครงการจัดทําจุลสารจดหมายขาวสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏฯ 

11. โครงการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

12. โครงการประชาสัมพันธเผยแพร เพื่องานมหาวิทยาลัย 

13. โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

14. โครงการการดําเนินงานกองกลาง 

15. โครงการบริหารจดัการองคกร 

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. โครงการคาใชจายในการดําเนินงานสําหรับบุคลากร

ภาครัฐ 

24. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค 

 

 

****โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการใหทนุพฒันาบคุลากร 

2. โครงการพัฒนาบคุลากรสายสอนใหดํารงตาํแหนงทาง

วิชาการ 

3. โครงการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนนุใหดํารงตาํแหนงสูงข้ึน 

4. สวัสดิการสําหรบับุคลากรและคณาจารยในกองทุน      

สํารองเสี้ยงชีพ 

 

 

****โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการจางเหมาบริการ/ดําเนนิงาน 

2. โครงการบริหารดําเนินงานจางเหมาบรกิาร ใหการ

สนับสนุนการเรียนการสอน 

3.  โครงการจัดหา/ซอมแซมวัสดุ/อปุกรณสํานกังาน 

4. โครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร การอนุรกัษพลงังาน 

(ตอเนื่อง) 

5. โครงการจางเหมาบริการ/ดําเนนิงานปรบัปรุง/กอสราง 

 

 

****โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการบริหารจดัการงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 

3. โครงการบริหารจดัการงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

****โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการตอบแทนเงินเดือนผูบริหารสระยายโสม 

2. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณ    

ท่ีโดดเดนของมหาวิทยาลัย(ผลิตบัณฑิตครู) 

3. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณ   

 ท่ีโดดเดนของมหาวิทยาลัย(ผลิตบัณฑิตดนตรี) 

4. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณ  

 ท่ีโดดเดนของมหาวิทยาลัย(ผลิตบัณฑิตวิทยสุขภาพ) 

5. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณ   

 ท่ีโดดเดนของมหาวิทยาลัย(อุตสาหกรรมบริการ) 

6. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณ  

  ท่ีโดดเดนของมหาวิทยาลัย(บริการวิชาการ) 

 

 

 



 

แผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี(ตอ) 

แผนกลยุทธท่ี 1 บริหารจัดการองคกรท่ีดี และ   
มีธรรมาภิบาล 

แผนกลยุทธท่ี 2  พัฒนาบุคลากร และระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

แผนกลยุทธท่ี 3  บริหารจัดการพ้ืนท่ีใหเกดิ
ประโยชนสูงสุด 

แผนกลยุทธท่ี 4  สงเสริมวัฒนธรรมองคกร  
เชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู 

แผนกลยุทธท่ี 5  สนับสนุนการบริหาร     
ความตอเนื่องเพ่ือการจัดต้ังหนวยงาน 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั 

25. โครงการประชุมกรรมการและอนุกรรมการบริหาร

การเงินและทรัพยสิน 

26. โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา 

27. โครงการตอบแทนเงินเดือนผูบริหาร 

28. โครงการตอบแทนเงินตําแหนงผูบริหาร 

29. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค 

"30. โครงการตอบแทนเงินตําแหนงวิชาชีพนิติกร 

31. โครงการจัดจางบุคลากร 

"32. โครงการคาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม 

33. โครงการจางอาจารยเกษียณอายุราชการ 

34. โครงการสํารองบริหารจัดการท่ัวไป 

35. โครงการสํารองท่ีปรึกษาดานกอสราง 

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. โครงการบริหารจดัการท่ัวไป(กศ.พ.)  

45. คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม(กศ.พ.) 

46. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค(กศ.บพ.) 

 

 

    



 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธที่ 1  บริหารจัดการองคกรที่ดี และมีธรรมาภิบาล

61 62 63 64 61 62 63 64

กลยุทธ 1  สนับสนุนการบริหาร

จัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยให

มีประสิทธิภาพ

มีการบริหารจัดการดาน

สารบรรณ ดานบุคลากร 

ดานแผนและงบประมาณ 

ดานการเงิน  บัญชีและ

พัสดุดานอาคารสถานที่ ที่

มีคุณภาพ

1. บริหารจัดการที่

สอดคลองกับภารกิจ 

นโยบาย รองรับการ

เปลี่ยนแปลงใหเอื้อตอ

การบริหารจัดการเชิงรุก

1.  ระดับของ

ความสําเร็จในการ

บริหารจัดการ

สํานักงานอธิการบดี

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

1. โครงการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัย

1.260 1.260 1.260 1.260 กผ.  

บริหารงานกลาง

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

0.380     0.380     0.380     0.380     กบบ.-สนอ.

กลยุทธ 1  สนับสนุนการบริหาร

จัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยให

มีประสิทธิภาพ

มีการบริหารจัดการดาน

สารบรรณ ดานบุคลากร 

ดานแผนและงบประมาณ 

ดานการเงิน  บัญชีและ

พัสดุดานอาคารสถานที่ ที่

มีคุณภาพ

1. บริหารจัดการที่

สอดคลองกับภารกิจ 

นโยบาย รองรับการ

เปลี่ยนแปลงใหเอื้อตอ

การบริหารจัดการเชิงรุก

1.  ระดับของ

ความสําเร็จในการ

บริหารจัดการ

สํานักงานอธิการบดี

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

5. โครงการ

บริหารงานกลาง

มหาวิทยาลัย/กองแผน

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.

ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย

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

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ

ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด โครงการ



61 62 63 64 61 62 63 64
ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ

ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด โครงการ

7. โครงการการ

ดําเนินการทางวินัย

0.708     0.708     0.708     0.708     กบบ.  

บริหารงานกลาง

8. โครงการจัดการ

เรียนการสอน กศ.พ.

(สังคม)

กค.  

บริหารงานกลาง

9. โครงการจัดการ

เรียนการสอน กศ.พ.

(วิทย)

กค.  

บริหารงานกลาง

กลยุทธ 1  สนับสนุนการบริหาร

จัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยให

มีประสิทธิภาพ

มีการบริหารจัดการดาน

สารบรรณ ดานบุคลากร 

ดานแผนและงบประมาณ 

ดานการเงิน  บัญชีและ

พัสดุดานอาคารสถานที่ ที่

มีคุณภาพ

2.  สนับสนุนใหมี

มาตรฐานแผนงาน 

การเงินและงบประมาณ

 2.  รอยละ

ความสําเร็จการ

เบิกจายงบประมาณ

รอยละ

 100

รอยละ

 100

รอยละ

 100

รอยละ

 100

10. โครงการคาใชจาย

ในการดําเนินงาน

สําหรับบุคลากรภาครัฐ

กค.  

บริหารงานกลาง

11. โครงการสมทบคา

สาธารณูปโภค

กค.  

บริหารงานกลาง

12. โครงการประชุม

กรรมการและ

อนุกรรมการบริหาร

การเงินและทรัพยสิน

กค.  

บริหารงานกลาง

13. โครงการจายคืน

คาธรรมเนียมการศึกษา

กค.  

บริหารงานกลาง

14. โครงการตอบแทน

เงินเดือนผูบริหาร

กค.  

บริหารงานกลาง

15. โครงการตอบแทน

เงินตําแหนงผูบริหาร

กค.  

บริหารงานกลาง

16. โครงการสมทบคา

สาธารณูปโภค

กค.  

บริหารงานกลาง

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*



61 62 63 64 61 62 63 64
ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ

ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด โครงการ

17. โครงการตอบแทน

เงินตําแหนงวิชาชีพ

นิติกร

กค.  

บริหารงานกลาง

18. โครงการจัดจาง

บุคลากร

กค.  

บริหารงานกลาง

19. โครงการคาทํา

บัตรประจําตัว

นักศึกษาใหม

กค.  

บริหารงานกลาง

กลยุทธ 1  สนับสนุนการบริหาร

จัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยให

มีประสิทธิภาพ

มีการบริหารจัดการดาน

สารบรรณ ดานบุคลากร 

ดานแผนและงบประมาณ 

ดานการเงิน  บัญชีและ

พัสดุดานอาคารสถานที่ ที่

มีคุณภาพ

2.  สนับสนุนใหมี

มาตรฐานแผนงาน 

การเงินและงบประมาณ

 2.  รอยละ

ความสําเร็จการ

เบิกจายงบประมาณ

รอยละ

 100

รอยละ

 100

รอยละ

 100

รอยละ

 100

20. โครงการจาง

อาจารย

เกษียณอายุราชการ

กค.  

บริหารงานกลาง

21. โครงการสํารอง

บริหารจัดการทั่วไป

กค.  

บริหารงานกลาง

22. โครงการสํารอง  

ที่ปรึกษาดานกอสราง

กค.  

บริหารงานกลาง

23. โครงการจายคืน

คาธรรมเนียมการศึกษา

กค.  

บริหารงานกลาง

24. โครงการจัดจาง

บุคลากร

กค.  

บริหารงานกลาง

25. โครงการงบกลาง

อธิการ

กค.  

บริหารงานกลาง

26. โครงการจายคืน

คาธรรมเนียมการศึกษา

กค.  

บริหารงานกลาง

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*



61 62 63 64 61 62 63 64
ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ

ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด โครงการ

27. โครงการพัฒนา

มาตรฐานแผนงาน 

งบประมาณ และการ

ติดตามผล

กค.  

บริหารงานกลาง

28. โครงการสมทบคา

สาธารณูปโภค(กศ.พ.)

กค.  

บริหารงานกลาง

29. โครงการจายคืน

คาธรรมเนียม

การศึกษา(กศ.พ.)

กค.  

บริหารงานกลาง

กลยุทธ 1  สนับสนุนการบริหาร

จัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยให

มีประสิทธิภาพ

มีการบริหารจัดการดาน

สารบรรณ ดานบุคลากร 

ดานแผนและงบประมาณ 

ดานการเงิน  บัญชีและ

พัสดุดานอาคารสถานที่ ที่

มีคุณภาพ

2.  สนับสนุนใหมี

มาตรฐานแผนงาน 

การเงินและงบประมาณ

 2.  รอยละ

ความสําเร็จการ

เบิกจายงบประมาณ

รอยละ

 100

รอยละ

 100

รอยละ

 100

รอยละ

 100

30. คาดําเนินงานนอก

เวลานักศึกษาใหม

(กศ.พ.)

 

31. โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป(กศ.พ.) 

กค.  

บริหารงานกลาง

32. คาทําบัตร

ประจําตัว

นักศึกษาใหม(กศ.พ.)

กค.  

บริหารงานกลาง

33. โครงการสมทบคา

สาธารณูปโภค(กศ.บพ.)

กค.  

บริหารงานกลาง

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

33 โครงการรวมแผนกลยุทธที่ 1



แผนกลยุทธที่ 2  พัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน

61 62 63 64 61 62 63 64

กลยุทธที่ 2  เสริมสราง ความรู

ความเขาใจปลูกจิตสํานึกในการ

ใหบริการที่ดี และเสริมสราง

แรงจูงใจ แกคณาจารยและบุคลากร

     มีระบบและกลไกใน

การพัฒนาบุคลากร มี

ทักษะในการทํางานอยาง

สรางสรรคตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ 

และสงเสริมความกาวหนา

ในดานวิชาการและวิชาชีพ

แนวทางที่ 1  พัฒนา

อาจารยใหมีศักยภาพทาง

วิชาการ

1. จํานวนอาจารย

ที่มีวุฒิปริญญาเอก

รอยละ

 30

รอยละ

 30

รอยละ

 30

รอยละ

 30

34. โครงการใหทุน

พัฒนาบุคลากร

0.155     0.155     0.155     0.155     กบบ.  

บริหารงานกลาง

แนวทางที่ 2 สนับสนุน

การเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ

2. จํานวนอาจารย

ที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ

รอยละ

 40

รอยละ

 40

รอยละ

 40

รอยละ

 40

35. โครงการพัฒนา

บุคลากรสายสอน

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

 90

รอยละ

 90

รอยละ

 90

รอยละ

 90

36. โครงการพัฒนา

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

ผูรับผิดชอบ

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

ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ
แนวทาง/วิธีการ

ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
โครงการ

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)



61 62 63 64 61 62 63 64
ผูรับผิดชอบประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ

ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
โครงการ

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)

38. โครงการการ

ดําเนินการทาง

กฎหมายและการ

ดําเนินคดีทางศาล

0.050     0.050     0.050     0.050     กบบ.  

บริหารงานกลาง

แนวทางที่ 4  สงเสริมการ

    มีสวนรวม การทํางาน

เปนทีมและความเปนหนึ่ง

เดียว

4. ระดับ

ความสําเร็จของ   

การพัฒนาบุคลากร

ใหมีจิตบริการและ

ทํางานเปนทีม

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

39. โครงการการ

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

กลยุทธที่ 2  เสริมสราง ความรู

ความเขาใจปลูกจิตสํานึกในการ

ใหบริการที่ดี และเสริมสราง

แรงจูงใจ แกคณาจารยและบุคลากร

     มีระบบและกลไกใน

การพัฒนาบุคลากร มี

ทักษะในการทํางานอยาง

สรางสรรคตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ 

และสงเสริมความกาวหนา

ในดานวิชาการและวิชาชีพ

แนวทางที่ 5  ปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมและ

คุณภาพการบริการที่ดี

5. ระดับความพึง

พอใจของ

ผูรับบริการดาน

มาตรฐานการบริการ

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

42. โครงการ

ดําเนินงานกลาง สนอ.

0.950     0.142     0.194     0.252     กก.  สนอ.



61 62 63 64 61 62 63 64
ผูรับผิดชอบประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ

ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
โครงการ

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)

43. โครงการ

ดําเนินงานกองกลาง

0.380     0.380     0.380     0.380     กก.  สนอ.

44. โครงการบริหาร

การประชุม

คณะกรรมการชุดตางๆ

5.867     6.453     7.099     7.809     กก.  

บริหารงานกลาง

45. โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ          

      การเสริมสราง

คุณภาพการใหบริการ

0.412     0.453     0.499     0.548     

กก.  

บริหารงานกลาง

แนวทางที่ 6  พัฒนา

ระบบสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน

6. ระดับความพึง

พอใจของบุคลากร

ดานสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

46. สวัสดิการสําหรับ

บุคลากรและ

คณาจารยในกองทุน

สํารองเสี้ยงชีพ

6.000     6.000     6.000     6.000     กบบ.  

บริหารงานกลาง

13 โครงการรวมแผนกลยุทธที่ 2



แผนกลยุทธที่ 3  บริหารจัดการพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด

61 62 63 64 61 62 63 64

กลยุทธที่ 3  สนับสนุนสิ่งอํานวย

ความสะดวก สภาพแวดลอมและ

บริการที่เอื้อตอการเรียนรูและสราง

เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนิสิต

และบุคลากร

     บุคลากรและนิสิตมี     

 สิ่งอํานวยความสะดวก 

สภาพแวดลอม               

 ความปลอดภัยและ

คุณภาพชีวิตที่ดี

1. บริหารจัดการที่

สอดคลองกับภารกิจ 

นโยบาย รองรับการ

เปลี่ยนแปลงใหเอื้อตอ

การบริหารจัดการเชิงรุก

แนวทางที่ 1   

สนับสนุนและจัดหา

สิ่งอํานวยความ

สะดวก

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

47. โครงการ

ดําเนินงานจัดหา/จาง

เหมาบริการ

9.257     9.257     9.257     9.257     กอส.  

บริหารงานกลาง

48.  โครงการ

ดําเนินงานจัดซื้อ/     

 จางทํา

0.380     0.380     0.380     0.380     กอส. สนอ.

แนวทางที่ 2 พัฒนา

สภาพแวดลอมใหมี

ความเหมาะสม  

เอื้อตอการทํางาน

และการเรียนรู

รอยละ

 90

รอยละ

 90

รอยละ

 90

รอยละ

 90

49. โครงการจางเหมา

บริการเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอน

21.320    21.320    21.320    21.320    กอส.  

บริหารงานกลาง

ผูรับผิดชอบ

3 โครงการรวมแผนกลยุทธที่ 3

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

ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ
แนวทาง/วิธีการ

ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
โครงการ

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)



แผนกลยุทธที่ 4  สงเสริมวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู

61 62 63 64 61 62 63 64

กลยุทธที่ 4  เสริมสรางวัฒนธรรม

ขององคกรเชิงคุณภาพและองคกร

แหงการเรียนรู

     ทุกหนวยงานมี

วัฒนธรรมคุณภาพ

แนวทางที่ 1   พัฒนา

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอกใหมีคุณภาพ

1. ระดับ

ความสําเร็จการใช

เกณฑประกัน

คุณภาพการศึกษา

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

51. โครงการบริหาร

จัดการ

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา

      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.

แนวทางที่ 2  สราง

เครือขายการประกัน

คุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร

2.ระดับความสําเร็จ

ในการสราง

เครือขายดานการ

ประกันคุณภาพ

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ผูรับผิดชอบ

3 โครงการรวมแผนกลยุทธที่ 4

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

ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ
แนวทาง/วิธีการ

ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
โครงการ

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*



แผนกลยุทธที่ 5  สนับสนุนการบริหารความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

61 62 63 64 61 62 63 64

กลยุทธที่ 5  สนับสนุนการจัดตั้ง

หนวยงานใหม

     มหาวิทยาลัยมีการ

จัดตั้งหนวยงานตามพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย

แนวทางที่ 1   สงเสริม 

สนับสนุนการบริหาร

จัดการตามนโยบายการ

เตรียมความพรอมจัดตั้ง

หนวยงานใหม

1. ระดับความสําเร็จ

 ของการบริหาร

ตามนโยบายการ

เตรียมความพรอม

จัดตั้งหนวยงานใหม

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

ระดับ

 5

54. โครงการตอบแทน

เงินเดือนผูบริหารสระ

ยายโสม

0.242     0.242     0.242     0.242        กค.  

บริหารงานกลาง

55. โครงการพัฒนา

ศูนยความเปนเลิศ

ตามอัตลักษณ          

 ที่โดดเดนของ

มหาวิทยาลัย         

(ผลิตบัณฑิตคร)ู

งานเลขานุการ  

บริหารงานกลาง

56. โครงการพัฒนา

ศูนยความเปนเลิศ

ตามอัตลักษณ          

 ที่โดดเดนของ

มหาวิทยาลัย         

(ผลิตบัณฑิตดนตร)ี

งานเลขานุการ  

บริหารงานกลาง

57. โครงการพัฒนา

ศูนยความเปนเลิศ

ตามอัตลักษณ          

 ที่โดดเดนของ

มหาวิทยาลัย         

(ผลิตบัณฑิตวิทย

สุขภาพ)

งานเลขานุการ  

บริหารงานกลาง

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ของสํานักงานอธิการบดี

ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ
แนวทาง/วิธีการ

ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
โครงการ

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
ผูรับผิดชอบ

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*



61 62 63 64 61 62 63 64
ประเด็นกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ

แนวทาง/วิธีการ

ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
โครงการ

วงเงินจําแนกรายป(หนวย:ลานบาท)
ผูรับผิดชอบ

58. โครงการพัฒนา

ศูนยความเปนเลิศ

ตามอัตลักษณ          

 ที่โดดเดนของ

มหาวิทยาลัย         

(อุตสาหกรรมบริการ)

งานเลขานุการ  

บริหารงานกลาง

59. โครงการพัฒนา

ศูนยความเปนเลิศ

ตามอัตลักษณ          

 ที่โดดเดนของ

มหาวิทยาลัย         

(บริการวิชาการ)

งานเลขานุการ  

บริหารงานกลาง

6 โครงการ

59 โครงการ

รวมแผนกลยุทธที่ 5

รวมทั้งสิ้น

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*



พันธกิจที่ 1   พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  ใหมีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

แผนกลยุทธที่ 1  ดานการพัฒนาอัตลักษณที่โดดเดนบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูความเปนเลิศ

โครงการ หนวยนับ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 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     

(ผลิตบัณฑิตคร)ู

กก.-งานเลขานุการ 

บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวน

1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ ระดับ 5

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท

1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได 1.140            

2. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ     

ตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย

(ผลิตบัณฑิตดนตร)ี

กก.-งานเลขานุการ 

บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวน

1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ ระดับ 5

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท

1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.340            

 *อยูระหวางการประมาณการ

จัดสรร*

 *อยูระหวางการประมาณการ

จัดสรร*

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561-2564

สํานักงานอธิการบดี

กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ



พันธกิจที่ 1   พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  ใหมีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

แผนกลยุทธที่ 1  ดานการพัฒนาอัตลักษณที่โดดเดนบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่นําไปสูความเปนเลิศ

โครงการ หนวยนับ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561-2564

สํานักงานอธิการบดี

กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

*****ตัวชี้วัดที่ 1  นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นๆ ผานตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด

แผนกลยุทธที่ 5  สนับสนุนการบริหารความตอเนื่องเพื่อการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 5  สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานใหม

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหนวยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

แนวทางการดําเนินงานที่ 1   สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม

              ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จของการบริหารตามนโยบายการเตรียมความพรอมจัดตั้งหนวยงานใหม

3. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ     

ตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย

(ผลิตบัณฑิตวิทยสุขภาพ)

กก.-งานเลขานุการ 

บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวน

1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ ระดับ 5

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท

1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.860            

4. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ      

ตามอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย

(อุตสาหกรรมบริการ)

กก.-งานเลขานุการ 

บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวน

1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ ระดับ 5

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท

1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.500            
*อยูระหวางการประมาณการ

จัดสรร*

 *อยูระหวางการประมาณการ

จัดสรร*

 *อยูระหวางการประมาณการ

จัดสรร*



พันธกิจที่ 3   เปนศูนยกลางการบริการวิชาการและองคความรู เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น และชุมชน 

แผนกลยุทธที่ 4   ดานการบริการวิชาการสูสังคม

โครงการ หนวยนับ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64

**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)

กก.-งานเลขานุการ 

บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวน

1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน ระดับ/รอยละ

1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 5

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท

1...................... เงินแผนดิน -

เงินรายได 2.255            
*อยูระหวางการประมาณการ

จัดสรร*

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561-2564

สํานักงานอธิการบดี

กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ



พันธกิจที่ 5   บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธที่ 6  ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 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 กผ.-บริหารงานกลาง
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 กผ.-สนอ.
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  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2561-2564
สํานักงานอธิการบดี

กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1  บริหารจัดการที่สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย รองรับการเปลี่ยนแปลงใหเอื้ตอการบริหารจัดการเชิงรุก
              ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับของความสําเร็จในการบริหารจัดการสํานักงานอธิการบดี

9. โครงการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/กองคลัง กค.-สนอ.
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 กบบ.-บริหารงานกลาง
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 กก.-บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1. การดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 90
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1. คาใชจายการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 3.511        5.867  6.450  7.099  7.809  



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

****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

ในกองทุนสํารองเสี้ยงชีพ

กบบ.-บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 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 กก.-สนอ.
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  



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

****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. กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

15. โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.(วิทย) กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 7.700        
กค.-บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน 363.875      

เงินรายได -

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

16. โครงการคาใชจายในการดําเนินงานสําหรับบุคลากรภาครัฐ



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2  สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
              ตัวชี้วัดที่ 2  รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ

17. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน 9.287          

เงินรายได -

18. โครงการประชุมกรรมการและ กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.423        
19. โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.700        
20. โครงการตอบแทนเงินเดือนผูบริหาร กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.600        

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2  สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
              ตัวชี้วัดที่ 2  รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ

21. โครงการตอบแทนเงินตําแหนงผูบริหาร กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 7.065        
22. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 5.000        
กค.-บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.185        
24. โครงการจัดจางบุคลากร กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 45.693      

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

23. โครงการตอบแทนเงินตําแหนงวิชาชีพนิติกร

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2  สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
              ตัวชี้วัดที่ 2  รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ

25. โครงการคาทําบัตรประจําตัว กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.463        
26. โครงการจางอาจารยเกษียณอายุราชการ กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 2.006        
27. โครงการสํารองบริหารจัดการทั่วไป กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 2.236        
28. โครงการสํารองที่ปรึกษาดานกอสราง กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.242        

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2  สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
              ตัวชี้วัดที่ 2  รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ

29. โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.200        
30. โครงการจัดจางบุคลากร กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 4.106        
31.  โครงการงบกลางอธิการ กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 8.540        
32. โครงการจายคืนคาธรรมเนียมการศึกษา กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.050        

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2  สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ
              ตัวชี้วัดที่ 2  รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ

33. โครงการพัฒนามาตรฐานแผนงาน งบประมาณ และการติดตามผล กค.-บริหารงานกลาง
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.) กค.-บริหารงานกลาง
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.) กค.-บริหารงานกลาง
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.) กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1. จํานวนโครงการ โครงการ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 90
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได 9.000        

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2  สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ

              ตัวชี้วัดที่ 2  รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ

37. โครงการบริหารจัดการทั่วไป(กศ.พ.) กค.-บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน

1. จํานวนโครงการ โครงการ 1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 90

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท

1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได 6.120        

38. คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม(กศ.พ.) กค.-บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน

1. จํานวนโครงการ โครงการ 1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 90

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท

1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.062        

39. โครงการสมทบคาสาธารณูปโภค(กศ.บพ.) กค.-บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน

1. จํานวนโครงการ โครงการ 1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 90

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท

1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได 2.036        

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*

*อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2  สนับสนุนใหมีมาตรฐานแผนงาน การเงินและงบประมาณ

              ตัวชี้วัดที่ 2  รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ

40. โครงการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/กองแผน กผ.-สนอ.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน

1. ดําเนินงานประจํา เดือน 12

2. 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  

41. โครงการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/กองคลัง กค.-สนอ.
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  



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

*กลยุทธที่ 6  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล
**ดานที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
***เปาประสงค  มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
****แนวทางการดําเนินงานที่ 8  สงเสริมการใหความรูบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
*****ตัวชี้วัดที่ 5  ความพึงพอใจของบุคลากรในการไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน

** 42. โครงการอบรมเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ฝายบริหาร
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได 100,000     
**ดานที่ 2  การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
***เปาประสงค  1. อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพ
                  2. มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพ
****แนวทางการดําเนินงานที่ 3  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดใชศักยภาพความสนใจและความเชี่ยวชาญอยางเต็มที่
*****ตัวชี้วัดที่ 5  ความพึงพอใจของการพัฒนาผูบริหารและบุคลากร

** 43. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับสูง ฝายบริหาร
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 กบบ.-สนอ.
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     



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

****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  



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

แนวทางการดําเนินงานที่ 3  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะความชํานาญในวิชาชีพ 

              ตัวชี้วัดที่ 3  จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตามตําแหนงหรือสอดคลองกับภารกิจหนวยงาน

47.โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น กบบ.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
ดําเนินงานประจํา เดือน 12
วัสดุอุปกรณเพียงพอในการดําเนินงาน เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 95
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รอยละ 95
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได 1.000        1.530  1.530  1.530  1.530  
48. โครงการคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง

ความรับผิดทางละเมิด

กบบ.-บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
......
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
.....
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได - 0.505  0.505  0.505  0.505  
49. โครงการการดําเนินการทางกฎหมายและ

การดําเนินคดีทางศาล

กบบ.-บริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
......
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
.....
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได - 0.050  0.050  0.050  0.050  



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

แนวทางการดําเนินงานที่ 4  สงเสริมการมีสวนรวม การทํางานเปนทีม และความเปนหนึ่งเดียว
              ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรใหมีจิตบริการและทํางานเปนทีม

50. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ สนอ. กบบ.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
......
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
.....
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได - 0.753  0.753  0.753  0.753  
51. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม กบบ.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
......
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
.....
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได - 0.145  0.145  0.145  0.145  
แนวทางการดําเนินงานที่ 5  ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพการบริการที่ดี  พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน      
              ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดารมาตรฐานการบริการ

52.โครงการดําเนินงานกลาง สนอ. กก.-บริหารงานกลาง
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  



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

แนวทางการดําเนินงานที่ 5  ปลูกฝงคุณธรรมจริยธ          53. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ               

การเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ

กก.-บริหารงานกลาง

              ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดารมาตรฐานการบริการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
......
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
.....
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 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 กอส.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1. การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน 10.683      9.257  9.257  9.257  9.257  

เงินรายได -



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1  สนับสนุนและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
              ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานความพรอมในการบริหารจัดการพื้นที่

55. โครงการดําเนินงานจัดซื้อ/จางทํา กอส.-สนอ.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1. การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน

เงินรายได 0.380        0.380  0.380  0.380  0.380  
56. โครงการจางเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน กอส.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1. การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1. คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 7,048,000  21.362  21.320  21.320  21.320  



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

**ดานที่ 5  สรางความเขมแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสูมหาวิทยาลัยคุณภาพไดมาตรฐานสากล 
***เปาประสงค  มหาวิทยาลัยเปนองคกรคุณภาพที่ไดมาตรฐานสากล
****แนวทางการดําเนินงานที่ 1  การสรางและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย
*****ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบัน

แผนกลยุทธที่ 4  สงเสริมวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู

กลยุทธที่ 4  เสริมสรางวัฒนธรรม
ขององคกรเชิงคุณภาพและ
องคกรแหงการเรียนรู

เปาประสงค  ทุกหนวยงานมีวัฒนธรรมคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงานที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกใหมีคุณภาพ
              ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จการใชเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา

57. โครงการบริหารจัดการ กผ.-สนอ.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1. วัสดุอุปกรณเพียงพอในการดําเนินงาน เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 90
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1. งบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.064        0.064  0.064  0.064  0.064  

58. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา กผ.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับ หนวยงาน 20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน ระดับ 4
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1. งบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร เงินแผนดิน -

เงินรายได 1.000        1.000  1.000  1.000  1.000  
59. โครงการบริหารจัดการงานประกัน กผ.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1. วัสดุอุปกรณเพียงพอในการดําเนินงาน เดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1. งบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร เงินแผนดิน 3.356        3.356  3.356  3.356  3.356  

เงินรายได -



โครงการ ขอมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 2560 61 62 63 64
กลยุทธมหาวิทยาลัย กลยุทธหนวยงาน หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ/หมายเหตุ

**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 กค.-บริหารงานกลาง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน
1.  ดําเนินงานประจํา เดือน 12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท
1.  คาใชจายในการดําเนินงาน เงินแผนดิน -

เงินรายได 0.242        *อยูระหวางการประมาณการจัดสรร*



 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4  
 

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



 
 

 
สวนท่ี 4 

 
การนําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักงานอธิการบดีสูการปฏิบัติ 

 

                 การนําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  ของสํานักงานอธิการบดีไปสูการปฏิบัติน้ัน จะตองอาศัย      
ความรวมมือของทุกหนวยงานในสังกัด ท่ีจะมุงมั่นผลักดันการดําเนินแผนงาน/โครงการ ภายใตกลยุทธท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการฯ 
และในการดําเนินงานโครงการสําคัญตางๆ ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการระดมสรรพกาลัง    
ท้ังในดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีตางๆ ตลอดจนการสรางความตระหนักในการมีสวนรวมอยางเปนเอกภาพและ
การสื่อสารระหวางหนวยงาน ดังน้ัน สํานักงานอธิการบดีจึงกําหนดแนวทางท่ีสําคัญในการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ี  
              1. การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการดําเนินการ
แปลงกลยุทธภายใตแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมหลักท่ีจะนําไปสู
ผลสัมฤทธ์ิของเปาประสงคท่ีชัดเจน รวมท้ังการกําหนดความรับผิดชอบตอการบรรลุเปาประสงคหลัก  
              2. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ใหความสาคัญในการใชแผนปฏิบัติราชการ    
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานอธิการบดี เปนกรอบในการบริหารการดําเนินพันธกิจของทุกหนวยงาน  
              3. ผูบริหารดําเนินการช้ีแจงสรางความรูความเขาใจในสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของสํานักงานอธิการบดี ใหบุคลากรในหนวยปฏิบัติไดรับทราบความรูความเขาใจ ในเน้ือหาของแผนอยางถูกตองชัดเจน เพ่ือการ         
มีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงานตามแผนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
              4. สนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ สําหรับการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตริาชการ  
             5. สํานักงานอธิการบดีมีการจัดสัมมนาบุคลากรดานการจัดทําแผนและประเมินผล เพ่ือสรางกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการจัดทําและติดตามประเมินผล  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 5  
 

การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบด ี



 
 

 

สวนท่ี 5 
 

              การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

          การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของสํานักงานอธิการบดี ตองมีการกําหนดทิศทาง
และกระบวนการท่ีสําคัญ ดังน้ี  
                       - ทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนาในแตละยุทธศาสตร การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบ     
ของการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเน่ือง  
                       - พัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จของการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ไปเปนแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงาน
อธิการบด ีและนําคาเปาหมายตามตัวช้ีวัดมากําหนดเปนเกณฑในการประเมินผล  
                       - สรางระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง 
เพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย รายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจายงบประมาณเปนรายไตรมาส
อยางตอเน่ือง เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค มีการทบทวน การกําหนดแนวทางเพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาอยาง
ทันตอสถานการณ รวมท้ังมีระบบการกํากับดูแลใหโปรงใสและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมาย       
ท่ีกําหนด 
                       - สรางการเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงานในพ้ืนท่ี ใหเปนระบบท่ีสามารถใช
ประโยชนไดสะดวก เพ่ือใหทุกฝายมีขอมูลท่ีถูกตองสําหรับใชประโยชนในการประเมินผลในระดับตางๆ ใหมีความสัมพันธสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

             ระบบการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ 

         ระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ สํานักงานอธิการบดี พ.ศ.2558-2562  กําหนดใหหนวยงานในสังกัด
ดําเนินการ คือ 
         1. ติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานผลความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดในแผนงาน/โครงการของแตละหนวยงาน  ตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งจะเนนการ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแตละกลยุทธและการใชจายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  พรอมท้ังปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานเปนรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส และใหรายงานตามกําหนดเวลา ดังน้ี 
         ไตรมาสท่ี 1 ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม     
         (รายงานภายในวันท่ี 15 มกราคม (ปงบประมาณ) ) 
         ไตรมาสท่ี 2 ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม  
         (รายงานภายในวันท่ี 15 เมษายน (ปงบประมาณ) ) 
         ไตรมาสท่ี 3 ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน  
         (รายงานภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม (ปงบประมาณ) ) 
         ไตรมาสท่ี 4 ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน  
         (รายงานภายในวันท่ี 15 ตุลาคม (ปงบประมาณ) ) 
        2. การประเมินผลเมื่อสิ้นสดุแผน เปนการประเมินผลลัพธตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด เมื่อสิ้นปงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ข้ันตอนการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  

        1. หนวยงานตางๆ จัดทําโครงการตามท่ีไดรับอนุมัติ และรายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาสท่ี 1- 4 

        2. ทุกหนวยงาน ใหรายงานตามแบบฟอรมท่ี 1 (ติดตามผลการดําเนินงาน) จําแนกตามไตรมาสน้ันๆ หากโครงการท่ีได 

           อนุมัติ มีการระบุถึงการบูรณาการโครงการหรือสามารถนําผลความสําเร็จของโครงการไปตอยอดเชิงบูรณาการไดน้ัน  

            ใหหนวยงานตางๆ  ใหรายงานผลการบูรณาการโครงการและประเมินความสาํเรจ็ของโครงการทุกไตรมาส   

        3. สรุปผลการประเมินความสําเร็จโครงการ อยางนอยปละ 2 ครั้ง ตอคณะกรรมการประจําสาํนักงานอธิการบด ี

 

 
                     
 



                                                                                         แบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..............                                                        ประเภทงบประมาณ

( ไตรมาส )

แผนกลยุทธ์ที�......................................................................................................

กลยุทธ์ที�......................................................................................................

กําหนด แล้วเสร็จ ตั�งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ

1 เชิงปริมาณ

1.จํานวนคน

เชิงคุณภาพ

1.ระดับความพึงพอใจ

2.ระดับความรู้จากการอบรม

   2.1 ก่อนเข้ารับการอบรม

   2.2 หลังเข้ารับการอบรม

* หมายเหตุ   โครงการ/กิจกรรม  โปรดระบุตามคําขอตั�งงบประมาณเดิม

ผลการ

ดําเนินงานตาม

ค่าเป้าหมาย

                        โปรดแนบเอกสารประกอบผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี�วัด เช่น  โครงการ , สรุปผลโครงการ, แบบบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นต้น

                                      หน่วยงาน................................................................

บรรลุ / 

ไม่บรรลุ

(/)

ปัญหาอุปสรรค

และข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ/

หมายเหตุ

ด้านที�.......................................................................................................   

เป้าประสงค์.......................................................................................................

ตัวชี�วัดที�...................................................................................................

แผน / ผล

ระยะเวลา(ไตรมาส) งบประมาณ(บาท) โครงการ / กิจกรรม ตัวชี�วัดความสําเร็จโครงการ
ค่าเป้าหมาย

 ตัวชี�วัด
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