
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

เปาหมาย :           1. แบงพื้นที่ความรับผิดชอบ                 2. ระบบฐานขอมูล                 3. การใชทรัพยากรรวมกัน  

                         4. พัฒนาเครือขาย                            5. จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล

แนวทางการดําเนินงาน :
1. ปรับปรุงขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหถูกตองและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

2. พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณเพื่อใหเกิดความคุมคา โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง

3. สงเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกร 

4. วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบความโปรงใสการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของบุคลากร

5. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีดานประกันคุณภาพการศึกษามุงสูมหาวิทยาลัยคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่สอดคลองกับพันธกิจและการจัดตั้งวิทยาเขต

7. พัฒนาศูนยการศึกษาอูทองทวารวดีใหเปนแหลงการเรียนรูทางเกษตร สวนสมุนไพร ศูนยการฝกประสบการณการเรียนรู และศูนยฝกอบรมเพื่อสรางองคความรูใหแกชุมชนและทองถิ่น 

8. พัฒนา สนับสนุน และสงเสริม บุคลากรสายสนับสนุนใหมีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และกาวหนาในสายอาชีพ 

9. พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การเผยแพรขอมูลขาวสารและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

โครงการและ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 62 แผนดิน รายได รวม (ไตรมาส)

กลยุทธที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 

มุงเนนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต

หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด :

1.   จํานวน ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ  ที่

ไดรับการพัฒนาปรับปรุงในแตละป

จํานวน

ขอบังคับ กฎ 

ระเบียบ 

ประกาศ

≥5

2.  รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่

เกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน

รอยละ ≥80

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนวยงาน สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรหนวยงาน
ผูรับผิดชอ

บ

งบประมาณ (บาท)



โครงการและ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 62 แผนดิน รายได รวม (ไตรมาส)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรหนวยงาน

ผูรับผิดชอ

บ

งบประมาณ (บาท)

3.  รอยละของหนวยงานดานบริการที่มีความ

พึงพอใจของผูรับบริการในระดับ 4 ขึ้นไป

รอยละ ≥50

4.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ระดับ สูงมาก

5.  รอยละของประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณ ของมหาวิทยาลัย

รอยละ ≥90

6.  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับ ดี

7.  ความสําเร็จของการบริหารงานเพื่อการ

จัดตั้งวิทยาเขต

ระดับ 3

8. บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใน

สายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงานและความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career Path)

รอยละ 65

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

เปาหมาย จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง มุงเนนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการดําเนินงาน พัฒนา สนับสนุน และสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนใหมีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการจัดกิจกรรมหรือโครงการ คะแนน ≥4

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักวิเทศฯ

(1.1 โครงการการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน) 218,400 218,400 3

(1.2 ประชุมคณะกรรมการสํานัก) 27,560   27,560   4

(1.3 วัสดุสํานักงาน) 276,540 276,540 1,2,3

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน

1. บุคลากรสํานัก คน ≥14

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คะแนน

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการจัด

กิจกรรมหรือโครงการ

ระดับ ≥4



โครงการและ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 62 แผนดิน รายได รวม (ไตรมาส)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรหนวยงาน

ผูรับผิดชอ

บ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท

1. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสร เงินรายได 522,500 



ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

เปาหมาย :           1. แบงพื้นที่ความรับผิดชอบ                 2. ระบบฐานขอมูล                 3. การใชทรัพยากรรวมกัน  

                         4. พัฒนาเครือขาย                            5. จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล

แนวทางการดําเนินงาน :

1. สงเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยอยางมีสวนรวมกับทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น

2. รวมกําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อเปนแหลงองคความรูและบริการวิชาการในการพัฒนาทองถิ่นตามความตองการของชุมชน

3. มหาวิทยาลัยนําองคความรูจากการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ทําปฏิญญารวมกับชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น

โครงการและ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 62 แผนดิน รายได รวม (ไตรมาส)

กลยุทธที่ 1  รวมกันกําหนดพื้นที่ความ

รับผิดชอบในการพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด :

1. จํานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ทําปฏิญญา

รวมกันในการพัฒนาทองถิ่นเพิ่มขึ้นในแตละป

จํานวน ≥2

ยุทธศาสตรที่ ....

เปาหมาย..........

กลยุทธที่ ..........

แนวทางการดําเนินงาน ..........

ตัวชี้วัดที่ ..........

1.โครงการ........

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน

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

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ

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

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนวยงาน...........................................

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรหนวยงาน
ผูรับผิดชอ

บ

งบประมาณ (บาท)



โครงการและ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 62 แผนดิน รายได รวม (ไตรมาส)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรหนวยงาน

ผูรับผิดชอ

บ

งบประมาณ (บาท)

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



ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

เปาหมาย :           1. แบงพื้นที่ความรับผิดชอบ                 2. ระบบฐานขอมูล                 3. การใชทรัพยากรรวมกัน  

                         4. พัฒนาเครือขาย                            5. จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล

แนวทางการดําเนินงาน :
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหสอดคลองตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและสอดคลองตอการใชขอมูลในระดับประเทศ 

2. พัฒนาคณาจารยบุคลากรและนักศึกษาใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางครอบคุลม

3. พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีสภาพแวดลอมที่พรอมตอการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล  

4. เพื่อพัฒนาระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนดานการเผยแพรขอมูลขาวสารและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

โครงการและ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 62 แผนดิน รายได รวม (ไตรมาส)

กลยุทธที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศและ

ความรู เสริมสรางทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร

ตัวชี้วัด :

1.  รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม

และพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละ 30

2. ระดับความสําเร็จของระบบสารสนเทศหรือ

นวัตกรรมในการบริหารจัดการสารสนเทศ

รวมกันในเครือขาย (ครบทั้ง๔ พันธกิจ)  ที่

รองรับการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล(Digital 

University)

ระดับ 3

3.  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและ

สนับสนุนดานการเผยแพรขอมูลขาวสารและ

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ระดับ 3

ยุทธศาสตรที่ ....

เปาหมาย..........

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2562-2565

หนวยงาน...........................................

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรหนวยงาน
ผูรับผิดชอ

บ

งบประมาณ (บาท)



โครงการและ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 62 แผนดิน รายได รวม (ไตรมาส)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรหนวยงาน

ผูรับผิดชอ

บ

งบประมาณ (บาท)

กลยุทธที่ ..........

แนวทางการดําเนินงาน ..........

ตัวชี้วัดที่ ..........

1.โครงการ........

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน

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

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ

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

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท

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



ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

เปาหมาย :           1. แบงพื้นที่ความรับผิดชอบ                 2. ระบบฐานขอมูล                 3. การใชทรัพยากรรวมกัน  

                         4. พัฒนาเครือขาย                            5. จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล

แนวทางการดําเนินงาน :
1. พัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา สนับสนุน สรางเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พัฒนาและสงเสริมการสรางสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีตอการเรียนรูและเสริมสรางความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสิน

3. พัฒนาการใหบริการดานอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยใหครอบคลุม ทั่วถึง เอื้อตอการเรียนรู

โครงการและ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 62 แผนดิน รายได รวม (ไตรมาส)

กลยุทธที่ 3  สรางสุนทรียภาพ และ

สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและสราง

คุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนักศึกษาและบุคลากร

ตัวชี้วัด :

1.  รอยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการ

ดานอาคารสถานที่และการปรับปรุงภูมิทัศน 

สภาพแวดลอม

รอยละ ≥80

2.  รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาและ

บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียในการบริการ

สิ่งสนับสนุนสื่อการเรียนรูในมหาวิทยาลัย

รอยละ ≥80

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

เปาหมาย เพื่อปรับปรุงและตกแตงภายในสํานักงาน สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน

กลยุทธที่ 1 สรางสุนทรียภาพ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนักศึกษาและบุคลากร

แนวทางการดําเนินงาน พัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา สนับสนุน สรางเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

คะแนน ≥3.51

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนวยงาน สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรหนวยงาน
ผูรับผิดชอ

บ

งบประมาณ (บาท)

   ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม

ที่ดีในการปฏิบัติงาน



โครงการและ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 62 แผนดิน รายได รวม (ไตรมาส)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรหนวยงาน

ผูรับผิดชอ

บ

งบประมาณ (บาท)

###### ###### 1,2,3,4 สํานักวิเทศฯ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน

1. งานปรับปรุงและตกแตงภายใน สํานัก

วิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน

งาน 1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ

1. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 

การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีใน

การปฏิบัติงาน

คะแนน ≥3.51

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท

1. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดส เงินแผนดิน 7,436,000 

1. โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก

(โครงการการปรับปรุงและตกแตงภายใน สํานักวิเทศ

สัมพันธและเครือขายอาเซียน)



ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

เปาหมาย :           1. แบงพื้นที่ความรับผิดชอบ                 2. ระบบฐานขอมูล                 3. การใชทรัพยากรรวมกัน  

                         4. พัฒนาเครือขาย                            5. จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล

แนวทางการดําเนินงาน :
1. สรางเครือขายประชารัฐในการทํางานตามพันธกิจที่เนนการมีสวนรวมของสังคมและชุมชนอยางกวางขวาง จรงิจัง และตอเนื่องในทุกระดับ

2. สงเสริมการทํางานที่สอดคลองเชื่อมโยงเปนบูรณาการ และสรางจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน

3. มหาวิทยาลัยมีการทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทองถิ่น ในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือตามพันธกิจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ

โครงการและ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 62 แผนดิน รายได รวม (ไตรมาส)

กลยุทธที่ 4  สรางเครือขายประชารัฐในการ

ทํางานตามพันธกิจ

ตัวชี้วัด :

1. จํานวนของโครงการ กิจกรรมรวมกับ

เครือขายหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน 

ทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ

จํานวน 2

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

เปาหมาย พัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ

กลยุทธที่ 2 สรางเครือขายความรวมมือทั้งทางดานวิชาการและดานตางๆ ตามพันธกิจของหนวยงานและมหาวิทยาลัย

แนวทางการดําเนินงาน มีการทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทองถิ่น ในการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือตามพันธกิจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนของกิจกรรมที่ดําเนินการรวมกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ จํานวน ≥2

100,000 100,000 1,2,3,4 สํานักวิเทศฯ
1. โครงการพัฒนาเครือขายภายในและเครือขายชุมชน

ภายนอกมหาวิทยาลัย

(โครงการจัดการตอนรับและเลี้ยงรับรองคณะผูบริหาร

ผูติดตามและผูประสานงานความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับ

มหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ ปการศึกษา 2561)

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนวยงาน สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรหนวยงาน
ผูรับผิดชอ

บ

งบประมาณ (บาท)



โครงการและ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 62 แผนดิน รายได รวม (ไตรมาส)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรหนวยงาน

ผูรับผิดชอ

บ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน

1. ผูเขารวมโครงการ รอยละ ≥80

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/รอยละ

1. จํานวนของกิจกรรมที่ดําเนินการรวมกับ

เครือขายทั้งในและตางประเทศ

จํานวน ≥2

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน บาท

1. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดส เงินรายได 100,000 
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