
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมาย :           1. แบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบ                 2. ระบบฐานข้อมูล                 3. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
                         4. พัฒนาเครือข่าย                            5. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
แนวทางการด าเนินงาน :
1. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคม

2. พัฒนามาตรฐานแผนงาน การเงิน และงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง

3. ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร 

4. วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบความโปร่งใสการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร

5. พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติท่ีดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและการจัดต้ังวิทยาเขต

7.พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

8. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ 

9. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

โครงการและ หน่วยนับ เปา้หมาย ด าเนินการ

ตัวชีว้ัดความส าเร็จโครงการ 61 แผ่นดิน รายได้ รวม (ไตรมาส)

กลยุทธท์ี่ 5  พัฒนาะระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
มุง่เน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้
หลักธรรมาภิบาล

ตัวช้ีวัด :

1.   จ านวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ  ท่ี
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี

จ านวน
ข้อบังคับ กฎ 

ระเบียบ 
ประกาศ

≥5

2.  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับ
ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ร้อยละ ≥80

3.  ร้อยละของหน่วยงานด้านบริการท่ีมีความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในระดับ ๔ ข้ึนไป

ร้อยละ ≥50

แผนปฏบิัตริาชการ 1 ปี พ.ศ. 2561
หน่วยงานส านักงานสภามหาวทิยาลยั

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)



โครงการและ หน่วยนับ เปา้หมาย ด าเนินการ

ตัวชีว้ัดความส าเร็จโครงการ 61 แผ่นดิน รายได้ รวม (ไตรมาส)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

4.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ระดับ สูงมาก

5.  ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥90

6.  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับ ดี

7.  ความส าเร็จของการบริหารงานเพ่ือการ
จัดต้ังวิทยาเขต

ระดับ 3

8. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาใน
สายวิชาชีพและความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path)

ร้อยละ 65

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย

แนวทางการด าเนินงาน 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการประชุมเพ่ือความเป็นเลิศ

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการประชุม



โครงการและ หน่วยนับ เปา้หมาย ด าเนินการ

ตัวชีว้ัดความส าเร็จโครงการ 61 แผ่นดิน รายได้ รวม (ไตรมาส)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

1.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จ านวน 4,620,775 4,620,775 1,2,3,4 ส ำนกังำนสภำมหำวิทยำลยั

1. จ านวนการประชุม 12 คร้ัง

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ระดับ/ร้อยละ

1 ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการประชุม ระดับ 3

ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน บาท

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย
แนวทางการด าเนินงาน 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการประชุมเพ่ือความเป็นเลิศ
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการประชุม

1.โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จ านวน 98,000 98,000 1 ส ำนกังำนสภำมหำวิทยำลยั

1
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ระดับ/ร้อยละ
1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเน้ือหากิจกรรมหรือหัวข้อท่ีจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2 ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 80
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน บาท

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย
แนวทางการด าเนินงาน 2 เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้แก่บุคลากรภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ตัวช้ีวัดท่ี 2 จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา

1.โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ (โครงการพัฒนาและเสรมิสรา้งสมรรถนะในการปฏิบตังิานของบคุลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จ านวน 38,225 38,225 2 ส ำนกังำนสภำมหำวิทยำลยั

1.จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 2 คน
% ระดับ/ร้อยละ
1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเน้ือหากิจกรรมหรือหัวข้อท่ีจัดโครงการร้อยละ 80
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน บาท

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ
แนวทางการด าเนินงาน 1 พัฒนาการส่ือสารโดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของสภามหาวิทยาลัย



โครงการและ หน่วยนับ เปา้หมาย ด าเนินการ

ตัวชีว้ัดความส าเร็จโครงการ 61 แผ่นดิน รายได้ รวม (ไตรมาส)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

ตัวช้ีวัดท่ี 2 จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา
1.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ (จุลสารจดหมาย่าวสภามหาวิทยาลัย)
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จ านวน 18,000 18,000 1,2 ส ำนกังำนสภำมหำวิทยำลยั

1 จ านวนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวฯ 2,400 ฉบับ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ระดับ/ร้อยละ
1
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน บาท










