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ค าน า 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานอธิการบดี จัดท าขึ้นโดยพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งพิจารณาถึง
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงบริบทของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี โดยท าการทบทวนผลการด าเนินงานในระยะท่ีผ่านมา พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนและระดม
ความคิดจากบุคลากรเพ่ือเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมุ่งเน้นให้ส านักงานอธิการบดี
เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพในการบริการพร้อมเข้าสู่อาเซียน 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานอธิการบดี มีสาระส าคัญ 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนของบทน า ประกอบด้วย 1) กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  2) ข้อมูลพ้ืนฐานหน่วยงาน  3) บริบทที่เกี่ยวข้อง พันธกิจตามกฎหมาย 
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย  ส่วนที่สอง เป็นข้อมูลแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2562  ได้แก่  
1) ปรัชญา วัสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์    
2) ผังแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของ
ส านักงานอธิการบดี  3) ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจมหาวิทยาลัย กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของส านักงานอธิการบดี  4) การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยฯ และส านักงานอธิการบดี  5) รายละเอียดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.
2561  6) รายละเอียดโครงการ-กิจกรรม งบประมาณ  ส่วนที่ 3 การแปลงแผนปฏิบัติการสู่การ
ปฏิบัติ  ส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผล    ส านักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานอธิการบดี ฉบับนี้จะเป็นประโยชนต่อ
หน่วยงานในสังกัด สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อันจะน าไปสู่การพัฒนาส านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานอธิการบดี เป็นแผนในการพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ซึ่งพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับความสอดคล้องกับแผนพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์เพ่ือหา
แนวทางพัฒนาระบบงานภายในส านักงานอธิการบดีให้มี ระบบบริหารจัดการที่ดี และสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ตั้งไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

  ทั้งนี้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยรวม 5 ยุทธศาสตร์  ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์รวม 7 เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ในการตอบสนองเป้าประสงค์รวม 17 กลยุทธ์ 
เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย เป้าประสงค์ คือ เป็นศูนย์กลางข้อมูล และสนับสนุนการท างานที่มีประสิทธิภาพให้กับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ คือ 1) สนับสนุนการท างานของหน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  2) ปรับปรุง และพัฒนากฎ ระเบียบ  ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  3) สร้างฐานข้อมูลด้าน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สะดวกต่อการน าไปใช้  4) สร้างศูนย์ข้อมูลในการให้บริการกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  เป้าประสงค์ คือ นักศึกษามีสรรถนะและทักษะ
การเรียนรู้พร้อมในการท างาน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์  กลยุทธ์ คือ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  และได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  2) สร้างและพัฒนา
เครือข่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา  3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการนักศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพ  เป้าประสงค์ 
คือ 1) บริหารจัดการส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  2) น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า   กลยุทธ์ คือ 1) พัฒนา
ระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   2) ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ        
3) ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดขั้นตอน และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน  4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า   

(1) 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านกายภาพให้โดดเด่นและทันสมัย เป้าประสงค์ คือ ส านักงาน
อธิการบดีเป็นองค์กรที่โดดเด่นและทันสมัย  กลยุทธ์ คือ พัฒนาส านักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและ
ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน  เป้าประสงค์  
คือ 1) มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดี  2) บุคลากรมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  กลยุทธ์ คือ  1) ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการท างาน  2) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานระหว่าง
หน่วยงาน  3) พัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม  4) ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน)  5) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน   

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานอธิการบดี ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือ
หลักส าคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่าง ๆ 
บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาส านักงานอธิการบดี
ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่สากลต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 



บทที่ 1  
บทน ำ 

1.1 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานอธิการบดี จัดท าขึ้นโดยพิจารณา
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาส านักงานอธิการบดีรวมถึงบริบทของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาส านักงานอธิการบดี  กระบวนการจัดท าแผนของส านักงานอธิการบดีมีดังนี้ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย  

2. ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต 
3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอก (SWOT) 
4. ทบทวนและก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
5. ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ และงบประมาณรายปี  
6. น าเสนอแผนสู่ประชาคม เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
7. ทบทวนและด าเนินการปรับแผนฯ ตามข้อเสนอแนะ 
8. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนฯ 

 

1.2 ข้อมูลพื้นฐำนหน่วยงำน 

 ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นส่วนราชการที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 
7 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 เดิมใช้ชื่อว่า ส านักงานอธิการ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครู 
ส านักงานอธิการ จึงเปลี่ยนเป็นส านักงานอธิการบดี ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน   
ราชภัฏ พ.ศ.2538 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายพัสดุ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ  ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และฝ่ายสวัสดิการ   

เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 10 มีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดีเป็น 3 กอง  ได้แก่ (1) กองกลาง (2) 
กองนโยบายและแผน (3) กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย  
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 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ยังมีพ้ืนที่ที่ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 500 ไร่ ท าให้ส านักงานอธิการบดี  มีการแบ่งส่วนงานเพ่ิมอีกส่วนงานหนึ่ง ซึ่งอยู่
ในสายการบังคับบัญชาของส านักงานอธิการบดี 
  สถำนที่ตั้ง 
  1. ส านักงานอธิการบดีมีส านักงานที่อาคารเรียนรวมและอ านวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
  2. ส านักงานอธิการบดี (บางคล้า) มีส านักงานที่อาคารสภามหาวิทยาลัย ชั้น 1 ต าบลหัวไทร 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  กำรจัดตั้งหน่วยงำน 
  เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
121 ตอนพิเศษ 23 ก. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ท าให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ มีฐานะเป็น
มหาวิทยาลั ยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้ งแต่ วั นที่  15  มิถุนายน 2547 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2549 ให้
แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น 3 กอง ได้แก่ 
   1. กองกลาง  
   2. กองนโยบายและแผน 
   3. กองพัฒนานักศึกษา 
 
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน่วยงานอ านวยการ 
 - งานธุรการ 
 - งานประชุมและพิธีการ 
      - งานเลขานุการผู้บริหาร 
 - งานประชาสัมพันธ์ 
 - งานยานพาหนะ 
 หน่วยงานคลัง 
 หน่วยงานพัสดุ 
 หน่วยงานบริหารงานบุคคล 
 หน่วยงานอาคารสถานท่ี 
 หน่วยงานศูนย์บางคล้า 
 หน่วยงานงานนิติการ 
 ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
 งานพัฒนาคุณภาพครู 
 

 หน่วยงานบริหารงานท่ัวไป 
 หน่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 หน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณ 
 หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 หน่วยงานบริหารงานท่ัวไป  หน่วยงานบริหารงานท่ัวไป 
 หน่วยงานบริการและสวัสดิการ 
     นักศึกษา 
 หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา 
 หน่วยงานบริการแนะแนว 
      การศึกษาและอาชีพ 
 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กองกลำง กองนโยบำยและแผน กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนกังำนสภำมหำวิทยำลัย 
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1.3 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

 1.3.1 พันธกิจตามกฎหมาย (Mission) 
1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ภูมิปัญญาไทย  และภูมิปัญญาสากล 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 

อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า  ความส านึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้
มีจิตส านึกประชาธิปไตย  คุณธรรม จริยธรรม  และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 1.3.2 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภูผะกา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) นี้   
อยู่ในช่วงการด ารงต าแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภูผะกา อธิการบดี  ซึ่งมีนโยบายการ
บริหาร เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบาย 
(policy) ไว้ดังนี้ 
 1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
     1.1 คณะจ าเป็นต้องปรับทิศทาง (reprofile) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายและนโยบาย Thailand 4.0   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 20 ปี  แผนยุทธศาสตร์ 
5 จังหวัดในพ้ืนที่และของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องมีความทันสมัย ยืดหยุ่น ผสมผสานกับ F2F & 
WIL-based) และยึดหลักคุณภาพผลผลิตของมหาวิทยาลัย Quality First! 
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    1.3 ปรับแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ ให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3.5 ปี ที่
ต้องบูรณาการเช้ากับการวิจัยพัฒนา การให้บริการทางวิชาการและการส่งเสริมท านุศิลปวัฒนธรรม 
    1.4 ปรับปรุงพัฒนาและจัดสรรสื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย
และเอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
    1.5 หลักสูตรและการสอนบูรณาการเข้าการเรียนรู้ การให้บริการทางวิชาการและ 
การส่งเสริมท านุศิลปวัฒนธรรม ด้วยการอาศัยความร่วมมือและภาคีกับท้องถิ่นและพ้ืนที่ (networking 
and partnership) 
 2. ด้านการวิจัย 
              2.1 ปรับรื้อระบบการบริหารจัดการ การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการ 
สร้างนวัตกรรม 
              2.2 รูปแบบการวิจัยพ้ืนฐาน ประยุกต์และเชิงนโยบาย ที่ต้องเน้นการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (area-
based and/or community-based research) การวิจัยเชิงปฏิบัติ (action research) ที่ได้มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่และเชิงพาณิชย์ 
               2.3 การวิจัยเน้นให้บูรณาการเข้าการจัดการเรียนรู้ การให้บริการทางวิชาการและการ 
ส่งเริมท านุศิลปวัฒนธรรม สู่การสร้างนวัตกรรม มูลค่าเพ่ิมและการสร้างสรรค์ (value creation) 
                2.4 มีระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม
กับสถานประกอบการและสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
                2.5 ทุกหน่วยงานระดมทุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเข้ามหาวิทยาลัย คณะและ
หน่วยงาน 
 3. ด้านบริการทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              3.1 ผลงานจากการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา ให้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและพ้ืนที่ 
              3.2 เร่งรัดการจัดการเพ่ือการระดมทุนและการหารายได้จากการเรียนการสอน การ 
วิจัย การให้บริการทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
    3.3 ส่งเสริม พัฒนา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพ้ืนที่ บริการ 
เชิงสร้างสรรค์และการเพ่ิมมูลค่า (value-added) รวมทั้งยกระดับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพ้ืนที่เข้าสู่การจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนและการวิจัย 
 4. ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
               4.1 ปรับรื้อ (Reinventing) โครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (resources) และ
การให้บริการ (คน เงิน งาน อาคารสถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก) ให้ทันสมัย เอ้ือต่อ
การท างาน มีความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม หรือ Small is a beautiful university! 
              4.2  บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management  
System) รูปแบบ SIPPO และเกณฑ์การบริหารจัดการศึกษาเป็นเลิศ (Educational Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) สกอ. เพ่ือให้มหาวิทยาลัย สู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ISO:9000s, ISO:14000, EdPx และได้รับรอง ASEAN Standard Certified. 
              4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยและสภาพแวดล้อม เข้าสู่ Green, Clean & e-University. 
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1.4 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) 
 

  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยใน 
 จุดแข็ง (Strength) 

1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานมีความรู้ที่หลากหลายมีประสบการณ์ในการท างาน 
3. มีการท างานเป็นทีม 
4. เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการท างานของหน่วยงานอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ขาดแผนยุทธศาสตร์บุคลากร 
2. มีภาระงานมาก  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรขาดหลักเกณฑ์ในการประเมินเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
4. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ 

 

   กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยนอก 
  โอกำส (Opportunity) 

1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
3.  ได้รับความรู้จากการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ท าให้มีโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถ 
     ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน (มีแหล่งเรียนรู้) 
4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
5. เกิดการเรียนรู้จากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    (เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส) 
6. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

 

อุปสรรค (Threat) 
1. จ านวนนักศึกษาลดลง ส่งผลให้ส านักงานอธิการบดีได้รับงบประมาณลดลง 
2. ผู้ขอรับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ 
3. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย(คณะ/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์)  
    ไม่ให้ความร่วมมือและความรับผิดชอบในการด าเนินงานเท่าท่ีควร 
4. ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมีการประชุมมากส่งผลให้การด าเนินงาน 
    ของส านักงานอธิการบดีล่าช้า  
5. มหาวิทยาลัยไม่มีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจของบุคลากรสายสนับสนุน 
    ที่เป็นรูปธรรม 
6. มหาวิทยาลัยยังไม่ก าหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร 
    เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

 

2.1 ปรัชญำ (Philosophy)   
 พัฒนาคน  พัฒนางาน  บริการดี  มีวินัย 

2.2 วิสัยทัศน์ (Vision)   
 “เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นน า 
รับใช้สังคมภาคตะวันออก” 
 
2.3 พันธกิจ (Mission) 
 1. สนับสนุนการจัดการด้านการวางแผน  งบประมาณ และประกันคุณภาพ 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการอย่างมืออาชีพ 
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าในสายงาน 
 
 2.4 ค่ำนิยมองค์กร (Core Values) 
 ยึดมั่นธรรมาภิบาล ท างานเป็นทีม  
 
2.5 อัตลักษณ์ (Identity) 
 ใฝ่รู้ สู้งาน  บริการดี  มีน้ าใจ           
 
2.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

รวมบริการ ประสานภารกิจ 
 

2.7 ยุทธศำสตร์ (Strategic Issue) 
 1. สนับสนุนด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
   และมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

 3. พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพ  
4. พัฒนาด้านกายภาพของส านักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน 
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2.8 เป้ำประสงค์ (Goal) 
1. เป็นศูนย์กลางข้อมูล และสนับสนุนการท างานที่มีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษามีสรรถนะและทักษะการเรียนรู้พร้อมในการท างาน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
3. บริหารจัดการส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
5. ส านักงานอธิการบดีเป็นองค์กรที่โดดเด่นและทันสมัย 
6.  มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้

เกิดแนวปฏิบัติที่ดี 
7. บุคลากรมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

 
2.9 กลยุทธ์ (Strategies) 

1. สนับสนุนการท างานของหน่วยงานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุง และพัฒนากฎ ระเบียบ  ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. สร้างฐานข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สะดวกต่อการน าไปใช้ 
4. สร้างศูนย์ข้อมูลในการให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา 
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการนักศึกษา 
8. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
9. ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ  
10. ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอน  
     และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
12. พัฒนาส านักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย 
13. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
14. สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานระหว่างหน่วยงาน 
15. พัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
16. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สร้างแรงจูงใจ 
     ในการปฏิบัติงาน) 
17. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคมภาคตะวันออก 

สนับสนุนด้านการวางแผน
งบประมาณ  

และประกันคุณภาพ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

พัฒนาการบริหารจัดการ
และการบริการ 

ให้มีประสิทธิภาพ 

2.10 ผังแสดงควำมเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศำสตร์ 

สนับสนุนการจัดการ 
ด้านการวางแผนงบประมาณ และประกันคุณภาพ 

ส่งเสริมและสนับสนุน 
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

พัฒนาด้านกายภาพ
ของส านักงาน

อธิการบดีให้โดดเด่น
และทันสมัย 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
การบริการอย่างมืออาชีพ 

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
และความก้าวหน้าในสายงาน 

เป้ำประสงค์ 

- ประสิทธิผล 

ตามยุทธศาสตร ์
- คุณภาพ 
การบริการ 

- ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการ 

- การพัฒนา
องค์กร 

เป็นศูนย์กลางข้อมูล และสนับสนุนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานกับองค์กร
ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี 

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบ       
การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
และมีความก้าวหน้าในสายงาน 

บริหารจัดการส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

บุคลากรมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิบัติงาน 

9 

นักศึกษามีสรรถนะและทักษะการเรียนรู้พร้อมในการท างาน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดีเป็นองค์กรที่โดดเด่นและทันสมัย 
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2.11  ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพันธกิจมหำวิทยำลัย กับพันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

พันธกิจของมหำวิทยำลัย พันธกิจ (Mission) ยุทธศำสตร์ (Strategic Issue) เป้ำประสงค์ (Goal) 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญ
ในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
ตอบสนองความต้องการของสังคม และการ
พัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

4. บริการวิชาการ  และประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์การทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น า
ชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น  
 

5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1. สนับสนุนการจัดการด้านการ
วางแผน  งบประมาณ และประกัน
คุณภาพ 

1. สนับสนุนด้านการวางแผน 
งบประมาณ และประกันคุณภาพ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

- เป็นศูนย์กลางข้อมูล และสนับสนุนการท างานที่
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ ห้ กั บ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ 
 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- นักศึกษามีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้
พร้อมในการท างาน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการ
บริการอย่างมืออาชีพ 

3. พัฒนาการบริหารจัดการและการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ 

- บริหารจัดการส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 4. พัฒนาด้านกายภาพให้โดดเด่น
และทันสมัย 

- ส านักงานอธิการบดีเป็นองค์กรที่โดดเด่นและ
ทันสมัย 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและ
ความก้าวหน้าในสายงาน 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและ
มีความก้าวหน้าในสายงาน 
 

- มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน
กับองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดี 

   - บุคลากรมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 
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2.12 กำรเชื่อมโยงนโยบำยรัฐบำล  ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ และยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
นโยบำยรัฐบำล 

12 กันยำยน 2557 
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

นโยบำยที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ 
การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 
   กลยุทธ์   
   - พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 ตามศาสตร์
พระราชา (W2,3,5,6,7-O1-T1,4,6) 
   - พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมในระดับของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน เพ่ือลดความเสี่ยงในพันธกิจที่
รับผิดชอบ (W3-T1,2,3,6-O1,2,3) 
   - พัฒนาระบบบริหารเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้เป็น
มหาวิทยาลัย รับใช้สังคม (W3-T1,2,3,6-O1,2,3) 
   - สร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้ ควบคุม
รายจ่าย และการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยทุกพันธกิจ 
(W2,3,5,6,7,8-T1,2,3,6-O1,2,3,5) 
   - สื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาดอย่างครบวงจร ให้เป็น
ที่รู้จักในภูมิภาคตะวันออก (W6,7,8-T1,4,6-O5) 
   - เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกหน่วยงาน ที่เชื่อมโยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า (W6-O1-T4) 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนด้านการวางแผน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
    กลยุทธ์ 
     - สนับสนุนการท างานของหน่วยงานอื่น ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     - ปรับปรุง และพัฒนากฎ ระเบียบ  ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
     - สร้างฐานข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สะดวกต่อการ
น าไปใช้ 
     - สร้างศูนย์ข้อมูลในการให้บริการกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา  
ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
     กลยุทธ์ 
     - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตาม      
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
     - สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา 
     - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการนักศึกษา 
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นโยบำยรัฐบำล 
12 กันยำยน 2557 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการและการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ  
    กลยุทธ์  
     - พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
     - ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ 
     - ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
     - พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านกายภาพให้โดดเด่นและ
ทันสมัย 
     กลยุทธ์ 
      - พัฒนาส านักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย 
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นโยบำยรัฐบำล 
12 กันยำยน 2557 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
เชิงรุกเพ่ือสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัย   
   กลยุทธ์ 
   - ขับเคลื่อนแผนบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม (W1-O1) 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ  (W2,3,5,6,7,8-O1,4) 
   - สร้างวัฒนธรรมองค์การ(การสร้างความรัก ความสามัคคี การมี
ส่วนร่วม ความผูกพัน) เพื่อให้เกิด Engagement กับมหาวิทยาลัย 
(W1-O1) 
   - สร้างระบบแรงจูงใจและสวัสดิการให้เหมาะสม เพ่ือธ ารงรักษา
บุคลากร (W1-O1) 
   - พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความก้าวหน้าในสายงาน (W1-O1) 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมี
ความก้าวหน้าในสายงาน  
    กลยุทธ์  
     - ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการ
ท างาน 
     - สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานระหว่างหน่วยงาน 
     - พัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
     - ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน) 
     - ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน 
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แผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
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พันธกิจส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

- สนับสนุนการจัดการดา้นการวางแผน  งบประมาณ และ
ประกันคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  สนับสนุนด้ำนกำรวำงแผน งบประมำณ และประกันคุณภำพ 
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 

 

เป้ำประสงค์ 
เป็นศูนย์กลางข้อมูล และสนับสนุนการท างานที่มีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ร้อยละ 
 
 
 

80 
 
 

 
กลยุทธ์หลัก 

1. สนับสนุนการท างานของหน่วยงานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุง และพัฒนากฎ ระเบียบ  ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. สร้างฐานข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สะดวกต่อการน าไปใช้ 
4. สร้างศูนย์ข้อมูลในการให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
2. ผู้อ านวยการกองกลาง 
3. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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พันธกิจส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

เป้ำประสงค์ 
นักศึกษามีสรรถนะและทักษะการเรียนรู้พร้อมในการท างาน เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน  
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
3. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา 
    กับองค์กรภายนอก 
 

ร้อยละ 
 

ข้อ 
เครือข่าย 

 
 

75 
 
5 
4 
 
 

 
กลยุทธ์หลัก 
         1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

   และมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการนักศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบ 
          1. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
          2. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
          3. งานวิเทศสัมพันธ์ 
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พันธกิจส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

- พัฒนาระบบบรหิารจดัการและการบริการอย่างมืออาชีพ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพ  
 

เป้ำประสงค์ 
1. บริหารจัดการส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 
    และคุ้มค่า 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของความพึงพอใจการบริหารจัดการ 
    ของส านักงานอธิการบดี 
2. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่าย 
   ( ไตรมาส 1 ร้อยละ 33,  ไตรมาส 2 ร้อยละ 52   
     ไตรมาส 3 ร้อยละ 73,  ไตรมาส 4 ร้อยละ 96)  
3. ร้อยละของจ านวนหน่วยงานที่น าระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

85 
 

80 
 

80 

 
กลยุทธ์หลัก 
  1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 
ผู้รับผิดชอบ 
  1. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

2. ผู้อ านวยการกองกลาง 
  3. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

4. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านกายภาพของส านักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย  
 

เป้ำประสงค์ ส านักงานอธิการบดีเป็นองค์กรที่โดดเด่นและทันสมัย 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพของส านักงานอธิการบดี 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

80 
 
 
 

 
กลยุทธ์หลัก 
  - พัฒนาส านักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย 
 
ผู้รับผิดชอบ 
  1. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

2. ผู้อ านวยการกองกลาง 
  3. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

4. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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พันธกิจส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหนา้ในสายงาน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน 
 

เป้ำประสงค์ 
1. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
    เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี 
2. บุคลากรมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 
2. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดส านักงาน 
    อธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ 
    ความสามารถ 
 

ข้อ 
 

ร้อยละ 
 
 

6 
 

80 
 
 

 
กลยุทธ์หลัก 

1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
2. สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานระหว่างหน่วยงาน 
3. พัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
4. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สร้างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน) 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2. ผู้อ านวยการกองกลาง 

  3. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
4. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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แผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/โครงกำร-กิจกรรม/งบประมำณ 
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        -   ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยตัวชี้วัด  กลยุทธ์ โครงกำร-กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์หน่วยงำน    : ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนด้ำนกำรวำงแผน งบประมำณ และประกันคุณภำพเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัยเชิงรุก 

เป้ำประสงค์ 
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

หน่วยงำน 
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

- เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูล และ
สนับสนุนการ
ท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพให้กับ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
 
 
 

- ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 
 
 

 

80 
 

 

- สนับสนุนการท างาน
ของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
- ปรับปรุง และพัฒนา
กฎ ระเบยีบ  ให้เอื้อ
ต่อการปฏิบตัิงาน 
 
- สร้างศูนย์ข้อมูลใน
การให้บริการกบั
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
 
- สร้างฐานข้อมูลด้าน
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ
ที่สะดวกต่อการ
น าไปใช้ 

1. โครงการจัดหาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร* 
 
 
 
2. โครงการจดัหาสิ่งสนับสนนุภายใน มรร.บางคล้า* 
 
 
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ภายในอาคารเรียน* 
 
 
4.โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของงานอาคาร
สถานที่ 
 
5. โครงการจัดท าแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 
 
6. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานหน่วยงาน
สนับสนุน 
 
 

3,794,000 
 
 
 

41,603,000 
 
 

32,701,700 
 
 

62,200 
 
 

417,160 
 
 

849,400 
 

- กองกลาง 
(หน่วยงานพัสดุ) 
 
 
- กองกลาง 
(หน่วยงานพัสดุ) 
 
- กองกลาง 
(หน่วยงานพัสดุ) 
 
- กองกลาง 
(หน่วยงานอาคารสถานท่ี)  
 
- กองนโยบายและแผน 
 
 
- กองนโยบายและแผน 
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เป้ำประสงค์ 
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

หน่วยงำน 
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

     7. โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยและคณะ  
 
8. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา        
 
9. โครงการพัฒนาระบบประกันและกลไกลด้าน
การประกันคณุภาพการศึกษา*  
 

700,000 
 
 

1,500,000 
 

350,000 

- กองกลาง 
(งานบริหารงานบุคคล) 
 
- กองนโยบายและแผน 
 
- กองนโยบายและแผน 
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ยุทธศำสตร์หน่วยงำน       : ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำให้เป็นไปตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและประเทศไทย 4.0 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 

เป้ำประสงค์ 
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

หน่วยงำน 
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

- นักศึกษามี 
สรรมถนะและ
ทักษะการเรยีนรู้
พร้อมในการท างาน 
เป็นไปตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัและมี
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

1. จ านวนบัณฑิตที่ม ี
อัตลักษณ์ จติอาสา ใฝรู่้  
สู้งาน ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

ร้อยละ 75 - ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัและมี
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

1. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะ 
ตามศาสตร์ 
 
2. โครงการจัดอบรมประกันคณุภาพการศึกษา 
 
3. โครงการพัฒนาระบบทุนการศกึษา 

4,177,300 
 
 

200,000 
 

48,000 

- กองพัฒนานักศึกษา 
 
 
- กองพัฒนานักศึกษา 
 
- กองพัฒนานักศึกษา 

2. สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

ข้อ 5 - สร้างและพัฒนา
เครือข่ายเพื่อเพิม่
ศักยภาพนักศึกษา 

4. โครงการค่ายภาษาอังกฤษและการเรยีนรู้
วัฒนธรรม 
  
5. โครงการความร่วมมือ ม.จีน 

147,000 
 
 

362,000 

- ศูนย์ภาษา 
 
 
- วิเทศสัมพันธ ์

3. จ านวนเครือข่าย   
ความร่วมมือด้านกิจกรรม
นักศึกษากับองค์กร
ภายนอก 

เครือข่าย 4 - พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการ
นักศึกษา 
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ยุทธศำสตร์หน่วยงำน     : ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพ  
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย 
เป้ำประสงค์ 
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

หน่วยงำน 
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

- บริหารจัดการ
ส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของความพึง
พอใจการบริหารจัดการ
ของส านักงานอธิการบด ี
 
2. การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเกณฑ์การ
เบิกจ่าย  
( ไตรมาส 1 ร้อยละ 33,  
ไตรมาส 2 ร้อยละ 52,  
ไตรมาส 3 ร้อยละ 73,  
ไตรมาส 4 ร้อยละ 96) 

ร้อยละ 85 
 

- พัฒนาระบบและ
กลไกในการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
- ส่งเสริมการท างาน
แบบบูรณาการ 
 

1. โครงการบริหารจดัการงานในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
2. โครงการสนับสนุนการบริหารงานส านักงาน
อธิการบด ี

33,901,800 
385,000 
423,400 
203,000 
200,000 

 
553,900 

- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- ศูนย์ภาษา 
- วิเทศสัมพันธ ์
 
- กองนโยบายและแผน 

- น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมา
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการให้
เกิดประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 
 

3. ร้อยละของจ านวน
หน่วยงานท่ีน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

- ส่งเสริมการเรียนรู้
และสนบัสนุนการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อลดขั้นตอน 
และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 
 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงานให้เกดิ
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
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ยุทธศำสตร์หน่วยงำน     : ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำด้ำนกำยภำพของส ำนักงำนอธิกำรบดีให้โดดเด่นและทันสมัย  
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย 
เป้ำประสงค์ 
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

หน่วยงำน 
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

-  ส านักงาน
อธิการบดีเป็น
องค์กรที่โดดเด่น
และทันสมัย 

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพของส านักงาน
อธิการบด ี

ร้อยละ 80 - พัฒนาส านักงาน
อธิการบดีให้โดดเด่น
ทันสมัย 

1. โครงการก่อสร้างแนวคันป้องกันน้ าพร้อม
ระบบระบายน้ าภายใน Zone 2* 

44,926,900 - กองกลาง 
(หน่วยงานศูนย์บางคล้า) 

2. โครงการบริหารงานพัสดุกลาง 
    - บริหารงานด้านวสัดุและบ ารงุรักษา
ทรัพย์สิน ค่าไปรษณีย ์
    - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมภายใน
มหาวิทยาลยั 
 
3. โครงการบ ารุงรักษาทรัพย์สินและปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน* 
 
4. โครงการบ ารุงรักษาลิฟท์* 

2,000,000 
 
 
 
 
 

1,246,800 
 
 

978,000 

- กองกลาง 

(หน่วยงานพัสดุ) 
 
 
 
 
 
- กองกลาง 

(หน่วยงานพัสดุ) 
 
- กองกลาง 

(หน่วยงานพัสดุ) 
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ยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัยเชิงรุก 

เป้ำประสงค์ 
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์

หน่วยงำน 
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

-  มีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานกับ
องค์กรทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อให้
เกิดแนวปฏิบตัิที่ด ี

1. ระดับความส าเร็จของ
การจัดการความรู ้
 

ข้อ 6 
 

- ส่งเสริมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ท างาน   
 
 
- พัฒนาองค์ความรู้
อย่างเป็นรูปธรรม 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรกลาง 
 

300,000 - กองกลาง 
(งานบริหารงานบุคคล) 

2. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา 1,500,000 - กองกลาง 
(งานบริหารงานบุคคล) 

3. โครงการส่งเสรมิและพัฒนากีฬาบุคลากร 
 
 

330,000 
 

 

- กองกลาง 
(งานบริหารงานบุคคล) 
 

- บุคลากรมี
สมรรถนะและ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละของผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัดส านักงาน
อธิการบดีทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาทักษะและความรู้
ความสามารถ  

ร้อยละ 80 - สร้างแนวปฏิบัติที่ดี
ในการท างานระหว่าง
หน่วยงาน 
 
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรใหม้ี
ศักยภาพและ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงาน
อธิการบดี  
 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
บางคล้า 
 
6. โครงการฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีพัสดุ 
 
7. โครงการบริหารจดัการและพัฒนาบุคลากร
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
 

270,000 
 
 

60,000 
 
 

28,000 
 

80,000 
 
 
 

- กองกลาง 
(งานบริหารงานบุคคล) 
 
- กองกลาง 
(หน่วยงานบางคล้า)-  
 
- ส านักงานอธิการบด ี
 
- กองนโยบายและแผน 
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บทที่ 3  
กำรแปลงแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัต ิ

 ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานอธิการบดี 
โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดจากบุคลากรเพื่อให้เกิดการยอมรับและเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยรวม 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์  ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์รวม 7 เป้าประสงค์ ก าหนดกลยุทธ์ในการ
ตอบสนองเป้าประสงค์รวม 17 กลยุทธ์ และร่วมกันก าหนดโครงการเพื่อตอบสนองพันธกิจ และใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี ให้บรรลุวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคมภาคตะวันออก  
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บทที่ 4  
กำรก ำกับติดตำมประเมินผล 

1. จัดประชุมบุคลากร เพ่ือสื่อสารแนวนโยบายและรับทราบแผนพัฒนาของส านักงานอธิการบดี  
2. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
3. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาส านักงานอธิการบดี (ทุกโครงการ) 
4. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาส านักงานอธิการบดีทุก 6, 9 

และ 12 เดือน 
5. น าผลจากการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ มาทบทวนปรับปรุง

แผนพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
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