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บทสรุปผู้บริหาร 
 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ส านักงานอธิการบดี จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง 

ในการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี รวมถึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยการก าหนดพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย                            
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)    

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ส านักงานอธิการบดี ได้ผ่านความเห็นชอบ จาก 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561  มีงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) งบประมาณแผ่นดิน 
จ านวน 4,708,950 บาท  2) งบประมาณรายได้ จ านวน 4,291,100 บาท  และ3) งบอ่ืน (งบกิจกรรม
นักศึกษา) จ านวน 1,688,160 บาท  รวมทั้งสิ้น 10,688,210 บาท  โดยมีรายละเอียดโครงการและ
งบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงาน
อธิการบดี  ประกอบด้วย 30 โครงการ งบประมาณรวม 7,839,260 บาท  

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์            
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 26 โครงการ 
งบประมาณรวม 5,139,260 บาท  

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดท า  
แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการให้บริการที่ เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วย 4 โครงการ งบประมาณรวม 
2,700,000 บาท  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดี                 
ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 
ประกอบด้วย 6 โครงการ งบประมาณรวม 2,848,950 บาท  

กลยุทธ์  2.1  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้  และความสามารถทั้ งตามสายงานและ              
ที่สนับสนุนการท างานในภาพรวม เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 
ประกอบด้วย 5 โครงการ งบประมาณรวม 2,407,650 บาท 

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดส านักงานอธิการบดี                
เพ่ือผลักดันการสร้างความร่วมมือและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  ประกอบด้วย             
1 โครงการ งบประมาณรวม 441,300 บาท 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัย               
รำชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
กฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2548 โดยมี
ภำรกิจหลัก คือ เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรงำนทุกด้ำนของมหำวิทยำลัย  เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน 
ประสำนงำน สนับสนุน ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกแก่หน่วยงำนต่ำงๆ  ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยหน่วยงำน
ส ำคัญ คือ กองกลำง กองคลัง กองนโยบำยและแผน กองบริหำรงำนบุคคล กองพัฒนำนักศึกษำ และ
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  

จำกภำรกิจหลักของส ำนักงำนอธิกำรบดีข้ำงต้น จึงต้องมีกำรก ำหนดกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย นโยบำย 
สภำมหำวิทยำลัย นโยบำยอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ สุมำลี  ไชยศุภรำกุล) และแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  ประกอบกับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในหน่วยงำนสนับสนุน องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรของ
หน่วยงำน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 1 ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับ
บริบทของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักงำนอธิกำรบดีจึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 
ส ำนักงำนอธิกำรบดีเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมเป็นมำและควำมส ำคัญข้ำงต้นโดยมุ่งเน้นกระบวนกำร           
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำน
อธิกำรบดีเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำให้มีควำมถูกต้อง เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัย               
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดีให้มีควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนักงำนอธิกำรบดีและมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

2) เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

3) เพ่ือเป็นกรอบในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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1.3 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มีกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  พ.ศ. 2562 โดย

กระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับในกำรวิเครำะห์ และทบทวนข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ           
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ภำยใต้แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม โดยมีกระบวนกำรส ำคัญ
ดังนี้ 
 1. รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ นโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย               
รำชภัฏจันทรเกษม และผลกำรด ำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561                
เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2561 

4. หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ทบทวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จัดส่งข้อมูลมำยังกองนโยบำยและแผนปรับปรุงขอ้มูล  

5. คณะท ำงำนกองนโยบำยและแผน ปรับปรุงข้อมูลตำมที่หน่วยงำนเสนอและจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม (ร่ำง 2) 

6. เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษม (ร่ำง 2) ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม                   
ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2561  วันที่ 28 สิงหำคม 2561  

7. กองนโยบำยและแผนจัดท ำและเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม (ฉบับสมบูรณ์ ) ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก                
สภำมหำวิทยำลัยแล้วไปยังทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  ดังแผนภำพต่อไปนี้  
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แผนภำพกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

เสนอคณะกรรมกำรบริหำร 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

จัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ร่ำง 1) 

ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

จัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ร่ำง 2) 

เสนอคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยั 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

จัดท ำและเผยแพร่ 
แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมของหน่วยงำนในสังกัด

ส ำนักงำนอธิกำรบดีให้มีควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  และมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
จันทรเกษม 

2) ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่สำมำรถน ำไปสู่              
กำรปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

3) ส ำนักงำนอธิกำรบดี สำมำรถติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยสำมำรถน ำผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลดังกล่ำวมำเป็นข้อมูลส ำคัญในกำร
พัฒนำและปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีต่อไปได้ 

 
 



5 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

 
2.1 ประวัติความเป็นมา 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน
รำชกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่ที่อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม มีภำระหน้ำที่หลัก 
คือ เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรงำนทุกด้ำนของมหำวิทยำลัยเป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน ประสำนงำน สนับสนุน 
ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยหน่วยงำนที่ส ำคัญ คือ กองคลัง  
กองบริหำรงำนบุคคล กองพัฒนำนักศึกษำ กองนโยบำยและแผน กองกลำง และ ส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 
2.2 ท าเนียบผู้บริหาร 

กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด 
ตั้งแต่กำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่ง “หัวหน้ำส ำนักงำนอธิกำรบดี” เป็น “ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี” 
ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 นั้น ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตำมล ำดับ ดังนี้ 
 
ล าดับที่ ช่วงเวลาด ารงต าแหน่ง รายนาม 

1 พ.ศ. 2532 – 2538 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณรงค์       ทองปำน 
2 พ.ศ. 2538 – 2541 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำตรี        ศิรินำม 
3 พ.ศ. 2541 – 2542 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นุชรินทร์    ศศิพิบูลย์ 
4 พ.ศ. 2542 – 2544 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เรวัตร       พรหมเพ็ญ 
5 พ.ศ. 2544 – 2545 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จ ำรัส        มีกุศล  
6 พ.ศ. 2546 – 2547 นำยสมนึก                      ธัญญำวินิชกุล 
7 พ.ศ. 2548 – 2552 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำทิตย์      โก้สกุล 
8 พ.ศ. 2552 – 2554 นำยเจนพล                       ทองยืน 
9 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน นำยบุญเกียรติ                    ชีระภำกร 

(รักษำรำชกำรแทน) 
 
 ทั้งนี้ ส ำนักงำนอธิกำรบดีประกอบด้วยหน่วยงำนภำยใน 6 หน่วยงำน ซึ่งจัดตั้งตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เล่ม 123 ตอนที่ 74ง ประกำศให้แบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนอธิกำรบดี  เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2547              
และประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดตั้งส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม              
เป็นส่วนงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2552 
โดยมีรำยละเอียดดังแผนภำพโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีต่อไปนี้ 
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- งำนบริหำรและธุรกำร 
- งำนบริหำรงำนบุคคล 
- งำนทะเบียนประวัต ิ
- งำนพัฒนำบุคลำกร 
  และสวัสดิกำร 
- งำนวินยัและนิตกิำร 

- งำนสำรบรรณ 
- งำนเลขำนุกำร 
- งำนประชุมและพิธกีำร 
- งำนประชำสัมพันธ ์
- งำนอำคำรสถำนที่  
- งำนยำนพำหนะ 

- งำนบริหำรงำนทัว่ไป 
- งำนกำรเงินและ 
สิทธิประโยชน ์
- งำนงบประมำณ 
- งำนบัญช ี
- งำนพัสด ุ

- งำนบริหำรงำนทัว่ไป 
- งำนนโยบำยและแผน 
- งำนวิเครำะห์
งบประมำณ 
- งำนวิเทศสัมพันธ ์

- งำนบริหำรงำนทัว่ไป 
- งำนกิจกรรม
นักศึกษำ 
- งำนบริกำรและ     
สวัสดิกำร 

- งำนบริหำรงำนทัว่ไป 
- งำนพัฒนำกิจกำรสภำ
มหำวิทยำลัย 
- งำนประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 

   ส านักงานอธิการบด ี

อธิการบด ี

ส านักงานสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม* 

กองคลัง 

 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

กองนโยบาย 
และแผน 

 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

กองกลาง 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : (*) หน่วยงำนภำยในที่จัดต้ังข้ึนโดยมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
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ภาพรวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานอธิการบดี* 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยบุญเกียรติ  ชรีะภำกร 

ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 

รักษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

นำงศิวำพร  เกิดวำจำ 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
นำงสำวบุปผำ จนัทร์สุวรรณ ์

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัย 

รักษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำร 
กองบริหำรงำนบุคคล 

 

นำงสำวมณฑำรัตน ์ชูพินจิ 
ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

นำงสำวพรทิพย์ ไกรถำวร 
ผู้อ ำนวยกำรกองพฒันำนักศกึษำ 

กองกลาง 

จ ำนวนบุคลำกร 

55 คน 

กองคลัง 

จ ำนวนบุคลำกร 

28 คน 

กองบริหาร 

งานบุคคล 
จ ำนวนบุคลำกร 

14 คน 

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

จ ำนวนบุคลำกร 

8 คน 

กองนโยบาย 

และแผน 

จ ำนวนบุคลำกร 

11 คน 

กองพัฒนานักศึกษา 

จ ำนวนบุคลำกร 

15 คน 

* ข้อมูลบุคลำกร ณ วันท่ี 13 กุมภำพันธ์ 2561 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562  

ส านักงานอธิการบดี 
 

3.1 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี 
ปรัชญา 
“พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีคุณธรรม” 
 
วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย                        
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

 
พันธกิจ 
1. สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้าง             

ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 
 

เป้าประสงค์ 
1. สนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจได้ตามเป้าหมาย 
2. มีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
3. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
5. มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
6. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามสายงาน ความรู้อ่ืนๆ ที่สนับสนุนการท างานใน

ภาพรวม มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 
7. บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันได้อย่าง                      

มีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  
1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดท าแนวปฏิบัติ

หรือขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 
2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทั้งตามสายงานและที่สนับสนุน           

การท างานในภาพรวมเพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 
2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดส านักงานอธิการบดีเพ่ือผลักดัน              

การสร้างความร่วมมือและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของส านักงาน

อธิการบดี 
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี 
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง 
2.2 ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง 
2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง 
2.4 จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
2.5 จ านวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 
2.6 ร้อยละความส าเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน

อธิการบดีเมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน 
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3.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ส านักงานอธิการบดี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Based 
Line  
2561 

เป้า 
หมาย กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2562 

 1. สนับสนุนการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร และมหาวทิยาลัยใน               
ทุกพันธกิจได้ตามเป้าหมาย 

4. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีพ่ร้อมในการสนบัสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรส านักงานอธิการบดตี่อ
การบริหารจัดการของส านักงาน
อธิการบดี 

ร้อยละ 85.40 87 กลยุทธ์  
1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักงาน

อธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล 

แผนงาน/โครงการ 
1.โครงการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี 
2.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ทุกกอง 

2. มีระบบการปฏิบตัิงานที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

1.2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน 4.00 4.10 ทุกกอง 

5. มีระบบการบริหารจัดการ ระเบียบ
และข้อบังคับตา่งๆ ที่มีมาตรฐาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 ผลการประเมินการบริหารงาน
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารส านักงานอธิการบดี 

คะแนน - 3.60 ทุกกอง 

3. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั มีความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการ 

1.4 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการ 
ของส านักงานอธิการบด ี

ร้อยละ 70.20 82 กลยุทธ์  
1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดท าแนวปฏิบัติ
หรือขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 
แผนงาน/โครงการ 
1.โครงการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี 
2.โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการ

ของส านักงานอธิการบดี 

ทุกกอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่าง
บุคลากรทุกระดับ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Based 
Line 
2561 

เป้า 
หมาย กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2562 

6. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถตามสายงาน ความรู้
อื่นๆ ที่สนับสนุนการท างานใน
ภาพรวมมคีวามก้าวหน้าและความ
มั่นคงในอาชีพ 

 

2.1  ร้ อยละของบุคลากรที่ ได้ รับการ
พัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 
 

99.33 99.6 กลยุทธ์   
2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถทั้งตามสายงานและที่สนับสนุน 
การท างานในภาพรวม เพื่อให้บุคลากรมีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 
4.0 
แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย

และระดับหน่วยงาน 
2. โครงการอบรมหรือพัฒนาทักษะในการ

ปฏิบัติงานท้ังภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

ทุกกอง 
 

 2.2  ร้อยละของรายงานผลจากการพัฒนา
ตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 20 100 แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการอบรมหรือพัฒนาทักษะในการ

ปฏิบัติงาน (งบประมาณพัฒนาบุคลากร) 

ทุกกอง 

 2.3  ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้
จากการพัฒนาตนเองตามแผนการ
พัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 20 30 แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย

และระดับหน่วยงาน 
2. กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนา

ตนเอง (ด าเนินการภายในกอง) 

ทุกกอง 

 2.4  จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
และความสามารถบุคลากรส านักงาน
อธิการบดี 

โครงการ 1 1 แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบด ี
2. โครงการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) 

กอง
บริหารงาน

บุคคล 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Based 
Line 
2561 

เป้า 
หมาย กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2562 

7. บุคลากรมีความสมัพันธ์อันดีต่อกัน 
สามารถบูรณาการ การด าเนินงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 จ านวนโครงการเสริมสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุคลากร  

โครงการ 
 

 

1 1 กลยุทธ์  
2.2 ส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างบุคลากรทุก
ระดับในสังกัดส านักงานอธิการบด ีเพื่อผลักดัน
การสร้างความร่วมมือและบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกันอยา่งเป็นรูปธรรม 
แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรสงักัด

ส านักงานอธิการบด ี

ทุกกอง 
 

2.6 ร้อยละความส าเร็จของการเผยแพร่
นโยบายและทิศทางการด าเนินงาน
ของส านักงานอธิการบดีเมื่อเทยีบกับ
แผนการด าเนินงาน 

ร้อยละ - 82 แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการประชุมเผยแพร่นโยบายและทิศ
ทางการด าเนินงานของส านักงานอธิการบด ี

กองกลาง 
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3.3 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ส านักงานอธิการบดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งบแผ่นดิน งบรายได้ งบอ่ืน รวมทั้งสิ้น จ านวน 
โครงการ 

1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานอธิการบดี  1,860,000   4,291,100   1,688,160   67,674,960  30 

  
1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

 1,660,000   1,791,100   1,688,160   5,139,260  26 

  
1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดท าแนวปฏิบัติ
หรือขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 

 200,000   2,500,000   -   2,700,000  4 

2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดีควบคู่กับการเสริมสร้างความ
สามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

 2,848,950   6,135,000   -   8,983,950  6 

  
2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถท้ังตามสายงานและที่สนับสนุนการ
ท างานในภาพรวม เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 

 2,407,650   -   -   2,407,650  5 

  
2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพ่ือผลักดันการ
สร้างความร่วมมือและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 441,300   -   -   441,300  1 

รวมทั้งสิ้น  4,708,950   4,291,100   1,688,160   10,688,210  36 
ร้อยละ 44.06 40.15 15.79 100  
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3.4 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 
ส านักงานอธิการบดี 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานอธิการบดี
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดีท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล
ตัวช้ีวัด

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดี
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี

ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ วงเงิน ร้อยละ
1.4 1 โครงการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ P -              400,000       -             400,000       กองกลาง

1.1 ด าเนินงานบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ - 41,950          -                  41,950          
1.2 เผยแพร่ข่าวสารและผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย - 349,050        -                  349,050        
1.3 จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการ - 9,000           -                  9,000           

1.4 2 โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานท่ี P 400,000        -             -             400,000       กองกลาง
2.1 บริหารจัดการงานอาคารสถานท่ี 168,000 -                  -                  168,000        
2.2 บ ารุงรักษาหม้อแปลงและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส่วนกลาง 160,000 -                  -                  160,000        
2.3 ดูแลรักษาความสะอาดก าจัดส่ิงปฏิกูล 72,000 -                  -                  72,000          

1.4 3 โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานท่ี (งบรายได้) P -                  226,100       -                226,100       กองกลาง
3.1 จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการ - 10,000          -                  10,000          
3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิง - 50,000          -                  50,000          
3.3 บริหารจัดการงานอาคารสถานท่ี - 166,100        -                  166,100        

1.4 4 โครงการบริหารจัดการงานยานพาหนะ P 300,000        -             -             300,000       กองกลาง
4.1 บริหารจัดการงานยานพาหนะ 300,000 -              -              300,000        

1.4 5 โครงการบริหารจัดการงานยานพาหนะ (งบรายได้) P -              275,000       -             275,000       กองกลาง
5.1 จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการ - 7,000           -              7,000           
5.2 บริหารจัดการงานยานพาหนะ - 268,000        -              268,000        

งบอ่ืน
งบรวม

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
โครงการตามพันธ

กิจ งบแผ่นดิน งบรายได้
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ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ วงเงิน ร้อยละ
งบอ่ืน

งบรวม
ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
โครงการตามพันธ

กิจ งบแผ่นดิน งบรายได้

1.4 6 โครงการบริหารจัดการงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุม P -                  200,000       -                200,000       กองกลาง
6.1 บริหารจัดการงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุม - 200,000        -                  200,000        

1.4 7 โครงการบริหารจัดการงานกองคลัง P 240,000        -                -                240,000       กองคลัง
7.1 ด าเนินงานบริหารจัดการงานของหน่วยงาน 240,000 -                  -                  240,000        

1.4 8 โครงการบริหารจัดการงานกองคลัง P -                  137,400       -                137,400       กองคลัง
8.1 บริหารจัดการงานท่ัวไป - 137,400        -                  137,400        

1.4 9 โครงการบริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน P 240,000        -                -                240,000       กองนโยบายและแผน
9.1 จัดหาวัสดุและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 240,000 -                  -                  240,000        

1.4 10 โครงการบริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน P -                  87,900        -                87,900        กองนโยบายและแผน
10.1 การจัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย - 20,000          -                  20,000          
10.2 จัดหาวัสดุบริหารจัดการกองนโยบายและแผน - 18,900          -                  18,900          
10.3 จัดประชุมด้านแผน งบประมาณ และตามท่ีได้รับมอบหมาย - 49,000          -                  49,000          

1.4 11 โครงการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ P -                  35,800        -                35,800        วิเทศสัมพันธ์
11.1 ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ - 2,600           -                  2,600           
11.2 ด าเนินการบริหารจัดการของงานวิเทศสัมพันธ์ - 33,200          -                  33,200          

1.4 12 โครงการบริหารจัดการงานของกองบริหารงานบุคคล P -              50,700        -             50,700        กองบริหารงานบุคคล
12.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกองบริหารงานบุคคล - 10,000          -              10,000          
12.2 จัดหาวัสดุส านักงาน - 28,700          -              28,700          
12.3 จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน - 12,000          -              12,000          

1.4 13 โครงการบริหารจัดการงานของกองบริหารงานบุคคล P 240,000        -             -             240,000       กองบริหารงานบุคคล
13.1 จัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือการบริหารจัดการงานของกองบริหารงานบุคคล 240,000 -              -              240,000        

1.4 14 โครงการบริหารจัดการงานกองพัฒนานักศึกษา P -                  130,200       -                130,200       กองพัฒนานักศึกษา
14.1 ด าเนินงานบริหารจัดการของหน่วยงาน - 105,000        -                  105,000        
14.2 จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา - 25,200          -                  25,200          

1.4 15 โครงการบริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัย P -              100,000       -             100,000       ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

15.1 ด าเนินงานบริหารจัดการงานของหน่วยงาน -                100,000        -              100,000        

1.2 16 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน P - - 771,350 771,350 กองพัฒนานักศึกษา
16.1 ปฐมนิเทศและการให้ความรู้ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 

2561 (ภาคในเวลาราชการ)
- - 102,500        102,500        (องค์การนักศึกษา)
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ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ วงเงิน ร้อยละ
งบอ่ืน

งบรวม
ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
โครงการตามพันธ

กิจ งบแผ่นดิน งบรายได้

16.2 ปฐมนิเทศและการให้ความรู้ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2561 (ภาคนอกเวลาราชการ)

- - 10,400          10,400          

16.3 อบรมผู้น านักศึกษา พร้อมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้น านักศึกษา ปีการศึกษา
 2561 และการพัฒนาบุคลิกภาพผู้น านักศึกษา

- - 400,000        400,000        

16.4 รับน้องสร้างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด ปีการศึกษา 2561    - - 33,450          33,450          

16.5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 “ลาจันทร์ วันปัจฉิม” - - 60,000          60,000          

16.6 เลือกต้ังนายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 - - 15,000          15,000          

16.7 เปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2561 - - 150,000        150,000        

1.2 17 โครงการส่งเสริมกีฬาและเสริมสุขภาพ P - - 140,000 140,000 

17.1 กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังท่ี 17 “เทา-เหลืองเกมส์” - -              140,000        140,000        

1.2 18 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาส่ิงแวดล้อม P - - 40,000 40,000 

18.1 จิตอาสาและการบ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาส่ิงแวดล้อม - -              40,000          40,000          

1.2 19 โครงการบริหารจัดการงานองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา P - - 115,000 115,000 
19.1 พัฒนาส านักงานองค์การนักศึกษา - - 60,000 60,000 

19.2 ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา(งานกิจกรรมนักศึกษา) และผู้เก่ียวข้อง - - 15,000 15,000 
19.3 สนับสนุนกิจกรรมภายนอก - - 40,000 40,000 

1.2 20 โครงการบริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา P 240,000 - - 240,000 กองพัฒนานักศึกษา

20.1 บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา 240,000 -                  -                  240,000        

1.2 21 โครงการบริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา (งบรายได้) P - 148,000 - 148,000 กองพัฒนานักศึกษา

21.1 บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา -                148,000        -              148,000        

1.2 22 โครงการราชภัฏอาสาท าความดีเพ่ือแผ่นดิน @จันทรเกษม (งบกิจกรรม นศ) P -              -             30,000        30,000        กองพัฒนานักศึกษา

22.1 ราชภัฏอาสาท าความดีเพ่ือแผ่นดิน @จันทรเกษม -                -              30,000          30,000          

1.2 23 โครงการ CRU Job fair 2019 (งบกิจกรรม นศ) P -              -             45,000        45,000        กองพัฒนานักศึกษา

23.1 CRU Job fair 2019 -                -              45,000          45,000          

1.2 24 โครงการนักศึกษาพบสถานประกอบการ  (งบกิจกรรม นศ) P -              -             12,000        12,000        กองพัฒนานักศึกษา

24.1 Meeting Entrepreneur "พบนายจ้าง มุ่งสู่ความส าเร็จอาชีพ" -                -              12,000          12,000          

1.2 25 โครงการส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม P - - 284,810 284,810 กองพัฒนานักศึกษา

25.1 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 - -              50,000          50,000          
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ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ วงเงิน ร้อยละ
งบอ่ืน

งบรวม
ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
โครงการตามพันธ

กิจ งบแผ่นดิน งบรายได้

25.2 พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร - -              204,810        204,810        

25.3 ถนนวัฒนธรรม - -              30,000          30,000          

1.2 26 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม P - - 250,000 250,000 กองพัฒนานักศึกษา

26.1 ประกวดดาว – เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2561 - - 150,000 150,000 

26.2 ประเพณีลอยกระทง ปี พ.ศ. 2561 - - 50,000 50,000 

26.3 พิธีหล่อเทียนและถวายเทียน จ าน าพรรษา ปี พ.ศ. 2561 - - 50,000 50,000 

1,660,000 1,791,100 1,688,160 5,139,260 รวมโครงการและงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานอธิการบดี
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดท าแนวปฏิบัติหรือข้ันตอนการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด

1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี

ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ วงเงิน ร้อยละ
1.4 1 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (งบแผ่นดิน) P 200,000       -              -              200,000       กองกลาง

1.1 ลงส่ือประชาสัมพันธ์ 200,000         -               -               200,000       

1.4 2 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (งบรายได้) P -              400,000       -              400,000       ส่วนกลาง

2.1 ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก -               400,000         -               400,000         กองกลาง

1.4 3 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย P -              100,000       -              100,000       ส่วนกลาง

3.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี -               50,000          -               50,000          กองนโยบายและแผน

3.2 ประชุมบุคลากรประจ าปี -               50,000          -               50,000          กองกลาง

1.4 4 P -              2,000,000     -              2,000,000     ส่วนกลาง

4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานท่ีของส่วนกลาง -               2,000,000      -               2,000,000      กองกลาง

200,000 2,500,000 - 2,700,000 รวมโครงการและงบประมาณ 

งบอ่ืน
งบรวม

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการตามพันธ
กิจ งบแผ่นดิน งบรายได้

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการ (ภูมิทัศน์ ส่ิงอ านวยความสะดวก)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถท้ังตามสายงานและท่ีสนับสนุนการท างานในภาพรวม เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0
ตัวช้ีวัด

2.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง

2.2 ร้อยละของรายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง

2.3 ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง

2.4 จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรส านักงานอธิการบดี

ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ วงเงิน ร้อยละ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (งบยุทธศาสตร์ มรภ.) 2,407,650 - - 2,407,650 ส่วนกลาง
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การท างานเป็นทีมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลังสู่ความส าเร็จขององค์กร

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี P
10,500        -             -             10,500        กองคลัง

1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ืองรองรับการเปล่ียนแปลงยุค 4.0 P 255,880       -             -             255,880       กองนโยบายและแผน

1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ืองรองรับการเปล่ียนแปลงยุค 4.0 2,141,270   -            -            2,141,270   กองบริหารงานบุคคล

1.3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรบรรจุใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยุค Thailand 4.0 P 440,855       -             -             440,855       

1.3.2 อบรมให้ความรู้ความเเตกต่างของเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่า และเเน
วทางการท าผลงานประกอบการขอต าแหน่งวิชาการและนวัตกรรมใหม่ยุค Thailand P

160,593       -             -             160,593       

1.3.3 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ
การประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือจัดท าผลงานให้มีประสิทธิภาพ

P
107,022       -             -             107,022       

1.3.4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร

P
1,432,800    -             -             1,432,800    

2,407,650 - - 2,407,650 รวมโครงการและงบประมาณ 

งบอ่ืน
งบรวม

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
โครงการตามพันธ

กิจ งบแผ่นดิน งบรายได้

20



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพ่ือผลักดันการสร้างความร่วมมือและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวช้ีวัด

2.5 จ ำนวนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกร

2.6 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเผยแพร่นโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี เม่ือเทียบกับแผนกำรด ำเนินงำน

ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ วงเงิน ร้อยละ
1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ืองรองรับการเปล่ียนแปลงยุค 4.0 441,300      -            -            441,300      กองบริหารงานบุคคล

1.1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
ปฏิบัติงำนและบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศในยุคศตวรรษท่ี 21

P
441,300       -             -             441,300       

441,300 - - 441,300 

งบอ่ืน
งบรวม

รวมโครงการและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ประเภทโครงการ งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
โครงการตามพันธ

กิจ งบแผ่นดิน งบรายได้
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ภาคผนวก 
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ก. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ส านักงานอธิการบดี 
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