แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ฉบับปรับปรุง)

ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6 / 2564
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ณ วันที่ 20 ม.ค.2565

คานา
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ได้ดาเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 และ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยฯ
จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัย และเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action plan) โดยคณะ
กรรมการฯ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาเนิ นการจัดทาและนาเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 5/2564 วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2564
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การขับ เคลื่ อนการบริ ห ารงบประมาณ เพื่อให้ มีประสิ ทธิภ าพตามแผนที่กาหนดไว้ ตลอดจนเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่า นที่มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ดท าแผนปฏิบั ติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และให้ทุกหน่วยงาน นาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นี้สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญบผู้บริหาร
ก
1. แผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัย 2
2. ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
- ผลผลิตค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
- ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6
- ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
7
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นาชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี
9
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
10
3. กรอบกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย จาแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 12
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
- ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
18
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
24
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
28
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นาชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคม
34

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
35
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
37
- ประมาณการเงินรายได้
38
- งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
39

ภาคผนวก
- นโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565พ.

แผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หน่วย : ล้านบาท
ลาดับที่
1

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

1.1 รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณ 2565
งบแผ่นดิน งบรายได้

รวม

249.6474

249.6474

41.4036

41.4036

2.2 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

70.3750

70.375

2.3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

-

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและ

2.1 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เทคโนโลยี

ควรจัด

-

ให้เพิ่ม
3

แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

3.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทางสังคม

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นา

35.9913

35.9913

2.1162

2.1162

10.2487

10.2487

ชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคมในจังหวัด
ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี
4

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอ 4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัด
ภาคทางการศึกษา

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

409.7822 0.0000 409.7822

หมายเหตุ 1. แผนงานลาดับที่ 1-4 งบประมาณได้รับจัดสรรตาม (ร่าง) พรบ. ปี 2565
2. ผลผลิตที่ 2.3 เป็นผลผลิตที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน แต่เนื่องจากเป็นพันธกิจหลัก จึงตั้งไว้เป็นผลผลิตภายใน
3. งบรายได้ รอพิจารณา

ตัวชีว้ ัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบต
ั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
ตั วชี้ วัด/เป้าหมาย/แผนการดาเนินงาน ปี 2565

แผนการดาเนินงานตามโครงการ

ตอบตั วชี้ วัด
ผลผลิ ต /โครงการ

หน่วยนับ

มหาวิทยาลั ย

คน

575

ผลสั มฤทธิ์ หน่วยงาน ผลผลิ ต/โครงการ
ตาม พรบ. ตาม พรบ.

ตาม พรบ.

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
แผน

1

2

3

4

หน่วยงานผู้
กากับและ
รายงานข้อมูล

ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
ผู้ ดาเนินการ

1. ผลผลิ ต : รายการค่ าใช้จา
่ ยบุคลากรภาครัฐ
ยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เชิงปริมาณ :
1. จานวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุน

P

P

P

575

สานักงานบริหาร

สานักงานบริหาร

ทรัพ ยากรมนุษ ย์

ทรัพ ยากรมนุษ ย์

สานักงานบริหาร

สานักงานบริหาร

ทรัพ ยากรมนุษ ย์

ทรัพ ยากรมนุษ ย์

เชิงคุ ณภาพ :
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ

ร้อยละ

100

P

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวต
ิ
.

หมายเหตุ รายละเอียดของงบประมาณแผ่นดิน
1. เงิ นเดือน
(1) เงิ นประจาตาแหน่ง วิชาการ 46 อัตรา
(2) เงิ นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ 38 อัตรา
(3) อัตราเดิม 82 อัตรา
2. ค่าจ้างประจา 8 อัตรา
3. ค่าจ้างชั่วคราว 13 อัตรา
4. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 17 อัตรา
5. ค่าเช่าบ้าน 4 อัตรา
6. เงิ นประจาตาแหน่ง ผู้บริหารที่มี วาระ 41 อัตรา (ข้าราชการ 18 อัตรา ,พนักงานมหาวิทยาลัย 23 อัตรา)
7. ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงิ นเดือนเต็ม ขั้น 2 อัตรา
8. เงิ นประจาตาแหน่ง ผู้บริหารไม่ มี วาระ 10 อัตรา (ข้าราชการ 10 อัตรา)
9. ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่ง ผู้บริหารที่มี วาระ 39 อัตรา (ข้าราชการ 16 อัตรา ,พนักงานมหาวิทยาลัย 23 อัตรา)
10. ค่าตอบแทนรายเดือนเงิ นประจาตาแหน่ง ผู้บริหารไม่ มี วาระ 10 อัตรา (ข้าราชการ 10 อัตรา)
11. เงิ นสมทบกองทุนประกันสัง คม 30 อัตรา
12. เงิ นสมทบกองทุนเงิ นทดแทน 30 อัตรา
13. เงิ นอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเดิม 447 อัตรา
14. เงิ นประจาตาแหน่ง ทางวิชาการ 28 อัตรา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ

มหาวิทยาลัย

2. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึ กษาด้ าน
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
เชิ งปริมาณ :
ก. ภาคปกติ
1. ระดั บปริญญาตรี
- จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา

คน

277

- จานวนนั กศึกษาที่เข้าใหม่

คน

600

- จานวนนั กศึกษาที่คงอยู่

คน

1,780

ข. ภาคพิเศษ
1. ระดั บปริญญาตรี
- จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา

คน

112

- จานวนนั กศึกษาที่คงอยู่

คน
คน

2. ระดั บบัณฑิต ศึ กษา
- จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
- จานวนนั กศึกษาที่เข้าใหม่

ตั วชี้วัด /เป้าหมาย/แผนการดาเนินงาน ปี 2565
ตอบตั วชี้วัด
คณะ
คณะ
ครุ
มนุษ ย
ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ
แผน
ตาม พรบ. ตาม พรบ.
ตาม พรบ.
ยุทธศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์ฯ

คณะ
วิทยาการ
จัด การ

แผนการดาเนินงานตามโครงการ
คณะ
คณะ
คณะ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หน่วยงานผู้กากับ
และรายงานข้ อมู ล
วิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยี เทคโนโลยี
1
2
3
4
อุต สาหกรรม สารสนเทศ

หน่วยงาน
ผู้ดาเนินการ

-

-

-

72

140

65

-

-

277

-

กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

180

260

160

-

-

-

600

กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

P

-

580

729

471

1,457

1,457

1,457

-

-

-

-

-

-

-

81

31

-

35

77

162
318

54
149

72

72

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

-

-

-

-

-

-

-

12
32

-

ร้อยละ

80

P

-

P

P

-

-

-

-

2. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
3. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาตรงสาขา

ร้อยละ

80

-

-

P

-

-

-

-

ร้อยละ

80

-

P

-

-

-

-

4. ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษา
เชิ งเวลา :

ร้อยละ

85

P

P

-

P

-

1. ผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

75

-

-

P

-

-

- จานวนนั กศึกษาที่เข้าใหม่

- จานวนนั กศึกษาที่คงอยู่
เชิ งคุ ณภาพ :
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา/
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา

-

-

P

216
467

-

คน
คน

20
12

คน

P

1,780 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

-

กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

504

499

499 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

12

12
-

8
-

-

กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

-

32

32

24

24

กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

-

-

-

-

-

80

สานั กงานมาตรฐาน สานั กงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ และประกันคุณภาพ

-

-

-

-

-

-

80

กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

80

-

-

-

-

-

-

-

-

85

สานั กงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
สานั กงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

-

-

-

-

-

-

-

-

75

20

467

สานั กงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
สานั กงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ

ตั วชี้วัด /เป้าหมาย/แผนการดาเนินงาน ปี 2565
แผนการดาเนินงานตามโครงการ
ตอบตั วชี้วัด
คณะครุ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หน่วยงานผู้กากับ
ศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์ฯ วิทยาการ วิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยี เทคโนโลยี
แผน
1
2
3
4
และรายงานข้ อมู ล
มหาวิทยาลัย ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ
จัด การ
อุต สาหกรรม สารสนเทศ
ตาม พรบ. ตาม พรบ.
ตาม พรบ.
ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
ผู้ดาเนินการ

3. ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึ กษาด้ านสังคมศาสตร์
เชิ งปริมาณ :
ก. ภาคปกติ
1. ระดั บปริญญาตรี
- จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
- จานวนนั กศึกษาที่เข้าใหม่
- จานวนนั กศึกษาที่คงอยู่
ข. ภาคพิเศษ
1. ระดั บปริญญาตรี
- จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
- จานวนนั กศึกษาที่เข้าใหม่
- จานวนนั กศึกษาที่คงอยู่
2. ระดั บบัณฑิต ศึ กษา
- จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
- จานวนนั กศึกษาที่เข้าใหม่
- จานวนนั กศึกษาที่คงอยู่
เชิ งคุ ณภาพ :
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา/ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบการศึกษา

คน
คน
คน

1,055
1,520
5,784

-

-

P
P
P

-

156
210
887

362
520
2,097

350
550
1,750

121
150
665

25
30
126

41
60
259

-

-

5,274

- กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
1,520 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
5,274 5,274 5,739 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

คน
คน
คน

379
411
1,438

-

-

-

-

-

192
138
630

187
273
808

-

-

-

183
1,438

54
135
114
114
1,498 1,477

190 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
1,287 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

คน
คน
คน

85
95
180

-

-

-

-

65
65
130

20
21
41

9
9

-

-

-

39
180

30
56
180

55
125

125

กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

ร้อยละ

80

P

-

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

สานั กมาตรฐานและ สานั กมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ

2. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร
3. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาตรงสาขา

ร้อยละ

80

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

ร้อยละ

80

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

4. ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษา
เชิ งเวลา :
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

85

P

P

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

สานั กงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
สานั กงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

ร้อยละ

75

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75

1,055

-

สานั กงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
สานั กงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตั วชี้วัด /เป้าหมาย/แผนการดาเนินงาน ปี 2565
ผลผลิต/โครงการ

แผนการดาเนินงานตามโครงการ

ตอบตั วชี้วัด
หน่วยนับ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

มหาวิทยาลัย ผลสัมฤทธิ์ต าม หน่วยงานตาม

ผลผลิต/โครงการ

แผน

พรบ.

ตาม พรบ.

ยุทธศาสตร์

พรบ.

1

2

3

4

หน่วยงานผู้
กากับและ

หน่วยงานผู้ดาเนินการ

รายงานข้ อมู ล

4. ผลผลิต : การพัฒนาคุ ณภาพการบริหารจัด การ
เชิ งปริมาณ :
1. จานวนระบบสารสนเทศเพือ่ การสือ่ สารและจัดการศึกษา
2. จานวนหน่ วยงานที่มแี ผนและดาเนิ นการจัดหารายได้

รายการ

2

P

2

หน่ วยงาน

10

P

10

ศูนย์ นวัตกรรมฯ 1. คณะครุศาสตร์
สานักงาน

2. คณะวิทยาการจั ดการ

อธิการบดี

3. คณะมนุษ ยศาสตร์และ
สังคณะวิ
คมศาสตร์
4.
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
8. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. สถาบันวิจั ยและพั ฒนา
10. สานักงานอธิการบดี
11. สานักงานจั ดการทรัพย์ สินและ
รายได้
12. ศูนย์ นวัตกรรมฯ

3. ร้อยละบุคลากรสายสนั บสนุ นที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารง

ร้อยละ

10

P

10

สานักบริหารทรัพยากรมนุษ ย์

ทรัพยากรมนุษ ย์

ตาแหน่ งสูงขึน้
4. ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารง

สานักบริหาร

ร้อยละ

5

P

5

ตาแหน่ งสูงขึน้

สานักบริหาร

สานักบริหารทรัพยากรมนุษ ย์

ทรัพยากรมนุษ ย์

เชิ งคุ ณภาพ
1. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศ

ร้อยละ

85

P

85

ศูนย์ นวัตกรรมฯ ศูนย์ นวัตกรรมฯ

2. ร้อยละของผูเ้ ข้าชมเว็บไซด์มหาวิทยาลัยเพิม่ ขึน้

ร้อยละ

5

P

5

ศูนย์ นวัตกรรมฯ ศูนย์ นวัตกรรมฯ

3. รายได้ของมหาวิทยาลัยเพิม่ ขึน้

ร้อยละ

5

5

ศูนย์ นวัตกรรมฯ ศูนย์ นวัตกรรมฯ

ร้อยละ

90

เชิ งเวลา
1. การดาเนิ นงานตามโครงการแล้วเสร็จภายในเวลาที่
กาหนด

90

กองนโยบาย
และแผน

กองนโยบายและแผน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลั งทางสั งคม
ตั วชี้วัด /เป้าหมาย/แผนการดาเนินงาน ปี 2565
ผลผลิต/โครงการ

5. โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
เชิ งปริมาณ :
1. จานวนโครงการเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มอี ัตลักษณ์
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะ 4 (ตาม KPI ยุทธศาสตร์
ราชภัฏ 20 ปี)
2. ร้อยละของนั กศึกษาที่ได้รบั ประกาศนี ยบัตรพัฒนาศักยภาพ/
วิชาชีพที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
3. จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รบั การพัฒนา
4. จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
5. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
6. จานวนนั กศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิ งคุ ณภาพ
1. ร้อยละของหมูบ่ ้านที่มดี ชั นี ชวี้ ดั ความสุขมวลรวมเพิม่ ขึน้
2. ร้อยละนั กเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบความสามารถใน
การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ สูงขึน้
3. ร้อยละนั กศึกษามีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ
B1-B2 (CEFR) ไม่น้อยกว่า
4. รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิม่ ขึน้ และประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ที่ดี
5. จานวนโรงเรียนที่ได้รบั การพัฒนาและมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดีขนึ้
เชิ งเวลา
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

แผนการดาเนินงานตามโครงการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

ตอบตั วชี้วัด
หน่วยนับ มหาวิทยาลัย ผลสัมฤทธิ์ต าม หน่วยงานตาม ผลผลิต/โครงการ
พรบ.
พรบ.
ตาม พรบ.

โครงการ

3

-

-

P

แผน
ยุทธศาสตร์

1

2

3

4

หน่วยงานผู้กากับ
และรายงานข้ อมู ล

-

-

-

-

3

สถาบันวิจัยและ
พั ฒนา

ร้อยละ

15

-

-

P

-

-

-

-

15

ผลิตภัณฑ์
โรงเรียน

30
60

-

P
P

P
P

P

20

20

20

30
-

ชุมชน
คน

25
6,808

-

P
-

P
P

-

ร้อยละ

60

-

-

P

P

50

ร้อยละ

85

-

P

-

-

85

ร้อยละ

35

-

P

-

-

30

ร้อยละ

25

P

-

-

-

25

ร้อยละ

80

P

-

-

-

80

ร้อยละ

90

-

-

P

-

90

6
6
6
1,000 2,000 2,000

7
1,808

หน่วยงานผู้ดาเนินการ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

7. ศูนย์นวัตกรรมฯ
8. ศูนย์ภาษา
9. สานั กศิลปะและ
วัฒนธรรม
10. สานั กบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์
11. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาตามพระราโชบาย
บางระจัน

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลั งทางสั งคม
ตั วชี้วัด /เป้าหมาย/แผนการดาเนินงาน ปี 2565
ผลผลิต/โครงการ

6. โครงการ :โครงการพัฒนาศั กยภาพเครือข่ ายผู้นาชุ มชนเพื่อความ
มั่นคงทางสังคมในจังหวัด ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี
เชิ งปริมาณ :
1. มีหลักสูตรพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผูน้ าชุมชนในการเป็นผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมในการสร้างกลไกการทางานร่วมกัน
2. มีชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งที่สามารถจัดการชุมชนให้มคี วามสงบ
สุขด้วยพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน
3. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้รบั การส่งเสริมศักยภาพผูน้ าชุมชนในการเป็น
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทางสังคมในการสร้างกลไกการทางานร่วมกัน
เชิ งคุ ณภาพ
1. มีเครือข่ายการเรียนรูร้ ว่ มกันทางสังคมในสภาวะการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคม ในพืน้ ที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัด
สิงห์บุรี
2. ผูน้ าในชุมชนมีศกั ยภาพสูงขึน้ และชุมชนสามารถสร้างกลไกและ
เครือข่ายการทางานตลอดจนการเรียนรูร้ ว่ มกันทางสังคม
เชิ งเวลา
1. โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

ตอบตั วชี้วัด
หน่วยนับ มหาวิทยาลัย ผลสัมฤทธิ์ต าม หน่วยงานตาม ผลผลิต/โครงการ
พรบ.
พรบ.
ตาม พรบ.

แผน
ยุทธศาสตร์

แผนการดาเนินงานตามโครงการ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หน่วยงานผู้กากับและ
รายงานข้ อมู ล
1
2
3
4

หลักสูตร

3

-

-

P

-

-

-

-

3

ชุมชน

1

-

-

P

-

-

-

-

1

คน

300

-

-

P

-

-

-

-

300

ร้อยละ

3

-

-

P

-

-

-

-

3

ชุมชน

15

-

-

P

-

-

-

-

15

ร้อยละ

95

-

-

P

-

-

-

-

95

สานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงานผู้ดาเนินการ

สานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั วชี้วัด /เป้าหมาย/แผนการดาเนินงาน ปี 2565
ผลผลิต/โครงการ

แผนการดาเนินงานตามโครงการ

ตอบตั วชี้วัด
หน่วยนับ มหาวิทยาลัย ผลสัมฤทธิ์ต าม หน่วยงานตาม

ผลผลิต/โครงการ

แผน

พรบ.

พรบ.

ตาม พรบ.

ยุทธศาสตร์

P

P

P

-

โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต
พระพุทธบาท

มหาลัย

328

1,332

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1

2

3

4

1,660

1,660

หน่วยงานผู้
กากับและ
รายงานข้อมูล

หน่วยงาน
ผู้ดาเนินการ

7. โครงการ : โครงการสนับสนุนค่ าใช้จ่ายใน
การจัด การศึ กษาตั้งแต่ ระดั บอนุบาลจนจบ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน
เชิงปริมาณ :
1. จานวนนักเรียนที่ได้รบั การสนับสนุนตาม

คน

1,660

1,602 1,602

คณะครุศาสตร์ 1. โรงเรียนสาธิต
2.โรงเรียน

โครงการ

สาธิตวัดพระ
พุทธบาท

เชิงคุ ณภาพ :
1. ผูป้ กครองสามารลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่
ได้รบั การสนับสนุน

ร้อยละ

100

-

P

P

-

100

100

-

-

-

100

คณะครุศาสตร์ 1. โรงเรียนสาธิต
2.โรงเรียน
สาธิตวัดพระ
พุทธบาท

กรอบกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย จาแนกตามแผนงานและผลผลิต/
โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรอบกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย จาแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลัก

มหาวิทยาลัย

ลักษณะงาน

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
แผนงานรอง โครงการค่าใช้จา่ ย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ

ภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

2. ค่าจ้างชั่วคราว

และการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ชีวติ

3. เงินอุดหนุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวติ

งานพืน้ ฐาน กลยุทธ์ 2 1. เงินเดือน + ค่าจ้างประจา

4. ค่าตอบแทนตามสิทธิ (ค่าเช่าบ้าน,ค่าตอบแทน
ตาแหน่งบริหาร , ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัด
รถประจาตาแหน่ง ,เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ)
5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ (ผู้บริหาร
ที่เกษียณอายุราชการ)
6. เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
7. ค่าประกันสังคม

1. สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
1. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน 1. งานจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาภาคปกติดา้ น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1. ดาเนินงานของคณะ

1. คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ 2

2. จัดการศึกษาของคณะ/สาขา.......

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. จัดการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

4. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน

4. สานัก งานอธิ ก ารบดี

5. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน (ระบุชื่อรายการ)

สารสนเทศ

6. จัดหาวัสดุอป
ุ กรณ์การเรียนการสอน

4. พัฒนาเอกสาร / สื่อการเรียนการสอน

7. ปรับปรุง อาคารสถานที่ / สิ่ง ก่อสร้าง (ระบุชื่อรายการ)

สาหรับนักศึกษา

8. ติดต่อราชการ ประชุม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะ

งานพืน
้ ฐาน
งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2
กลยุทธ์ 2

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
3. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะ

การศึกษา

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

9. พัฒนาบุคลากร
10. ส่ง เสริมตารา เอกสารวิชาการ
11. การผลิตตารา E-book
12. การจัดทาหลักสูตรออนไลน์
1. ดาเนินงานของคณะ

1. คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. จัดการศึกษาของคณะ/สาขา.......

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. จัดการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน

4. สานัก งานอธิ ก ารบดี

5. จัดหาวัสดุอป
ุ กรณ์การเรียนการสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ส่ง เสริมตารา เอกสารวิชาการ

4. พัฒนาเอกสาร / สื่อการเรียนการสอน

7. การผลิตตารา E-book

สาหรับนักศึกษา

8. การจัดทาหลักสูตรออนไลน์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. การประกันคุณภาพ ปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 2

3. จัดการศึกษาคณะเทคโนโลยี

สอนนักศึกษาภาคพิเศษด้าน

3. งานประกันคุณภาพ

กิจกรรมย่อย

งานพืน
้ ฐาน
งานพืน
้ ฐาน

2. จัดการศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

2. โครงการจัดการเรียนการ

เชื่อมโยง
กับกลยุทธ์

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

1. คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประกันคุณภาพการศึกษา

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน่วยงาน

4. สถาบันวิ จัยและพัฒนา

3. จัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพการศึกษา

5. สานัก วิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นการประกันคุณภาพการ

สารสนเทศ

ศึกษากับหน่วยงานภายนอก

6. สานัก งานอธิ ก ารบดี

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย

2. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน

งานพืน
้ ฐาน

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

กลยุทธ์ 2

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

7. สานัก ศิลปะและวั ฒนธรรม

6. การประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน

8. สานัก งานมาตรฐานและ

7. การพัฒนาคุณภาพองค์การ

ประกั นคุณภาพ

1. จัดกิจกรรมเพือ
่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1. คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการความรู้

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

3. คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม

3. จัดกิจกรรมเพือ
่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ

4. สถาบันวิ จัยและพัฒนา

การจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน

5. สานัก วิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. สานัก งานอธิ ก ารบดี
7. สานัก ศิลปะและวั ฒนธรรม
8. สานัก งานมาตรฐานและประกั น
คุณภาพ

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. การพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร
ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของ

งาน

กลยุทธ์ 8

ยุทธศาสตร์

ท้องถิ่น/ภูมิภาค

1. ปรับปรุง หลักสูตร

1. คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. พัฒนาหลักสูตรใหม่

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ส่ง เสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

3. คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม

2. พัฒนาหลักสูตรในเชิง พืน
้ ที่

4. กองบริก ารการศึก ษา

3. การพัฒนาหลักสูตรในระบบคลัง
หน่วยกิจ
4. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายต่างประเทศ
5. งานพัฒนาทักษะด้านภาษา
แก่นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. การพัฒนาศักยภาพภาษาอัง กฤษ

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

1. จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอัง กฤษเพือ
่ การสื่อสาร

1. คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาหรับนักศึกษาครูและไม่ ใช่ครู

2. คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม

2. จัดอบรมภาษาอัง กฤษเฉพาะทางสาหรับนักศึกษาครู

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และไม่ ใช่ครู

4. ศูนย์ภาษา

3. พัฒนาข้อสอบมาตรฐานสาหรับนักศึกษา
4. พัฒนาสื่อและแหล่ง เรียนรู้ทางภาษาอัง กฤษสาหรับ
นักศึกษา

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

5. สร้างบทเรียนออนไลน์เพือ
่ พัฒนาความสามารถทาง
การใช้ภาษาอัง กฤษ
6. พัฒนาหลักสูตรและสื่อภาษาอัง กฤษตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
7. จัดทดสอบความรู้ภาษาอัง กฤษให้แก่นักศึกษา
2. การพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศ

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

ภาษาอื่นๆ

1. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้แก่นักศึกษา

2. คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

2. จัดทดสอบความรู้ดา้ นภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่นักศึกษา

4. ศูนย์ภาษา

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประเทศ
อาเซียนให้แก่นักศึกษา
4. จัดกิจกรรมเทสกาลภาษานานาชาติให้แก่นักศึกษา
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติให้แก่นักศึกษา
6. งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

สารสนเทศ

การสื่อสาร

1. จัดอบรมการใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับ

1. คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตร์แก่นักศึกษา

2. คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม

2. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่นักศึกษาเพือ
่ การติดต่อสื่อสารการปฎิบัตงิ าน

4. ศูนย์นวั ตกรรมและเทคโนโลยี

และการศึกษาต่อ
3. จัดอบรมการเขียนโปรแกรมแก่นักศึกษา
4. จัดกิจกรรมแข่ง ขัน/ประกวดทักษะด้านเทคโนโลยี
5. จัดทดสอบความรู้มาตรฐานสารสนเทศ
7. งานพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. การพัฒนานักศึกษา

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

1. จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการของสาขาวิชา/คณะ

1. คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มผู้ดอ้ ย

2. คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม

โอกาส/ผู้สงู อายุ/ผู้พกิ าร

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. จัดกิจกรรมส่ง เสริมสุขภาวะและกีฬา/สันทนาการ

4. กองพัฒนานัก ศึก ษา

4. จัดกิจกรรมรณรงค์เพือ
่ สิ่ง แวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. จัดกิจกรรมส่ง เสริมศิลปวัฒนธรรม
6. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

7. จัดกิจกรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตอาสาและความเป็น
พลเมื องดี
8. กิจกรรมตามศาสตร์พระราชา
9. กิจกรรมส่งเสริมการมี อาชีพ
2. การบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 2 1. จัดกิจกรรมการบริการด้านการให้คาปรึกษา
2. จัดสิ่งอานวยความสะดวก สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
และที่สง่ เสริมคุณภาพชีวติ
3. การบริการข้อมู ลข่าวสาร
4. จัดหาทุนการศึกษาให้กบั นักศึกษาเพือ่ สร้างโอกาส

1. คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กองพัฒนานักศึกษา

ทางการศึกษาแก่กลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาส/ผู้สงู อายุ/ผู้พกิ าร/
นักศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ

3. การส่งเสริมการเรียนการสอนเพือ่

งานพืน้ ฐาน

สร้างบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

5. การประกันอุบัตเิ หตุ/บริการสุขภาพต่างๆ
6. จัดสวัสดิการด้านหอพักนักศึกษา
7. จัดแหล่งหารายได้แก่นักศึกษาระหว่างเรียน/งานพิเศษ
1. คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ 2 1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
2. ทักษะการสื่อสารและการทางานร่วมกัน

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง/ความเป็นพลเมื อง

4. กองพัฒนานักศึกษา

5. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ
6. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ มรท.
7. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษา
4. โครงการพัฒนานักศึกษาและ
ศักยภาพศิษย์เก่า

งานพืน้ ฐาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กลยุทธ์ 2 1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า
2. พัฒนาศักยภาพความเป็นครูแก่นักศึกษากับศิษย์เก่า
3. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

1. คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กองพัฒนานักศึกษา

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ
8. โครงการสหกิจศึกษา

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

มหาวิทยาลั ย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. การบริหารงานสหกิจศึกษา / ฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ

ลั กษณะงาน
งาน
ยุทธศาสตร์

เชื่อมโยง
กับกลยุทธ์
กลยุทธ์ 8

กิจกรรมย่อย

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. ส่ง เสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา / 1. คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
2. คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม
2. จัดกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา / ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบสหกิจวิชาชีพ / ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 4. กองบริการการศึกษา
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมื อด้านการเรียนการสอนกับ
หน่วยงาน / สถานประกอบการ
5. การทาความตกลงร่วมมื อระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ศิษย์เก่า / หน่วยงาน / ชุมชน / สถานประกอบการทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ
6. จัดสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นแหล่ง ฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู

9. งานสนับสนุนการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. บริหารจัดการตามพันธกิจของ

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

1. จัดดาเนินงานตามพันธกิจพืน
้ ฐานของหน่วยงาน

1. กองกลาง

2. กิจกรรมการบริหารงานส่วนกลาง

2. กองนโยบายและแผน

กลยุทธ์ 6

3. ติดต่อราชการ ประชุม

3. กองบริการการศึกษา

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

4. จัดหาวัสดุอป
ุ กรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงาน 4. กองพัฒ นานั กศึกษา

4. งานบริหารงานบุคคล

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

5. บริการสาธารณูปโภค

5. กองคลัง

5. งานพัฒนานักศึกษา

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

6. กิ จกรรมเพื่ อ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบต
ั ิงาน

6. หน่ วยตรวจสอบภายใน

6. งานบริหารงานการเงิ นและพัสดุ

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

7. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ าร

7. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

8. การบริหารจัดการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. สานั กงานมาตรฐานและประกัน

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

9. ประสานความร่วมมื อกับหน่วยงานภายนอกชุมชน

คุณภาพการศึกษา

9. งานตรวจสอบภายใน

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

เพือ
่ ส่ง เสริมพันธกิจมหาวิทยาลัย

9. สานั กงานสภามหาวิทยาลัย

10. งานสภามหาวิทยาลัย

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

10. สานั กงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์

11. บริหารงานกองกลาง

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

11. อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

12. ศูนย์สง่ เสริมการจัดการศึกษา

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

12. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตาม

13. อุทยานวิทยาศาสตร์

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

13. ศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์

14. ศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

14. ศูนย์ภาษา

15. ศูนย์ภาษา

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

15. สถาบันวิจัยและพัฒ นา

16. สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

16. สานักงานจั ดการทรัพ ย์ สินและรายได้

17. สานักงานจัดการทรัพย์สน
ิ และรายได้

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

17. งานประสานงานบัณฑิต

18. งานประสานงานบัณฑิต

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

ศึกษาและบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

2. งานนโยบายและแผน

งานพืน
้ ฐาน

3. งานบริการการศึกษา

ตามพระราโชบายบางระจัน

พระราโชบายบางระจัน

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
2. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน 1.งานจัดการเรียนการสอน
สัง คมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. จัดการศึกษาคณะครุศาสตร์

นักศึกษาภาคปกติดา้ นสัง คม

2. จัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

ศาสตร์

และสัง คมศาสตร์
3. จัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
4. จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สายครู)
5. จัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สายครู)
6. จัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
(สายครู)
7. พัฒนาเอกสาร / สื่อการเรียนการสอน
สาหรับนักศึกษา
8. จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต

2. โครงการจัดการเรียนการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร์

สอนนักศึกษาภาคพิเศษด้าน

2. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะ

สัง คมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์
3. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะ

เชื่อมโยง

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

1. ดาเนินงานของคณะ

1. คณะครุศาสตร์

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

2. จัดการศึกษาของคณะ/สาขา......

2. คณะวิทยาการจัดการ

3. จัดการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

3. คณะมนุ ษยศาสตร์ฯ

4. พัฒนากระบวนการผลิตครู
5. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
6. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน (ระบุชื่อรายการ)
7. จัดหาวัสดุอป
ุ กรณ์การเรียนการสอน

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

9. ติดต่อราชการ ประชุม
10. พัฒนาบุคลากร

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

งานพืน
้ ฐาน
งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2
กลยุทธ์ 2

11. ส่ง เสริมตารา เอกสารวิชาการ
12. การผลิตตารา E-book
13. การจัดทาหลักสูตรออนไลน์
1. ดาเนินงานของคณะ

1. คณะครุศาสตร์

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

2. จัดการศึกษาของคณะ/สาขา......

2. คณะวิทยาการจัดการ

3. จัดการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

3. คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. ปรับปรุงอาคารสถานที่ / สิง่ ก่ อ สร้าง (ระบุชอื่ รายการ)

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

วิทยาการจัดการ
4. พัฒนาเอกสาร / สื่อการเรียนการสอน

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

4. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
5. จัดหาวัสดุอป
ุ กรณ์การเรียนการสอน

สาหรับนักศึกษา

6. ส่ง เสริมตารา เอกสารวิชาการ
7. การผลิตตารา E-book
8. การจัดทาหลักสูตรออนไลน์

3. งานประกันคุณภาพการ
ศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. การประกันคุณภาพ ปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

1. คณะครุศาสตร์

การประกันคุณภาพการศึกษา

2. คณะวิทยาการจัดการ

2. ดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ

3. คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยงาน

4. สถาบันวิจัยและพัฒ นา

3. จัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพการศึกษา

5. สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นการประกันคุณภาพการ

สารสนเทศ

ศึกษากับหน่วยงานภายนอก

6. สานั กงานอธิการบดี

5. การประกันคุณภาพภายนอก

7. สานั กศิลปะและวัฒ นธรรม

6. การประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน

8. สานั กงานมาตรฐานและประกัน

7. การพัฒนาคุณภาพองค์การ

คุณภาพ

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
2. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน

งานพืน
้ ฐาน

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์
กลยุทธ์ 2

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. จัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1. คณะครุศาสตร์
การจัดการความรู้

2. คณะวิทยาการจัดการ

2. ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

3. คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. จัดกิจกรรมเพือ่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการจัด

4. สถาบันวิจัยและพัฒ นา

การความรู้ของแต่ละหนวยงาน

5. สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. สานั กงานอธิการบดี
7. สานั กศิลปะและวัฒ นธรรม
8. สานั กงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. การพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามความต้องการของท้องถิ่น

งาน

กลยุทธ์ 8

ยุทธศาสตร์

2. พัฒนาหลักสูตรในเชิง พืน
้ ที่

1. ปรับปรุง หลักสูตร

1. คณะครุศาสตร์

2. พัฒนาหลักสูตร

2. คณะวิทยาการจัดการ

3. ส่ง เสริมการพัฒนาหลักนานาชาติ

3. คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. การพัฒนาหลัก สูตรในระบบคลังหน่วยกิ จ

4. กองบริการการศึกษา

4. การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายต่างประเทศ
5. งานพัฒนาทักษะด้านภาษา
แก่นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. การพัฒนาศักยภาพภาษาอัง กฤษ

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

1. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ

1. คณะครุศาสตร์

ให้แก่นักศึกษา

2. คณะวิทยาการจัดการ

2. จัดทดสอบความรู้ดา้ นภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ

3. คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้แก่นักศึกษา

4. ศูนย์ภาษา

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประเทศ
อาเซียนให้แก่นักศึกษา
4. จัดกิจกรรมเทสกาลภาษานานาชาติให้แก่นักศึกษา
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติให้แก่นักศึกษา
6. พัฒนาหลักสูตรและสื่อภาษาอัง กฤษตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
7. จัดทดสอบความรู้ภาษาอัง กฤษให้แก่นักศึกษา

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลัก

มหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษา
ต่างประเทศภาษาอื่นๆ

ลักษณะงาน

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

งานพืน้ ฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์

ให้แก่นักศึกษา

2. คณะวิทยาการจัดการ

2. จัดทดสอบความรู้ดา้ นภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้แก่นักศึกษา

4. ศูนย์ภาษา

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประเทศ
อาเซียนให้แก่นักศึกษา
4. จัดกิจกรรมเทศกาลภาษานานาชาติให้แก่นักศึกษา
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติให้แก่นักศึกษา
6. งานพัฒนาศักยภาพนัก
ศึกษาด้านเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานพืน้ ฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดอบรมการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์แก่นักศึกษา

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ

2. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอื่น ๆ ให้แก่3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักศึกษาเพือ่ การติดต่อสื่อสารการปฏิบัตงิ านและการ
ศึกษาต่อ
3. จัดอบรมการเขียนโปรแกรมแก่นักศึกษา
4. จัดกิจกรรมแข่งขัน/ประกวดทักษะด้านเทคโนโลยี
5. จัดทดสอบความรู้มาตรฐานสารสนเทศ

4. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ
7. งานพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

มหาวิทยาลั ย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. การพัฒนานักศึกษา

ลั กษณะงาน
งานพืน
้ ฐาน

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์
กลยุทธ์ 2

1. จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการของสาขาวิชา/คณะ

1. คณะครุศาสตร์

2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มผู้ดอ้ ย

2. คณะวิทยาการจัดการ

โอกาส/ผู้สงู อายุ/ผู้พกิ าร

3. คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. จัดกิจกรรมส่ง เสริมสุขภาวะและกีฬา/สันทนาการ

4. กองพัฒ นานั กศึกษา

4. จัดกิจกรรมรณรงค์เพือ่ สิ่ง แวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. จัดกิจกรรมส่ง เสริมศิลปวัฒนธรรม
6. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
7. จัดกิจกรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตอาสา และความ
เป็นพลเมื องดี
8. กิจกรรมตามศาสตร์พระราชา
9. กิจกรรมส่ง เสริมการมี อาชีพ
2. การบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

1. จัดกิจกรรมการบริการด้านการให้คาปรึกษา
2. จัดสิ่ง อานวยความสะดวก สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
และที่สง่ เสริมคุณภาพชีวติ
3. การบริการข้อมู ลข่าวสาร
4. จัดหาทุนการศึกษาให้กบ
ั นักศึกษาเพือ่ สร้างโอกาส
ทางการศึกษาแก่กลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาส/ผู้สงู อายุ/ผู้พกิ าร
นักศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ
5. การประกันอุบัตเิ หตุ/บริการสุขภาพต่างๆ
6. จัดสวัสดิการด้านหอพักนักศึกษา
7. จัดแหล่ง หารายได้แก่นักศึกษาระหว่างเรียน/งานพิเศษ

3. ส่ง เสริมการเรียนการสอนเพือ่ สร้าง
บัณฑิตที่มีทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21

งานพืน
้ ฐาน

กลยุทธ์ 2

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
2. ทักษะการสื่อสารและการทางานร่วมกัน
3. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
4. ความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง/ความเป็นพลเมื อง
5. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ
6. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ มรท.
7. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
4. โครงการพัฒนานักศึกษา และ

งานพืน้ ฐาน

ศักยภาพศิษย์เก่า

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 2 1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า
2. พัฒนาศักยภาพความเป็นครูแก่นักศึกษากับศิษย์เก่า
3. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

8. โครงการสหกิจศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. บริหารงานสหกิจศึกษา / ฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ

งาน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 8 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษา / ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ

2. จัดกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา / ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. พัฒนาระบบสหกิจวิชาชีพ / ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 4. กองบริการการศึกษา
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมื อด้านการเรียนการสอนกับ
หน่วยงาน/สถานประกอบการ
5. การทาความตกลงร่วมมื อระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์
เก่า/หน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
6. จัดสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู
9. โครงการพัฒนาการเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน

การสอนแบบมาตรฐานครู

งาน
ยุทธศาสตร์

มื ออาชีพ

กลยุทธ์ 1 1. จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน

1. คณะครุศาสตร์

2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ

4. คณะเทคโนโยลีสารสนเทศ

และกิจกรรมเสริม

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูมืออาชีพ
2. เครือข่ายความร่วมมื อการฝึก
ประสบการณ์

งาน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 1 1. พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
2. สร้างความร่วมมื อ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีกบั มหาวิทยาลัยเครือข่ายในการผลิตครูมืออาชีพ

3. พัฒนาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้

งาน

เพือ่ การจัดการเรียนการสอนแบบครู

ยุทธศาสตร์

มื ออาชีพ

กลยุทธ์ 1 1. พัฒนา ปรับปรุง ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบมาตรฐานครูมืออาชีพ

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
10. โครงการพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. พัฒนาบุคลากรและครูประจาการ

และครูประจาการ

งาน

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 1 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. คณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์

2. จัดอบรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการสาหรับ

2. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ

ครูประจาการ

3. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

3. จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับครู 4. คณะเทคโนโยลีสารสนเทศ
4. สร้างเครือข่ายการพัฒนาครู
11. งานสนับสนุนการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. การบริหารจัดการตามพันธกิจ

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 1. จัดดาเนินงานตามพันธกิจพืน้ ฐานของหน่วยงาน
2. กิจกรรมการบริหารงานส่วนกลาง

5. คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
1. กองกลาง

ศึกษาและบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

2. งานนโยบายและแผน

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 3. ติดต่อราชการ ประชุม

3. กองบริการการศึกษา

3. งานบริการการศึกษา

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 4. จัดหาวั สดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ สนับสนุนการดาเนินงาน

4. กองพัฒ นานั กศึกษา

4. งานบริหารงานบุคคล

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 5. บริการสาธารณูปโภค

5. กองคลัง

5. งานพัฒนานักศึกษา

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 6. กิ จกรรมเพื่ อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน

6. หน่ วยตรวจสอบภายใน

6. งานบริหารงานการเงิ นและพัสดุ

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 7. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ าร

7. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 8. การบริหารจัดการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. สานั กงานประกันคุณภาพการศึกษา

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 9. ประสานความร่วมมื อกับหน่วยงานภายนอกชุมชน

9. สานั กงานสภามหาวิทยาลัย

9. งานตรวจสอบภายใน

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 เพือ่ ส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัย

10. สานั กงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์

10. งานสภามหาวิทยาลัย

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

11. สานั กศิลปะและวัฒ นธรรม

11. งานบริหารกองกลาง

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

12. สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี

12. งานสานักวิทยบริการและ

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

13. ศูนย์วทิ ยาศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. กองนโยบายและแผน

14. ศูนย์ภาษา

13. งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

15. สถาบันวิจัยและพัฒ นา

14. ศูนย์วทิ ยาศาสตร์

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

16. สานักงานจั ดการทรัพย์ สินและรายได้

15. ศูนย์ภาษา

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

17. งานประสานงานบัณฑิต

16. สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

17. สานักงานจัดการทรัพย์สนิ และรายได้

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

18. งานประสานงานบัณฑิต

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
3. ผลงาน การพัฒนาคุณภาพ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการ

การบริหารจัดการ

บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

งาน
ยุทธศาสตร์

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

กลยุทธ์ 6 1. ปรับปรุง/ทบทวน จานวนหน่วยงาน และโครง

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์

สร้างการบริหารให้เอื้อต่อการบริหารงาน

2. คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ทบทวน และพัฒนาข้อบัง คับ กฎระเบียบ ในการ

3. คณะวิทยาการจัดการ

บริหารจัดการให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. จัดกิจกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน/บริการ

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. จัดกิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานและการให้

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บริการที่สะดวก รวดเร็ว (One stop service)

7. สานั กบริหารทรัพยากรมนุ ษย์

(Integration/ Self Service/e-service)

8. สถาบันวิจัยและพัฒ นา

5. ดาเนินการควบคุมภายใน และ แผนบริหารความเสี่ยง 9. สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
6. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา สารสนเทศ
7. ดาเนินการตามหลักคุณธรรม และความโปร่ง ใส

10. สานั กศิลปะและวัฒ นธรรม

8. การจัดการความรู้

11. สานั กงานอธิการบดี

9. ดาเนินกิจกรรมการตามแผนประหยัดพลัง งาน
10. การตรวจติดตาม/กากับดูแล การบริหารจัดการ
11. ดาเนินการขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กรและศูนย์ข้อมู ล
ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์

งาน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 5 1. จัดทากรอบอัตรากาลัง / จัดคนเข้ากรอบอัตรา

1. สานั กบริหารทรัพยากรมนุ ษย์

2. กิจกรรมความร่วมมื อในการทางานให้เป็นองค์กรแห่ง 2. คณะครุศาสตร์
การเรียนรู้

3. คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. จัดทาคูม่ ื อการปฏิบัตงิ าน / พัฒนาการปฏิบัตงิ าน

4. คณะวิทยาการจัดการ

4. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. พัฒนาระบบติดตาม และประเมิ นผล

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรตามแผน

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒ นา
9. สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. สานั กศิลปะและวัฒ นธรรม
11. สานั กงานอธิการบดี

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
2. โครงการพัฒนาระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเรียน

งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสอนและการบริหาร

ยุทธศาสตร์

การสื่อสาร

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

กลยุทธ์ 1 1. ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์

2. ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและสนับสนุน

2. คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การตัดสินใจ

3. คณะวิทยาการจัดการ

3. บารุง รักษาระบบโปรแกรมสารสนเทศ

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. บารุง รักษาและพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่าย

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และอินเตอร์เน็ต

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. จัดทาฐานข้อมู ลและระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุน

7. สานั กงานอธิการบดี

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

8. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

6. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ICT

9. สถาบันวิจัยและพัฒ นา
10. สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
11. สานั กศิลปะและวัฒ นธรรม

3. งานพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพภูมิทัศน์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อม

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 1. พัฒนาสถานที่แห่ง ใหม่ ตามโครงการพัฒนา

1. คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยสู่สากล (อุทยานวิทยาศาสตร์)

2. คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. จัดทาแผนความต้องการงบลงทุนด้านอาคารสถานที่

3. คณะวิทยาการจัดการ

ปรับปรุง สิ่ง ก่อสร้าง

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่บริเวณมหาวิทยาลัย

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. การรักษาความปลอดภัย การจราจร และความสะอาด 7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมสาหรับการให้บริการ

เทพสตรี

6. พัฒนา learning space ให้นักศึกษา และบุคลากร

8. สานั กงานอธิการบดี

7. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในอาคาร

9. สถาบันวิจัยและพัฒ นา

8. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

10. สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี

9. Smart Classroom เพือ่ รองรับการสอนผ่านสื่อ

สารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์

11. สานั กศิลปะและวัฒ นธรรม
12. อุทยานวิทยาศาสตร์

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
4. โครงการสร้างเสริม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. การสร้างเสริมมหาวิทยาลัยสุขภาวะ

งานพืน้ ฐาน

มหาวิทยาลัยสุขภาวะ

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

กลยุทธ์ 6 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Happy workplace

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์

2. ประกวดกิจกรรม 5 ส.

2. คณะมนุ ษยศาสตร์ฯ

3. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะด้านร่างกาย

3. คณะวิทยาการจัดการ

ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ ฯลฯ

4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

4. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาวะ

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ประกาศเกียรติคณ
ุ ผู้ปฏิบัตงิ าน

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร

7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

7. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีขาว

ราชภัฏเทพสตรี
8. สานั กงานอธิการบดี
9. สถาบันวิจัยและพัฒ นา
10. สานั กวิทยบริการฯ
11. สานั กศิลปะและวัฒ นธรรม

5. โครงการแสวงหารายได้
จากพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. การจัดหารายได้จากการทรัพย์สนิ
และการดาเนิ นพันธกิจของมหาวิทยาลัย

งาน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 4 1. จัดทาแผนธุรกิจการจัดหารายได้

1. สานั กงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

2. ดาเนินโครงการจัดการรายได้จากทรัพย์สนิ และ

2. คณะครุศาสตร์

การบริการ

3. คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. รายงานผลการดาเนินงาน

4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. สานั กศิลปะและวัฒ นธรรม
9. สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. สถาบันวิจัยและพัฒ นา
11. สานั กงานอธิการบดี

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
6. งานสนับสนุนการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. การบริหารจัดการตามพันธกิจ

งานพืน้ ฐาน

เชื่อมโยง
กับกลยุทธ์

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์ 6 1. จัดดาเนินงานตามพันธกิจพืน้ ฐานของหน่วยงาน
2. กิจกรรมการบริหารงานส่วนกลาง

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน

ศึกษาและบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

2. งานนโยบายและแผน

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 3. ติดต่อราชการ ประชุม

3. งานบริการการศึกษา

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 4. จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงาน 4. กองพัฒนานักศึกษา

4. งานบริหารงานบุคคล

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 5. บริการสาธารณูปโภค

5. กองคลัง

5. งานพัฒนานักศึกษา

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 6. กิจกรรมเพื่ อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน

6. หน่ วยตรวจสอบภายใน

6. งานบริหารงานการเงิ นและพัสดุ

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6 7. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ าร

7. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

8. สานั กงานประกันคุณภาพการศึกษา

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

9. สานั กงานสภามหาวิทยาลัย

9. งานตรวจสอบภายใน

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

10. สานั กงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์

10. งานสภามหาวิทยาลัย

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

11. สานั กศิลปะและวัฒนธรรม

11. งานบริหารกองกลาง

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

12. สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี

12. งานสานักวิทยบริการและ

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

สารสนเทศ

3. กองบริการการศึกษา

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

14. สานักงานจั ดการทรัพย์ สินและรายได้

14. สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

15. งานประสานงานบัณฑิต

15. สานักงานจัดการทรัพย์สนิ และรายได้

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

16. ศูนย์ภาษา

16. งานประสานงานบัณฑิต

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

17. ศูนย์วิทยาศาสตร์

17. ศูนย์ภาษา

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

18. งานประกั นคุณภาพการศึกษา

18. ศูนย์วทิ ยาศาสตร์

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

19.งานสภาคณาจารย์

19. งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

20. งานสภาคณาจารย์

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 6

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลั งทางสั งคม
1. โครงการยุทธศาสตร์

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ
่ การ

และยกระดับรายได้ให้กบ
ั คน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และ
ยกระดับรายได้ให้กบ
ั คนในชุมชน

พัฒนาท้องถิ่น

ในชุมชนฐานราก (รวมผู้สงู อายุ

ฐานราก (รวมผู้สงู อายุ ผู้ดแู ลผู้สงู อายุ

ผู้ดแู ลผู้สงู อายุ และเตรียม

และเตรียมความพร้อมสู่วยั เกษียณ)

งาน

กลยุทธ์ 1

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส่ง เสริมความรักความสามั คคี พัฒนา

1. รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยฯ

คุณภาพชีวต
ิ และยกระดับรายได้ของประชาชน

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

ในพืน
้ ที่เป้าหมาย
1. สืบค้นข้อมู ลคนจนในมิ ตติ า่ งๆ

ความพร้อมสู่วยั เกษียณ)

2. จัดเวทีประชาคม
3. ลงพืน
้ ที่ทวนสอบข้อมู ล
4. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนทุกช่วงวัย
5. ดาเนินกิจกรรมพัฒนาตามแผน
6. การติดตามและประเมิ นผล

2. โครงการยกระดับมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University

ชุมชนสู่ University as a Market

as a Market place

place

งาน

กลยุทธ์ 1

ยุทธศาสตร์

1. ศึกษาสภาพบริบทของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น

1. รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยฯ

กลุ่มเป้าหมาย (จากปีการศึกษา 2564)

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. วิเคราะห์ศกั ยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. กระบวนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
4. นาผลการวิเคราะห์เข้าสู่การเรียนการสอนในสาขา
/หลักสูตรที่ สอดคล้องกับสภาพปัญหาเพื่อหา

แนวทางการพัฒนา
5. กากับ ติดตาม ประเมิ นผลและเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานโครงการ
3. โครงการยกระดับการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้

เรียนรู้ โรงเรียนเครือข่ายขนาด

โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก (สื่อวิดท
ี ัศน์

เล็ก (สื่อวิดท
ี ัศน์เพือ
่ ส่ง เสริม

เพือ
่ ส่ง เสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวต
ิ)

การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวต
ิ)

งาน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 1

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้โ รงเรียน

1. รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนฯ

2. กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมเพือ
่ การเรียนรู้ตลอดชีวต
ิ

2. คณะครุศาสตร์และคณะที่เปิด

3. กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม

สอนสาขาครู

4. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชน อบรมแกนนาชุมชนใน
การเผยแพร่หลักสูตร คุณลักษณะคนไทยที่พงึ ประสงค์

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
4. โครงการยกระดับมาตรฐาน
สมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ

งาน

บัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์
กลยุทธ์ 1

เป็นเลิศ

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. จัดระบบคลัง ข้อสอบการวัดแววความเป็นครู และนา

1. รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนฯ

ข้อสอบไปใช้ในการวัดแววความเป็นครู

2. คณะครุศาสตร์และคณะที่เปิด

2. จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ห้องเรียน สอนสาขาครู
ก่อนเปิดภาคเรียนให้กบ
ั นักศึกษาตามกลุ่มที่กาหนด
3. อบรมเชิง ปฏิบัตกิ ารในการจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะให้กบ
ั อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู
4. อบรมเชิง ปฏิบัตกิ ารอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครูใน
การเตรียมความพร้อมให้กบ
ั นักศึกษารายชั้นปีเพือ่ สอบ
ใบประกอบวิชาชีพครู
5. ติดตามผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการน้อมนา
พระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พงึ ประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่
การปฏิบัตใิ นพืน
้ ที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

5. โครงการขับเคลื่อนและขยาย ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกร
ผลวิศวกรสัง คมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

สัง คมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งาน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 1

กิจกรรมที่ 1 การผลิตวิศวกรสัง คม

1. รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและ

(Social Engineer Creating-SEC)

กิจการนักศึกษา

กิจกรรมที่ 2 วิศวกรสัง คมเก็บรวบรวมข้อมู ล

2. กองพัฒนานักศึกษา

(Social Engineer Collection-SEC)
กิจกรรมที่ 3 วิศวกรสัง คมระดมความคิดเห็นเพือ่ บูรณา
การผสานองค์ความรู้ (Social Engineer
กิจกรรมที่ 4 วิศวกรสัง คมร่วมกับทุกศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและชุมชนลงพืน
้ ที่ (Social Engineer
Integrate-SEI)
กิจกรรมที่ 5 วิศวกรสัง คมร่วมสร้างนวัตกรรมเพือ่ สร้าง
ความยั่ง ยืนแก่ชุมชน (Social Engineer
Network-SEK)

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอัง กฤษในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษา
อัง กฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา

งาน
ยุทธศาสตร์

สาหรับนักศึกษา

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

กลยุทธ์ 3 1. ปรับปรุง หลักสูตรภาษาอัง กฤษที่มีอยู่ให้ทันสมั ย
สอดคล้องกับเกณฑ์ CEFR

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนฯ
2. ศูนย์ภาษา

2. พัฒนาหลักสูตร สื่อนวัตกรรม และรูปแบบการ
สอนภาษาอัง กฤษให้มีประสิทธิภาพและทันสมั ย
3. อบรมทักษะภาษาอัง กฤษสาหรับนักศึกษา
4. ส่ง เสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ภาษาอัง กฤษ
เช่น การจัดกิจกรรมเสริม การจัดสิ่ง แวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
5. สร้างข้อสอบมาตฐานตามแนว CEFR ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. จัดสอบประเมิ นผลความสามารถทางภาษาอัง กฤษ
ของนักศึกษา

7. โครงการทานุบารุง ส่ง เสริม
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. โครงการทานุบารุง ส่ง เสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติ

งาน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 2 การพัฒนา
1. กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ ส่ง เสริมการอนุรักษ์
สร้างแหล่ง เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้

2. โครงการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

การวิจยั
1. จัดโครงการทางานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

3. โครงการบริการวิชาการเพือ่ พัฒนาชุมชน

การบริการวิชาการ

ท้องถิ่น

1. จัดโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมี
การบูรณาการองค์ความรู้ในท้องถิ่นกับชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน

4. จัดโครงการโดยมี สว่ นร่วมกับหน่วยงาน

กิจกรรมสั มพันธ์

ทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1. จัดโครงการโดยมี สว่ นร่วมกับองค์กร เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและหน่วยงานทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

1. รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารฯ
2. สานักศิลปะและวัฒนธรรม

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
8. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนสามบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
สามบุรี

งาน
ยุทธศาสตร์

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 1 1. การพัฒนา : ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยเน้นการ 1. รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยฯ
สร้างองค์ความรู้ สร้างความตระหนักในเรื่องของ

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม
2. การวิจัย
3.การบริการวิชาการ
4. กิจกรรมสัมพันธ์
9. โครงการอาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. โครงการอาหารปลอดภัย

งาน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 1 1. รวบรวมบริบท และข้อมู ลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีศกั ยภาพ ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนในชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจที่มีโอกาสหรือมี
ประเด็นปัญหาที่ตอ้ งพัฒนา
2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายและปราชญ์ชาวบ้าน
3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ดา้ นการผลิตและการ
บริโภคอาหารปลอดภัย
4. การจั ดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต อาหารปลอดภัย

5. การตรวจสถานที่ประกอบอาหาร และสถานที่
จาหน่ายอาหารในโรงเรียนและชุมชน
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการให้มี
ความสะอาดปลอดภัยเพิม่ ขึ้น
7. กากับ ติดตาม ประเมิ นผลและเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานโครงการ

1. รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยฯ
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
10. โครงการพัฒนาโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. โครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิต

ร่วมผลิตสาหรับนักศึกษา

สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งาน

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์
กลยุทธ์ 1

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. ประชุมคณะทางานเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา

1. รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนฯ

ความสามารถของครูพเี่ ลี้ยงและนักศึกษา

2. คณะครุศาสตร์

2. สารวจความต้องการในการร่วมโครงการพัฒนาของ

3. คณะที่เปิดสอนสาขาครู

สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนร่วมผลิตสาหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. ประชุมชี้แจงแนวทางและวิธกี ารในการพัฒนาให้กบ
ั
ครูพเี่ ลี้ยงและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
4. อบรมเชิง ปฏิบัตกิ ารเพือ่ พัฒนาความสามารถของครู
พีเ่ ลี้ยงด้านความสามารถในการนิเทศโดยใช้การโค้ช
และความสามารถในการสื่อสารของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ จานวน 2 ครั้ง
5. นักศึกษาดาเนินการฝึกปฏิบัตวิ ชิ าชีพในโรงเรียนร่วม
ผลิตโดยมี ครูพเี่ ลี้ยงดาเนินการนิเทศโดยใช้การโค้ช
ในช่วงหลัง การอบรมแต่ละครั้ง
6. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยดาเนินการลงพืน
้ ที่เพือ่ ทา
การนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมในโรงเรียนร่วมผลิต
7. ประชุมถอดบทเรียนที่ได้รับจากการอบรมและนา
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัตงิ านในโรงเรียนร่วมผลิต
8. ประเมิ นผลความสามารถในการนาความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไปใช้ของครูพเี่ ลี้ยงและนักศึกษาใน
โรงเรียนร่วมผลิต

11. โครงการศูนย์พฒ
ั นาครูและ ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา

ทางการศึกษา

งาน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 1

1. อบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในยุค

1. รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนฯ

New Normal สาหรับอาจารย์

2. คณะครุศาสตร์

2. พัฒนาหลักสูตร สื่อนวัตกรรม และรูปแบบการอบรม

3. คณะที่เปิดสอนสาขาครู

พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา
3. ปรับปรุง สถานที่เพือ่ เป็นศูนย์ประสานงาน
4. อบรมพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา
5. นิเทศน์ ติดตามผล
6. จัดแสดงผลงาน มอบรางวัล ด้านการจัดการเรียน
การสอน

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
12. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสาหรับนักศึกษา

งาน

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์
กลยุทธ์ 1

ยุทธศาสตร์

1. การอบรมด้านดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมเพือ่
พัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการฯ
2. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

2. จัดสอบความรู้ตามมาตรฐานดิจิตทัล และสร้าง
นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น
3. จัดกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดและเผยแพร่นวัตกรรม
13. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การสอนในศตวรรษที่ 21 ของ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์

งาน

กลยุทธ์ 2

ยุทธศาสตร์

อาจารย์

1. สารวจความต้องการจาเป็นในการพัฒนาอาจารย์

1. รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการฯ

2. พัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ร่วมกับองค์กรที่

2. สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์

เกี่ยวข้อง

3. คณะครุศาสตร์

3. อบรมพัฒนาสมรรถนะ

4. คณะที่เปิดสอนสาขาครู

(1) การจัดการเรียนการสอนและ
(2) การจัดทาบทเรียนออนไลน์สาหรับอาจารย์
4. ส่ง เสริมบรรยากาศในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Professional
Learning Community: PLC) การจัดสิ่ง แวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
5. อาจารย์นาความรู้ทักษะจาการอบรมไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและจัดทาบทเรียนออนไลน์
6.จัดอบรมพัฒนาครูประจาการในพืน
้ ที่บริการ
14. โครงการส่ง เสริมการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. โครงการส่ง เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ตลอดชีวติ

งาน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 1

1. จัดหาวัสดุวสั ดุสานักงาน ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ

1. รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารฯ

สาธารณูปโภค การดาเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท และทุกสาขา

สารสนเทศ

วิชาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
3. จัดหาวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการบารุง รักษาอุปกรรณ์
4. บริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และสร้าง
แหล่ง เรียนรู้ เพือ่ ส่ง เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ของ
ชุมชนและสัง คม
5. ให้บริการสารสนเทศและจัดกิจกรรมส่ง เสริมการรู้
สารสนเทศและสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย
15. โครงการ Smart

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. โครงการ Smart University

University

งาน
ยุทธศาสตร์

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

กลยุทธ์ 6 1. การอบรมด้านดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมเพือ่
พัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารฯ
2. ศูนย์นวั ตกรรมฯ

2. สร้างนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น
3. จัดกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดและเผยแพร่นวัตกรรม
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ข่ายผู้นาชุมชนเพือ่ ความมั่ นคง

เครือข่ายผู้นาชุมชนเพือ่ ความ

ทางสัง คมในจัง หวัดลพบุรี สระบุรี มั่ นคงทางสัง คมในจัง หวัดลพบุรี
และสิง ห์บุรี

สระบุรี และสิง ห์บุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ผู้นาชุมชนเพือ่ ความมั่ นคงทางสัง คม
ในจัง หวัดลพบุรี สระบุรี และสิง ห์บุรี

งาน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 1 1. มี หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนให้สามารถเป็น

1. รองอธิการบดีฝา่ ยประกัน

ผู้ไกล่เกลี่ย

คุณภาพฯ

2. มี การพัฒนาและส่ง เสริมศักยภาพผู้นาชุมชนให้

2. สานักงานมาตรฐานและประกัน

สามารถเป็นผู้ไล่เกลี่ย

คุณภาพการศึกษา

3. มี เครือขายการสร้างความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้ง
4. มี ชุมชนต้นแบบ ชุมชนเข้มแข็ง ที่สามารถจัดการชุมชน
ให้มีความสุขด้วยพลัง จากภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน-ผลผลิ ต/โครงการ

งาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลั ก

ลั กษณะงาน

มหาวิทยาลั ย

เชื่อมโยง

กิจกรรมย่อย

กับกลยุทธ์

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. งานจัดการเรียนการสอน

งานพืน้ ฐาน

โรงเรียนสาธิต

กลยุทธ์ 1 1. สนับสนุนการจัดการศึกษานักเรียนสาธิต

1. คณะครุศาสตร์

การจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ

จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่

2. จัดกิจกรรมเพิม่ มาตรฐานคุณภาพโรงเรียน

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

3. จัดกิจกรรมเสริมคุณภาพชีวติ และคุณธรรม

ราชภัฏเทพสตรี

พืน้ ฐาน

ขั้นพืน้ ฐาน

จริยธรรมของนักเรียน
4. จัดกิจกรรมการสร้างชื่อเสียง
5. จัดกิจกรรมแสดงความสามารถ
6. จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ
7. จัดห้องเรียนสองภาษาหรือหลักสูตรภาษาอัง กฤษ
8. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. งานจัดการเรียนการสอนโรงเรียน

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 1 1. สนับสนุนการจัดการศึกษานักเรียนสาธิต

1. คณะครุศาสตร์

สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2. จัดกิจกรรมเพิม่ มาตรฐานคุณภาพโรงเรียน

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

3. จัดกิจกรรมเสริมคุณภาพชีวติ และคุณธรรมจริยธรรม

ราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

ของนักเรียน

ราชวรมหาวิหาร

4. จัดกิจกรรมการสร้างชื่อเสียง
5. จัดกิจกรรมแสดงความสามารถ
6. จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ
7. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบ

งานพืน้ ฐาน

กลยุทธ์ 1 1. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้จัดการเรียนรู้ โดยเน้นจิต

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ปัญญาศึกษา การโค้ชและการวิจัยเป็นฐาน

ราชภัฏเทพสตรี

2. พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียน

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ร่วมผลิตนักศึกษาครูในด้านการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น

ราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

จิตตปัญญาด้านการโค้ช และการวิจัยเป็นฐาน

ราชวรมหาวิหาร

3. พัฒนาครูโรงเรียนสาธิตให้มีทักษะการนิเทศ

3. คณะครุศาสตร์

การสอนโดยใช้การโค้ช
4. พัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านภาษาอัง กฤษ
5. สร้างความร่วมมื อ (MOU) ทั้ง ในและต่างประเทศ
6. แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักเรียนกับต่างชาติ

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ในการกาหนดกรอบวงเงิ นงบประมาณรายจ่ าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พิจารณา แหล่งเงินงบประมาณ เพื่อการจัดสรรเป็นงบประมาณ
รายจ่าย ดังต่อไปนี้
1. เงินงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากรัฐบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
409,782,200 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ จากการประมาณการรายได้ทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัย
149,479,150 บาท
2.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ( 39,362,400 บาท )
2.2 นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ( 73,937,200 บาท )
2.3 นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ( 23,939,550 บาท )
2.4 นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ( 12,240,000 บาท )
สรุปวงเงินประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ และเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อการจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย ได้ดังนี้
ลาดับที่
1

แหล่ง/ประเภทของ
งบประมาณ
งบประมาณ (แผ่นดิน)

วงเงินประมาณการ
รายรับ
409,782,200

ประมาณการ
จัดสรร
409,782,200

ร้อยละ

2

งบประมาณเงินรายได้
- บ.กศ. (ร.ร.สาธิต)

39,362,400

31,489,900

80%

- บ.กศ.

73,937,200

59,149,800

80%

- กศ.บป.

23,939,550

19,151,600

80%

- บัณฑิตศึกษา

12,240,000

9,792,000

80%

559,261,350

529,365,500

รวม

100%

ประมาณการเงินรายได้
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี มีงบประมาณเงินรายได้ จากการประมาณการเงินรายได้ ดังนี้
นักศึกษา ประมาณการเงิน
ประมาณการจัดสรร
ลาดับที่
แหล่งประมาณการเงินรายได้
(คน)
รายได้ (บาท) (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 80)
1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี
1,291
31,753,100
25,402,500

ประเภท
งบประมาณ
บกศ.

2
3
4

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท
จานวนนักศึกษาภาคปกติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนนักศึกษาภาคปกติด้านสังคมศาสตร์

303
1,132
5,224

7,609,300
12,715,800
61,221,400

-

6,087,400
10,172,700
48,977,100

บกศ.
บกศ.
บกศ.

5
6

นักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ด้านสังคมศาสตร์

467
1,438

6,331,000
17,608,550

-

5,064,800
14,086,800

กศ.บป.
กศ.บป.

7
8

นักศึกษาบั ณฑิตศึกษา ภาคพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาบั ณฑิตศึกษา ภาคพิเศษด้านสังคมศาสตร์

32
180

1,680,000
10,560,000

-

1,344,000
8,448,000

บั ณฑิตศึกษา
บั ณฑิตศึกษา

10,067

149,479,150

-

119,583,300

รวม

หมายเหตุ : ประมาณการรายได้นรี้ วมจานวนนักศึกษาคงอยู่ ปัจจุบันภาคปกติ /ภาคกศ.บป. ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 จากกองบริการการศึกษา ,น.ศ.กศ.บป.เข้ าใหม่เทอม 3/2563,

นักศึกษาภาคปกติเข้าใหม่เทอม 1/2564 (รอบ4) ตัดยอด ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ส่วนแผนการรับนักศึกษา สาขาสายครูคดิ ให้ 100% และไม่ใช่สายครูคดิ 60%
จากแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านการอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัย และจานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต สารวจข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

จัดทาข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จาแนกตามหน่วยงานและประเภทงบประมาณ ดังนี้
บ.กศ.
คณะ/ศูนย์/หน่วยงาน

น.ศ.เก่าในระบบ
น.ศ.

งปม.

กศ.บป.

แผนรับนักศึกษา
น.ศ.

น.ศ.เก่าในระบบ

แผนรับนักศึกษา

น.ศ.

น.ศ.

งปม.

งปม.

รวม งปม.

1. คณะครุศาสตร์

673

2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1,559 20,692,000 396

2,133,000 22,825,000 492

6,996,200 138

1,563,600

8,559,800

3. คณะวิทยาการจัดการ

1,056 12,321,500 330

1,923,000 14,244,500 535

6,605,490 273

2,443,260

9,048,750

4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

670

9,904,500 258

1,473,000 11,377,500

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 423

6,069,000 186

1,147,200

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 439

6,212,500 156

906,000

7. โรงเรียนสาธิต

1,155,000 11,155,500

1,291 31,753,100

8. โรงเรียนสาธิตพระพุทธบาท 303
รวม

10,000,500 210

งปม.

รวม งปม.

บัณฑิต
แผนรับนักศึกษา

น.ศ.

งปม.

น.ศ.

งปม.

65

3,750,000

65

4,050,000

7,800,000

20

600,000

21

1,890,000

2,490,000

9

270,000

270,000

12

360,000

1,680,000

20

7,216,200 156

2,404,500 162

7,118,500

1,226,500

95

54

2,106,000

4,510,500

594,000

1,820,500

1,320,000

รวม งปม.

31,753,100

7,609,300

7,609,300

6,414 104,562,400 1,536 8,737,200 113,299,600 1,278 17,232,690 627

รวมงบประมาณทัง้ สิน
้

น.ศ.เก่าในระบบ

113,299,600

6,706,860 23,939,550 105

23,939,550

5,670,000 107 6,570,000 12,240,000
12,240,000

149,479,150

หมายเหตุ : 1. บ.กศ. จานวนนักศึกษาเก่าในระบบ คือ นักศึกษาคงอยู่ปัจจุบันที่เรียนในภาคการศึกษา 2/2564 ไม่นับรวมนักศึกษาที่จบก่อนภาคการศึกษาที่ 2/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564
และนักศึกษาที่เข้าใหม่เทอม 1/2564 ลงทะเบียน (รอบ 4) ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564
2. กศ.บป. จานวนนักศึกษาเก่าในระบบ คือ นักศึกษาคงอยู่ปัจจุบันที่เรียนในภาคการศึกษา (2/2564,ฤดูร้อน/2564 และ 1/2565) ไม่นับรวมนักศึกษาที่จบก่อนภาคการศึกษาที่ 2/2564
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564
3. บัณฑิต จานวนนักศึกษาเก่าในระบบ คือ นักศึกษาคงอยู่ปัจจุบันที่เรียนในภาคการศึกษา (2/2564,ฤดูร้อน/2564 และ 1/2565) ไม่นับรวมนักศึกษาที่จบก่อนภาคการศึกษาที่ 2/2564
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2564
4. แผนการรับนักศึกษาที่ผ่านการอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัย โดยจะคานวณให้สาขาวิชาสายครูคดิ 100% และไม่ใช่สายครูคดิ 60 % จากแผนการรับนักศึกษา
5. จานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต สารวจจานวนนักเรียน ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
จัดทาข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

ภาคผนวก

นโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการ
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
***************************************************

นโยบาย
จั ด หาและจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ นงานตามพั น ธกิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการ
งบประมาณเป็นทรัพยากรสาคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สาเร็จ
ลุ ล่ ว งตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ แหล่ ง งบประมาณมี 2 แหล่ ง คื อ งบประมาณแผ่ น ดิ น และ
งบประมาณจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดย
บูรณาการงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลั ย
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดนโยบาย หลักการ และแนวทาง
การบริหารจัดการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2563-2565 ของสภามหาวิทยาลัย
แนวทาง
1. จัดหางบประมาณตามพันธกิจจากส่วนราชการให้เต็มศักยภาพ
2. ใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การงบประมาณ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เทพสตรี ข องสภามหาวิท ยาลั ย ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
พ.ศ. 2565 และ Road map ในการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ปี พ.ศ. 2565 โดยมุ่ ง เน้ น การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
4. จัดสรรงบประมาณรายได้ให้กับโครงการ / กิจกรรมที่จาเป็นแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน
5. ให้มีการบริหารจัดการงบประมาณแบบยืดหยุ่นตามสภาวการณ์
6. มีการกากับติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ
กองนโยบายและแผน
21 พ.ค. 2564

