
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

(ฉบับปรับปรุง) 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 

 
 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ณ วันที่ 20 ม.ค.2565 
 



 

 

 
 
 

ค าน า 
 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี ได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 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     
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัย และเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) โดยคณะ
กรรมการฯ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด าเนินการจัดท าและน าเสนอ
ต่ อคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย  ครั้ งที่  5 /2564  วั นที่  28  พฤษภาคม 2564
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือใน            
การขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพตามแผนที่ก าหนดไว้ ตลอดจนเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และให้ทุกหน่วยงาน น าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นี้สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
ค าน า 
สารบัญบผู้บริหาร          ก 
1. แผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัย 2 
2. ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ    
 - ผลผลิตค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 - ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    5 
 - ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์     6 
 - ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ     7 
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
 - โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  8 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าชุมชนเพ่ือความม่ันคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรี 
   จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี      9 
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

  ขั้นพ้ืนฐาน         10 
 
3. กรอบกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย จ าแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ         
 - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 12 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     13 
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      18 
 - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ      24 
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
 - โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   28 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าชุมชนเพ่ือความม่ันคงทางสังคม  34 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
                  

หน้า 
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

  ขั้นพ้ืนฐาน             35 
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 - สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   37 
 - ประมาณการเงินรายได้        38 

- งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565     39 
   
  

ภาคผนวก 
- นโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม

1 แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 249.6474 249.6474

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ 41.4036 41.4036

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี

2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 70.3750 70.375

2.3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ - ควรจัด -

ให้เพ่ิม

3 แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง 3.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 35.9913 35.9913

ทางสังคม เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น า 2.1162 2.1162

ชุมชนเพ่ือความม่ันคงทางสังคมในจังหวัด

ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี

4 แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอ 4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 10.2487 10.2487

ภาคทางการศึกษา การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

409.7822 0.0000 409.7822

หมายเหตุ  1. แผนงานล าดับท่ี 1-4 งบประมาณได้รับจัดสรรตาม (ร่าง) พรบ. ปี 2565

 2. ผลผลิตท่ี 2.3 เป็นผลผลิตท่ีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน แต่เน่ืองจากเป็นพันธกิจหลัก จึงต้ังไว้เป็นผลผลิตภายใน

 3. งบรายได้ รอพิจารณา

งบประมาณรวมท้ังส้ิน

แผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2

ล าดับท่ี แผนงาน ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณ 2565

หน่วย : ล้านบาท



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชีว้ัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

ผลสัมฤทธ์ิ

ตาม พรบ.

หน่วยงาน

ตาม พรบ.

ผลผลิต/โครงการ

ตาม พรบ.

แผน

ยุทธศาสตร์

1 2 3 4

1. ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เชิงปริมาณ :

  1. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการสนับสนุน คน 575 P P P ส านักงานบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

ส านักงานบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

เชิงคุณภาพ :

  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ร้อยละ 100 P ส านักงานบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

ส านักงานบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

.

หมายเหตุ รายละเอียดของงบประมาณแผ่นดิน

            1. เงินเดือน  

            (1) เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ 46 อัตรา

            (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 38 อัตรา

            (3) อัตราเดิม 82 อัตรา

            2. ค่าจ้างประจ า 8 อัตรา 

            3. ค่าจ้างช่ัวคราว  13  อัตรา 

            4. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  17  อัตรา

            5. ค่าเช่าบ้าน 4 อัตรา

            6. เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ 41 อัตรา (ข้าราชการ 18 อัตรา ,พนักงานมหาวิทยาลัย 23 อัตรา)

            7. ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มข้ัน 2 อัตรา

            8. เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 10 อัตรา (ข้าราชการ 10 อัตรา) 

            9. ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ 39 อัตรา (ข้าราชการ 16 อัตรา ,พนักงานมหาวิทยาลัย 23 อัตรา)

            10. ค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 10 อัตรา (ข้าราชการ 10 อัตรา) 

            11. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 30 อัตรา

            12. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30 อัตรา

            13. เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเดิม 447 อัตรา 

            14. เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 28  อัตรา

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน

ผู้ด าเนินการ

575

แผนการด าเนินงานตามโครงการ

ผลผลิต/โครงการ

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการด าเนินงาน ปี 2565

หน่วยนับ มหาวิทยาลัย

ตอบตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้

ก ากับและ

รายงานข้อมูล



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ผลสัมฤทธ์ิ
ตาม พรบ.

หน่วยงาน
ตาม พรบ.

ผลผลิต/โครงการ
ตาม พรบ.

แผน
ยุทธศาสตร์

1 2 3 4

2. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงปริมาณ :
 ก. ภาคปกติ
   1. ระดับปริญญาตรี
      - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 277 - - P - - - - 72 140 65 - - 277 - กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

      - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คน 600 - - P - - - - 180 260 160 - - - 600 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

      - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 1,780 - - P - - - - 580 729 471 1,457 1,457 1,457 1,780 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

 ข. ภาคพิเศษ
   1. ระดับปริญญาตรี
      - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 112 - - - - - - - - 81 31 - 35 77 - กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

      - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คน 216 - - - - - - - - 162 54 72 72 72 - กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

      - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 467 - - - - - - - - 318 149 467      504     499       499      กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

   2. ระดับบัณฑิตศึกษา
      - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 20 - - - - - - - 20 - - - 12 8 - กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

      - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คน 12 - - - - - - - 12 - - 12 - - - กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

      - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 32 - - - - - - - 32 - - 32 32 24 24 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

เชิงคุณภาพ :
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า/
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา

ร้อยละ 80 P - P P - - - - - - - - - 80 ส านักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

ส านักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

   2. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

ร้อยละ 80 - - P - - - - - - - - - - 80 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

   3. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 80 - P - - - - - - - - - - - 80 ส านักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

ส านักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

   4. ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ 85 P P - P - - - - - - - - - 85 ส านักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

ส านักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

เชิงเวลา :

   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ 75 - - P - - - - - - - - - - 75 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานผู้ก ากับ
และรายงานข้อมูล

หน่วยงาน
ผู้ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานตามโครงการ

ผลผลิต/โครงการ

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการด าเนินงาน ปี 2565

หน่วยนับ มหาวิทยาลัย
ตอบตัวช้ีวัด คณะ

ครุ
ศาสตร์

คณะ
มนุษย 
ศาสตร์ฯ

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ผลสัมฤทธ์ิ
ตาม พรบ.

หน่วยงาน
ตาม พรบ.

ผลผลิต/โครงการ
ตาม พรบ.

แผน
ยุทธศาสตร์

1 2 3 4

3. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

เชิงปริมาณ :
ก. ภาคปกติ
    1. ระดับปริญญาตรี
      - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,055 - - P - 156 362 350 121 25 41 - - 1,055 - กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
      - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คน 1,520 - - P - 210 520 550 150 30 60 - - - 1,520 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
      - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 5,784 - - P - 887 2,097 1,750 665 126 259 5,274 5,274 5,274 5,739 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

ข. ภาคพิเศษ
   1. ระดับปริญญาตรี
      - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 379 - - - - - 192 187 - - - - 54 135 190 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
      - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คน 411 - - - - - 138 273 - - - 183 114 114 - กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
      - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 1,438 - - - - - 630 808 - - - 1,438 1,498 1,477 1,287 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
   2. ระดับบัณฑิตศึกษา
      - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 85 - - - - 65 20 - - - - - 30 55 - กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
      - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คน 95 - - - - 65 21 9 - - - 39 56 - - กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
      - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 180 - - - - 130 41 9 - - - 180 180 125 125 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
เชิงคุณภาพ :
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า/ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบการศึกษา

ร้อยละ 80 P - P P - - - - - - - - - 80 ส านักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ

ส านักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ

   2. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร

ร้อยละ 80 - - P - - - - - - - - - - 80 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

   3. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 80 - P - - - - - - - - - - - 80 ส านักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

ส านักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

   4. ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ 85 P P - P - - - - - - - - - 85 ส านักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

ส านักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ

เชิงเวลา :
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ 75 - - P - - - - - - - - - - 75 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา

 ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานผู้ก ากับ
และรายงานข้อมูล

หน่วยงาน
ผู้ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานตามโครงการ

ผลผลิต/โครงการ

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการด าเนินงาน ปี 2565

หน่วยนับ มหาวิทยาลัย

คณะครุ
ศาสตร์

ตอบตัวช้ีวัด คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

ผลสัมฤทธ์ิตาม

 พรบ.

หน่วยงานตาม

 พรบ.

ผลผลิต/โครงการ

ตาม พรบ.

แผน

ยุทธศาสตร์

1 2 3 4

4. ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

เชิงปริมาณ :

   1. จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและจัดการศึกษา รายการ 2 P 2 ศูนย์นวัตกรรมฯ 1. คณะครุศาสตร์

   2. จ านวนหน่วยงานท่ีมีแผนและด าเนินการจัดหารายได้ หน่วยงาน 10 P 10 2. คณะวิทยาการจัดการ

3. คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา

10. ส านักงานอธิการบดี

11. ส านักงานจัดการทรัพย์สินและ

รายได้

12. ศูนย์นวัตกรรมฯ

  3. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งสูงข้ึน

ร้อยละ 10 P 10 ส านักบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์

  4. ร้อยละบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งสูงข้ึน

ร้อยละ 5 P 5 ส านักบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์

เชิงคุณภาพ

   1. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศ ร้อยละ 85 P 85 ศูนย์นวัตกรรมฯ ศูนย์นวัตกรรมฯ

   2. ร้อยละของผู้เข้าชมเว็บไซด์มหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 P 5 ศูนย์นวัตกรรมฯ ศูนย์นวัตกรรมฯ

   3. รายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 5 ศูนย์นวัตกรรมฯ ศูนย์นวัตกรรมฯ

เชิงเวลา

   1. การด าเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จภายในเวลาท่ี

ก าหนด

ร้อยละ 90
90

กองนโยบาย

และแผน

กองนโยบายและแผน

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานผู้

ก ากับและ

รายงานข้อมูล

หน่วยงานผู้ด าเนินการผลผลิต/โครงการ
หน่วยนับ มหาวิทยาลัย

ตอบตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการด าเนินงาน ปี 2565 แผนการด าเนินงานตามโครงการ

ส านักงาน

อธิการบดี



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

ผลสัมฤทธ์ิตาม
 พรบ.

หน่วยงานตาม
 พรบ.

ผลผลิต/โครงการ
ตาม พรบ.

แผน
ยุทธศาสตร์

1 2 3 4

5. โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน
เชิงปริมาณ :
    1. จ านวนโครงการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ โครงการ 3 - - P - - - - 3   สถาบันวิจัยและ 1. คณะครุศาสตร์
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะ 4 (ตาม KPI ยุทธศาสตร์ พัฒนา 2. คณะมนุษยศาสตร์
ราชภัฏ 20 ปี) และสังคมศาสตร์
    2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพ/ ร้อยละ 15 - - P - - - - 15 3. คณะวิทยาการจัดการ
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา 4. คณะวิทยาศาสตร์และ

  3. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ 30 - P P - - - - 30 เทคโนโลยี

  4. จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ โรงเรียน 60 - P P P 20 20 20 - 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  5. ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ชุมชน 25 - P P - 6 6 6 7 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  6. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ คน 6,808 - - P - 1,000 2,000 2,000 1,808 7. ศูนย์นวัตกรรมฯ
เชิงคุณภาพ 8. ศูนย์ภาษา
  1. ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 - - P P 50 9. ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม
  2. ร้อยละนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบความสามารถใน ร้อยละ 85 - P - - 85 10. ส านักบริหารทรัพยากร
การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ สูงข้ึน มนุษย์
  3. ร้อยละนักศึกษามีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ ร้อยละ 35 - P - - 30 11. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการ
B1-B2 (CEFR) ไม่น้อยกว่า ศึกษาตามพระราโชบาย
  4. รายได้ของชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนและประชาชนมีคุณภาพ ร้อยละ 25 P - - - 25 บางระจัน
ชีวิตท่ีดี
  5. จ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ร้อยละ 80 P - - - 80
เชิงเวลา
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 90 - - P - 90

หน่วยงานผู้ก ากับ
และรายงานข้อมูล

หน่วยงานผู้ด าเนินการ

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยนับ มหาวิทยาลัย

ตอบตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการด าเนินงาน ปี 2565 แผนการด าเนินงานตามโครงการ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

ผลสัมฤทธ์ิตาม
 พรบ.

หน่วยงานตาม
 พรบ.

ผลผลิต/โครงการ
ตาม พรบ.

แผน
ยุทธศาสตร์

1 2 3 4

6. โครงการ :โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าชุมชนเพ่ือความ
ม่ันคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี
เชิงปริมาณ :
   1. มีหลักสูตรพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้น าชุมชนในการเป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมในการสร้างกลไกการท างานร่วมกัน

หลักสูตร 3 - - P - - - - 3

   2. มีชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งท่ีสามารถจัดการชุมชนให้มีความสงบ
สุขด้วยพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน

ชุมชน 1 - - P - - - - 1

   3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมศักยภาพผู้น าชุมชนในการเป็น
ผู้น าการเปล่ียนแปลงทางสังคมในการสร้างกลไกการท างานร่วมกัน

คน 300 - - P - - - - 300

เชิงคุณภาพ
  1. มีเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมในสภาวะการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 3 - - P - - - - 3
ทางสังคม ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัด

สิงห์บุรี
  2. ผู้น าในชุมชนมีศักยภาพสูงข้ึนและชุมชนสามารถสร้างกลไกและ
เครือข่ายการท างานตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันทางสังคม

ชุมชน 15 - - P - - - - 15

เชิงเวลา
   1. โครงการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 95 - - P - - - - 95

หน่วยงานผู้ด าเนินการ
หน่วยนับ มหาวิทยาลัย

ตอบตัวช้ีวัด

ส านักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ส านักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต/โครงการ

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการด าเนินงาน ปี 2565 แผนการด าเนินงานตามโครงการ

หน่วยงานผู้ก ากับและ
รายงานข้อมูล



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

ผลสัมฤทธ์ิตาม

 พรบ.

หน่วยงานตาม 

พรบ.

ผลผลิต/โครงการ

ตาม พรบ.

แผน

ยุทธศาสตร์

1 2 3 4

7. โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เชิงปริมาณ :

  1. จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตาม

โครงการ

คน 1,660 P P P - 328 1,332 1,602 1,602 1,660 1,660 คณะครุศาสตร์ 1. โรงเรียนสาธิต 

  2.โรงเรียน

สาธิตวัดพระ

พุทธบาท
เชิงคุณภาพ :

  1. ผู้ปกครองสามารลดค่าใช้จ่ายตามรายการท่ี

ได้รับการสนับสนุน

ร้อยละ 100 - P P - 100 100 - - - 100 คณะครุศาสตร์ 1. โรงเรียนสาธิต 

   2.โรงเรียน

สาธิตวัดพระ

พุทธบาท

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานผู้

ก ากับและ

รายงานข้อมูล

แผนการด าเนินงานตามโครงการ

ผลผลิต/โครงการ

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการด าเนินงาน ปี 2565

หน่วยนับ มหาวิทยาลัย

ตอบตัวช้ีวัด
โรงเรียนสาธิต

พระพุทธบาท

โรงเรียนสาธิต

 มหาลัย

หน่วยงาน

ผู้ด าเนินการ



 

 

 
 
 
 
 
 
 

กรอบกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย จ าแนกตามแผนงานและผลผลิต/
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ลักษณะงาน
เช่ือมโยง

กับกลยุทธ์
กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบ

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

แผนงานรอง โครงการค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. เงินเดือน  + ค่าจ้างประจ า 1. ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด 2. ค่าจ้างช่ัวคราว

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิต 3. เงินอุดหนุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4. ค่าตอบแทนตามสิทธิ (ค่าเช่าบ้าน,ค่าตอบแทน

ต าแหน่งบริหาร , ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัด

รถประจ าต าแหน่ง ,เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ)

5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ผู้บริหาร

ท่ีเกษียณอายุราชการ)

6. เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา

7. ค่าประกันสังคม

 กรอบกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย จ าแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ลักษณะงาน
เช่ือมโยง

กับกลยุทธ์
กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบ

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์

1. ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 1. งานจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. ด าเนินงานของคณะ 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาภาคปกติด้าน เทคโนโลยี งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 2. จัดการศึกษาของคณะ/สาขา....... 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. จัดการศึกษาคณะเทคโนโลยี 3. จัดการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 4. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน 4. ส านักงานอธิการบดี

3. จัดการศึกษาคณะเทคโนโลยี 5. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน (ระบุช่ือรายการ)

สารสนเทศ 6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

4. พัฒนาเอกสาร / ส่ือการเรียนการสอน 7. ปรับปรุงอาคารสถานท่ี / ส่ิงก่อสร้าง (ระบุช่ือรายการ)

ส าหรับนักศึกษา 8. ติดต่อราชการ ประชุม

9. พัฒนาบุคลากร
10. ส่งเสริมต ารา เอกสารวิชาการ
11. การผลิตต ารา E-book
12. การจัดท าหลักสูตรออนไลน์

2. โครงการจัดการเรียนการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. ด าเนินงานของคณะ 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอนนักศึกษาภาคพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. จัดการศึกษาของคณะ/สาขา....... 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 3. จัดการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน 4. ส านักงานอธิการบดี

3. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ส่งเสริมต ารา เอกสารวิชาการ

4. พัฒนาเอกสาร / ส่ือการเรียนการสอน 7. การผลิตต ารา E-book

ส าหรับนักศึกษา 8. การจัดท าหลักสูตรออนไลน์

3. งานประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. การประกันคุณภาพ ปรับปรุงและ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 หน่วยงาน 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา

3. จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

4. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการ สารสนเทศ

ศึกษากับหน่วยงานภายนอก 6. ส านักงานอธิการบดี



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ลักษณะงาน
เช่ือมโยง

กับกลยุทธ์
กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบ

5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

6. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8. ส านักงานมาตรฐานและ

7. การพัฒนาคุณภาพองค์การ ประกันคุณภาพ

2. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการความรู้ 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. จัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ของ 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา

การจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน 5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

6. ส านักงานอธิการบดี

7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

8. ส านักงานมาตรฐานและประกัน

คุณภาพ

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร งาน กลยุทธ์ 8 1. ปรับปรุงหลักสูตร 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของ ยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาหลักสูตรใหม่ 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท้องถ่ิน/ภูมิภาค 3. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. พัฒนาหลักสูตรในเชิงพ้ืนท่ี 4. กองบริการการศึกษา

3. การพัฒนาหลักสูตรในระบบคลัง

หน่วยกิจ

4. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับ

มหาวิทยาลัยในเครือข่ายต่างประเทศ

5. งานพัฒนาทักษะด้านภาษา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แก่นักศึกษา ส าหรับนักศึกษาครูและไม่ใช่ครู 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. จัดอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทางส าหรับนักศึกษาครู 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และไม่ใช่ครู 4. ศูนย์ภาษา 

3. พัฒนาข้อสอบมาตรฐานส าหรับนักศึกษา

4. พัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษส าหรับ

นักศึกษา
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5. สร้างบทเรียนออนไลน์เพ่ือพัฒนาความสามารถทาง

การใช้ภาษาอังกฤษ

6. พัฒนาหลักสูตรและส่ือภาษาอังกฤษตามเกณฑ์

มาตรฐาน CEFR ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4

7. จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา

2. การพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอ่ืนๆ 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาษาอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษา 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. จัดทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศภาษาอ่ืนๆ 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่นักศึกษา 4. ศูนย์ภาษา 

3. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมในประเทศ

อาเซียนให้แก่นักศึกษา

4. จัดกิจกรรมเทสกาลภาษานานาชาติให้แก่นักศึกษา

5. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

นานาชาติให้แก่นักศึกษา

6. งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวข้องกับ 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ สารสนเทศ ศาสตร์แก่นักศึกษา 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การส่ือสาร 2. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอ่ืนๆ 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่นักศึกษาเพ่ือการติดต่อส่ือสารการปฎิบัติงาน 4. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

และการศึกษาต่อ

3. จัดอบรมการเขียนโปรแกรมแก่นักศึกษา

4. จัดกิจกรรมแข่งขัน/ประกวดทักษะด้านเทคโนโลยี

5. จัดทดสอบความรู้มาตรฐานสารสนเทศ

7. งานพัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. การพัฒนานักศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการของสาขาวิชา/คณะ 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มผู้ด้อย 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและกีฬา/สันทนาการ 4. กองพัฒนานักศึกษา

4. จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

6. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
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7. จัดกิจกรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตอาสาและความเป็น

พลเมืองดี

8. กิจกรรมตามศาสตร์พระราชา

9. กิจกรรมส่งเสริมการมีอาชีพ

2. การบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดกิจกรรมการบริการด้านการให้ค าปรึกษา 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. จัดส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การบริการข้อมูลข่าวสาร 4. กองพัฒนานักศึกษา

4. จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเพ่ือสร้างโอกาส

ทางการศึกษาแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/

นักศึกษาท่ีประสบเหตุภัยพิบัติ

5. การประกันอุบัติเหตุ/บริการสุขภาพต่างๆ
6. จัดสวัสดิการด้านหอพักนักศึกษา
7. จัดแหล่งหารายได้แก่นักศึกษาระหว่างเรียน/งานพิเศษ

3. การส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างบัณฑิตท่ีมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 2. ทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกัน 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ความเข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง/ความเป็นพลเมือง 4. กองพัฒนานักศึกษา

5. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

6. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ มรท.

7. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
4. โครงการพัฒนานักศึกษาและ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศักยภาพศิษย์เก่า 2. พัฒนาศักยภาพความเป็นครูแก่นักศึกษากับศิษย์เก่า 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. กองพัฒนานักศึกษา
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8. โครงการสหกิจศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. การบริหารงานสหกิจศึกษา / ฝึก งาน กลยุทธ์ 8 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา / 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประสบการณ์วิชาชีพ ยุทธศาสตร์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. จัดกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. พัฒนาระบบสหกิจวิชาชีพ / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4. กองบริการการศึกษา

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับ

หน่วยงาน / สถานประกอบการ

5. การท าความตกลงร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

ศิษย์เก่า / หน่วยงาน / ชุมชน / สถานประกอบการท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ

6. จัดสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายท่ีเป็นแหล่งฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู

9. งานสนับสนุนการจัดการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 1. บริหารจัดการตามพันธกิจของ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 1. จัดด าเนินงานตามพันธกิจพ้ืนฐานของหน่วยงาน 1. กองกลาง

ศึกษาและบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย 2. กิจกรรมการบริหารงานส่วนกลาง 2. กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัย 2. งานนโยบายและแผน งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 3. ติดต่อราชการ ประชุม 3. กองบริการการศึกษา

3. งานบริการการศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงาน 4. กองพัฒนานักศึกษา

4. งานบริหารงานบุคคล งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 5. บริการสาธารณูปโภค 5. กองคลัง

5. งานพัฒนานักศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 6. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 6. หน่วยตรวจสอบภายใน

6. งานบริหารงานการเงินและพัสดุ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 7. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 7. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 8. การบริหารจัดการศึกษาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 8. ส านักงานมาตรฐานและประกัน

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 9. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกชุมชน คุณภาพการศึกษา

9. งานตรวจสอบภายใน งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 เพ่ือส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัย 9. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

10. งานสภามหาวิทยาลัย งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 10. ส านักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

11. บริหารงานกองกลาง งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 11. อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

12. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 12. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตาม

ตามพระราโชบายบางระจัน พระราโชบายบางระจัน

13. อุทยานวิทยาศาสตร์ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์

14. ศูนย์วิทยาศาสตร์ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 14. ศูนย์ภาษา

15. ศูนย์ภาษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 15. สถาบันวิจัยและพัฒนา

16. สถาบันวิจัยและพัฒนา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 16. ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

17. ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 17. งานประสานงานบัณฑิต

18. งานประสานงานบัณฑิต งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6
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2. ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 1.งานจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. จัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. ด าเนินงานของคณะ 1. คณะครุศาสตร์

สังคมศาสตร์ นักศึกษาภาคปกติด้านสังคม 2. จัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 2. จัดการศึกษาของคณะ/สาขา...... 2. คณะวิทยาการจัดการ

ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3. จัดการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

3. จัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 4. พัฒนากระบวนการผลิตครู 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 5. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี (สายครู) 6. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน (ระบุช่ือรายการ) 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. จัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 7. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
(สายครู) 8. ปรับปรุงอาคารสถานท่ี / ส่ิงก่อสร้าง (ระบุช่ือรายการ)

6. จัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 9. ติดต่อราชการ ประชุม
(สายครู) 10. พัฒนาบุคลากร
7. พัฒนาเอกสาร / ส่ือการเรียนการสอน งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 11. ส่งเสริมต ารา เอกสารวิชาการ
ส าหรับนักศึกษา 12. การผลิตต ารา E-book
8. จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 13. การจัดท าหลักสูตรออนไลน์

2. โครงการจัดการเรียนการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร์ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. ด าเนินงานของคณะ 1. คณะครุศาสตร์

สอนนักศึกษาภาคพิเศษด้าน 2. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 2. จัดการศึกษาของคณะ/สาขา...... 2. คณะวิทยาการจัดการ

สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. จัดการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 4. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน 

วิทยาการจัดการ 5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

4. พัฒนาเอกสาร / ส่ือการเรียนการสอน งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 6. ส่งเสริมต ารา เอกสารวิชาการ

ส าหรับนักศึกษา 7. การผลิตต ารา E-book

8. การจัดท าหลักสูตรออนไลน์

3. งานประกันคุณภาพการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. การประกันคุณภาพ ปรับปรุงและ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 1. คณะครุศาสตร์

ศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 2. คณะวิทยาการจัดการ

2. ด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 หน่วยงาน 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา

3. จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

4. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการ สารสนเทศ

ศึกษากับหน่วยงานภายนอก 6. ส านักงานอธิการบดี

5. การประกันคุณภาพภายนอก 7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

6. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8. ส านักงานมาตรฐานและประกัน

7. การพัฒนาคุณภาพองค์การ คุณภาพ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ลักษณะงาน
เช่ือมโยง

กับกลยุทธ์
กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบ

2. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 1. คณะครุศาสตร์

การจัดการความรู้ 2. คณะวิทยาการจัดการ

2. ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. จัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ของการจัด 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา

การความรู้ของแต่ละหนวยงาน 5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

6. ส านักงานอธิการบดี

7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

8. ส านักงานมาตรฐานและประกัน

คุณภาพ

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ งาน กลยุทธ์ 8 1. ปรับปรุงหลักสูตร 1. คณะครุศาสตร์

มาตรฐานตามความต้องการของท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาหลักสูตร 2. คณะวิทยาการจัดการ

2. พัฒนาหลักสูตรในเชิงพ้ืนท่ี 3. ส่งเสริมการพัฒนาหลักนานาชาติ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. การพัฒนาหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิจ 4. กองบริการการศึกษา

4. การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับ

มหาวิทยาลัยในเครือข่ายต่างประเทศ

5. งานพัฒนาทักษะด้านภาษา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอ่ืนๆ 1. คณะครุศาสตร์

แก่นักศึกษา ให้แก่นักศึกษา 2. คณะวิทยาการจัดการ

2. จัดทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศภาษาอ่ืนๆ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้แก่นักศึกษา 4. ศูนย์ภาษา

3. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมในประเทศ

อาเซียนให้แก่นักศึกษา

4. จัดกิจกรรมเทสกาลภาษานานาชาติให้แก่นักศึกษา

5. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

นานาชาติให้แก่นักศึกษา

6. พัฒนาหลักสูตรและส่ือภาษาอังกฤษตามเกณฑ์

มาตรฐาน CEFR ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4

7. จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ลักษณะงาน
เช่ือมโยง

กับกลยุทธ์
กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบ

2. การพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอ่ืนๆ 1. คณะครุศาสตร์

ต่างประเทศภาษาอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษา 2. คณะวิทยาการจัดการ

2. จัดทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศภาษาอ่ืนๆ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้แก่นักศึกษา 4. ศูนย์ภาษา

3. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมในประเทศ

อาเซียนให้แก่นักศึกษา

4. จัดกิจกรรมเทศกาลภาษานานาชาติให้แก่นักศึกษา

5. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

นานาชาติให้แก่นักศึกษา

6. งานพัฒนาศักยภาพนัก ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวข้องกับ 1. คณะครุศาสตร์

ศึกษาด้านเทคโนโลยีสาร สารสนเทศ ศาสตร์แก่นักศึกษา 2. คณะวิทยาการจัดการ

สนเทศและการส่ือสาร 2. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอ่ืน ๆ ให้แก่3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาเพ่ือการติดต่อส่ือสารการปฏิบัติงานและการ 4. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ศึกษาต่อ

3. จัดอบรมการเขียนโปรแกรมแก่นักศึกษา

4. จัดกิจกรรมแข่งขัน/ประกวดทักษะด้านเทคโนโลยี

5. จัดทดสอบความรู้มาตรฐานสารสนเทศ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ลักษณะงาน
เช่ือมโยง

กับกลยุทธ์
กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบ

7. งานพัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. การพัฒนานักศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการของสาขาวิชา/คณะ 1. คณะครุศาสตร์

2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มผู้ด้อย 2. คณะวิทยาการจัดการ

โอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและกีฬา/สันทนาการ 4. กองพัฒนานักศึกษา

4. จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

6. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

7. จัดกิจกรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตอาสา และความ

เป็นพลเมืองดี
8. กิจกรรมตามศาสตร์พระราชา

9. กิจกรรมส่งเสริมการมีอาชีพ

 2. การบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดกิจกรรมการบริการด้านการให้ค าปรึกษา 

2. จัดส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
และท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. การบริการข้อมูลข่าวสาร

4. จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเพ่ือสร้างโอกาส
ทางการศึกษาแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

นักศึกษาท่ีประสบเหตุภัยพิบัติ

5. การประกันอุบัติเหตุ/บริการสุขภาพต่างๆ

6. จัดสวัสดิการด้านหอพักนักศึกษา

7. จัดแหล่งหารายได้แก่นักศึกษาระหว่างเรียน/งานพิเศษ

3. ส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือสร้าง งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
บัณฑิตท่ีมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 2. ทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกัน

3. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
4. ความเข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง/ความเป็นพลเมือง
5. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
6. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ มรท.

7. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ลักษณะงาน
เช่ือมโยง

กับกลยุทธ์
กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบ

4. โครงการพัฒนานักศึกษา และ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 2 1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า

ศักยภาพศิษย์เก่า 2. พัฒนาศักยภาพความเป็นครูแก่นักศึกษากับศิษย์เก่า

3. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

8. โครงการสหกิจศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. บริหารงานสหกิจศึกษา / ฝึก งาน กลยุทธ์ 8 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจ 1. คณะครุศาสตร์

ประสบการณ์วิชาชีพ ยุทธศาสตร์ ศึกษา / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2. คณะวิทยาการจัดการ

2. จัดกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. พัฒนาระบบสหกิจวิชาชีพ / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4. กองบริการการศึกษา

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับ

หน่วยงาน/สถานประกอบการ

5. การท าความตกลงร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์

เก่า/หน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ

6. จัดสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายท่ีเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู

9. โครงการพัฒนาการเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 1. ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน งาน กลยุทธ์ 1 1. จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 1. คณะครุศาสตร์

การสอนแบบมาตรฐานครู ยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มืออาชีพ  3. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ 4. คณะเทคโนโยลีสารสนเทศ

 และกิจกรรมเสริม 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูมืออาชีพ

2. เครือข่ายความร่วมมือการฝึก งาน กลยุทธ์ 1 1. พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประสบการณ์ ยุทธศาสตร์ 2. สร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรีกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการผลิตครูมืออาชีพ

3. พัฒนาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ งาน กลยุทธ์ 1 1. พัฒนา ปรับปรุง ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อ

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนแบบครู ยุทธศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนแบบมาตรฐานครูมืออาชีพ

มืออาชีพ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ
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กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบ

10. โครงการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 1. พัฒนาบุคลากรและครูประจ าการ งาน กลยุทธ์ 1 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. คณะครุศาสตร์

และครูประจ าการ ยุทธศาสตร์ 2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการส าหรับ 2. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ

ครูประจ าการ 3. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

3. จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับครู 4. คณะเทคโนโยลีสารสนเทศ

4. สร้างเครือข่ายการพัฒนาครู 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11. งานสนับสนุนการจัดการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 1. การบริหารจัดการตามพันธกิจ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 1. จัดด าเนินงานตามพันธกิจพ้ืนฐานของหน่วยงาน 1. กองกลาง

ศึกษาและบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย 2. กิจกรรมการบริหารงานส่วนกลาง 2. กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัย 2. งานนโยบายและแผน งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 3. ติดต่อราชการ ประชุม 3. กองบริการการศึกษา

3. งานบริการการศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงาน 4. กองพัฒนานักศึกษา

4. งานบริหารงานบุคคล งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 5. บริการสาธารณูปโภค 5. กองคลัง

5. งานพัฒนานักศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 6. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 6. หน่วยตรวจสอบภายใน

6. งานบริหารงานการเงินและพัสดุ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 7. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 7. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 8. การบริหารจัดการศึกษาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 8. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 9. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกชุมชน 9. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

9. งานตรวจสอบภายใน งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 เพ่ือส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัย 10. ส านักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

10. งานสภามหาวิทยาลัย งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

11. งานบริหารกองกลาง งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

12. งานส านักวิทยบริการและ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ 14. ศูนย์ภาษา

13. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 15. สถาบันวิจัยและพัฒนา

14. ศูนย์วิทยาศาสตร์ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 16. ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

15. ศูนย์ภาษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 17. งานประสานงานบัณฑิต

16. สถาบันวิจัยและพัฒนา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6

17. ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6

18. งานประสานงานบัณฑิต งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6
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เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ลักษณะงาน
เช่ือมโยง

กับกลยุทธ์
กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบ

3. ผลงาน การพัฒนาคุณภาพ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ งาน กลยุทธ์ 6 1. ปรับปรุง/ทบทวน จ านวนหน่วยงาน และโครง 1. คณะครุศาสตร์

การบริหารจัดการ บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ สร้างการบริหารให้เอ้ือต่อการบริหารงาน 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ทบทวน และพัฒนาข้อบังคับ กฎระเบียบ ในการ 3. คณะวิทยาการจัดการ

บริหารจัดการให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. จัดกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน/บริการ 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. จัดกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการให้ 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว (One stop service) 7. ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์

(Integration/ Self Service/e-service) 8. สถาบันวิจัยและพัฒนา

5. ด าเนินการควบคุมภายใน และ แผนบริหารความเส่ียง 9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

6. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา สารสนเทศ

7. ด าเนินการตามหลักคุณธรรม และความโปร่งใส 10. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

8. การจัดการความรู้ 11. ส านักงานอธิการบดี

9. ด าเนินกิจกรรมการตามแผนประหยัดพลังงาน

10. การตรวจติดตาม/ก ากับดูแล การบริหารจัดการ

11. ด าเนินการขับเคล่ือนการส่ือสารองค์กรและศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร งาน กลยุทธ์ 5 1. จัดท ากรอบอัตราก าลัง / จัดคนเข้ากรอบอัตรา 1. ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์

มนุษย์ ยุทธศาสตร์ 2. กิจกรรมความร่วมมือในการท างานให้เป็นองค์กรแห่ง 2. คณะครุศาสตร์

การเรียนรู้ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน / พัฒนาการปฏิบัติงาน 4. คณะวิทยาการจัดการ

4. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. พัฒนาระบบติดตาม และประเมินผล 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. ขับเคล่ือนแผนพัฒนาบุคลากรตามแผน 7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา

9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

10. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

11. ส านักงานอธิการบดี
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2. โครงการพัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเรียน งาน กลยุทธ์ 1 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 1. คณะครุศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอนและการบริหาร ยุทธศาสตร์ 2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและสนับสนุน 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การส่ือสาร การตัดสินใจ 3. คณะวิทยาการจัดการ

3. บ ารุงรักษาระบบโปรแกรมสารสนเทศ 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. บ ารุงรักษาและพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่าย 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และอินเตอร์เน็ต 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. จัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 7. ส านักงานอธิการบดี

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 8. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา

10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

3. งานพัฒนาอาคารสถานท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 1. พัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดล้อม งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 1. พัฒนาสถานท่ีแห่งใหม่ ตามโครงการพัฒนา 1. คณะครุศาสตร์

และสภาพภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยสู่สากล (อุทยานวิทยาศาสตร์) 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 2. จัดท าแผนความต้องการงบลงทุนด้านอาคารสถานท่ี 3. คณะวิทยาการจัดการ

 ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สถานท่ีบริเวณมหาวิทยาลัย 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. การรักษาความปลอดภัย การจราจร และความสะอาด 7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมส าหรับการให้บริการ เทพสตรี

6. พัฒนา learning space ให้นักศึกษา และบุคลากร 8. ส านักงานอธิการบดี

7. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในอาคาร 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา

8. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

9. Smart Classroom เพ่ือรองรับการสอนผ่านส่ือ สารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ 11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

12. อุทยานวิทยาศาสตร์
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4. โครงการสร้างเสริม ยุทธศาสตร์ท่ี 4 1. การสร้างเสริมมหาวิทยาลัยสุขภาวะ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Happy workplace 1. คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุขภาวะ 2. ประกวดกิจกรรม 5 ส. 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

3. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะด้านร่างกาย 3. คณะวิทยาการจัดการ

ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ ฯลฯ 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

4. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาวะ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงาน 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 6. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

7. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีขาว ราชภัฏเทพสตรี

8. ส านักงานอธิการบดี

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา

10. ส านักวิทยบริการฯ

11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

5. โครงการแสวงหารายได้ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 1. การจัดหารายได้จากการทรัพย์สิน งาน กลยุทธ์ 4 1. จัดท าแผนธุรกิจการจัดหารายได้ 1. ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

จากพันธกิจ และการด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ 2. ด าเนินโครงการจัดการรายได้จากทรัพย์สินและ 2. คณะครุศาสตร์

การบริการ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. รายงานผลการด าเนินงาน 4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

10. สถาบันวิจัยและพัฒนา

11. ส านักงานอธิการบดี
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6. งานสนับสนุนการจัดการ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 1. การบริหารจัดการตามพันธกิจ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 1. จัดด าเนินงานตามพันธกิจพ้ืนฐานของหน่วยงาน 1. กองกลาง

ศึกษาและบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย 2. กิจกรรมการบริหารงานส่วนกลาง 2. กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัย 2. งานนโยบายและแผน งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 3. ติดต่อราชการ ประชุม 3. กองบริการการศึกษา

3. งานบริการการศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงาน 4. กองพัฒนานักศึกษา

4. งานบริหารงานบุคคล งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 5. บริการสาธารณูปโภค 5. กองคลัง

5. งานพัฒนานักศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 6. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 6. หน่วยตรวจสอบภายใน

6. งานบริหารงานการเงินและพัสดุ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 7. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 7. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 8. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 9. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

9. งานตรวจสอบภายใน งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 10. ส านักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

10. งานสภามหาวิทยาลัย งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

11. งานบริหารกองกลาง งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

12. งานส านักวิทยบริการและ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 สารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 13. สถาบันวิจัยและพัฒนา

13. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 14. ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

14. สถาบันวิจัยและพัฒนา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 15. งานประสานงานบัณฑิต

15. ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 16. ศูนย์ภาษา

16. งานประสานงานบัณฑิต งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 17. ศูนย์วิทยาศาสตร์

17. ศูนย์ภาษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 18. งานประกันคุณภาพการศึกษา

18. ศูนย์วิทยาศาสตร์ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6 19.งานสภาคณาจารย์

19. งานประกันคุณภาพการศึกษา งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6

20. งานสภาคณาจารย์ งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 6
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

1. โครงการยุทธศาสตร์ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ท่ี 1 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ งาน กลยุทธ์ 1 กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนา 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ และยกระดับรายได้ให้กับคน ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน ยุทธศาสตร์ คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชน 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พัฒนาท้องถ่ิน ในชุมชนฐานราก (รวมผู้สูงอายุ ฐานราก (รวมผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเตรียม และเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ)    1. สืบค้นข้อมูลคนจนในมิติต่างๆ

ความพร้อมสู่วัยเกษียณ)    2. จัดเวทีประชาคม

   3. ลงพ้ืนท่ีทวนสอบข้อมูล

   4. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

   5. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาตามแผน

   6. การติดตามและประเมินผล

2. โครงการยกระดับมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 1. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ งาน กลยุทธ์ 1 1. ศึกษาสภาพบริบทของผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีเป็น 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University ชุมชนสู่ University as a Market ยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย (จากปีการศึกษา 2564) 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

as a Market place place 2. วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

3. กระบวนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

4. น าผลการวิเคราะห์เข้าสู่การเรียนการสอนในสาขา

/หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาเพ่ือหา

แนวทางการพัฒนา

5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผลการ

ด าเนินงานโครงการ

3. โครงการยกระดับการจัดการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 1. โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ งาน กลยุทธ์ 1 1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้โรงเรียน 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ

เรียนรู้ โรงเรียนเครือข่ายขนาด โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก (ส่ือวิดีทัศน์ ยุทธศาสตร์ 2. กิจกรรมสร้างส่ือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. คณะครุศาสตร์และคณะท่ีเปิด

เล็ก (ส่ือวิดีทัศน์เพ่ือส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 3. กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม สอนสาขาครู

การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 4. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชน อบรมแกนน าชุมชนใน

การเผยแพร่หลักสูตร คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 
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4. โครงการยกระดับมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 1. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ งาน กลยุทธ์ 1 1. จัดระบบคลังข้อสอบการวัดแววความเป็นครู และน า 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ

สมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความ บัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ ข้อสอบไปใช้ในการวัดแววความเป็นครู 2. คณะครุศาสตร์และคณะท่ีเปิด

เป็นเลิศ 2. จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ห้องเรียน สอนสาขาครู

ก่อนเปิดภาคเรียนให้กับนักศึกษาตามกลุ่มท่ีก าหนด

3. อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนฐาน

สมรรถนะให้กับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู

4. อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครูใน

การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษารายช้ันปีเพ่ือสอบ

ใบประกอบวิชาชีพครู

5. ติดตามผู้เข้าร่วมโครงการเก่ียวกับการน้อมน า

พระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง

คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ท้ัง 4 ประการสู่

การปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

5. โครงการขับเคล่ือนและขยาย ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. โครงการขับเคล่ือนและขยายผลวิศวกร งาน กลยุทธ์ 1 กิจกรรมท่ี  1  การผลิตวิศวกรสังคม 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ

ผลวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัย สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ยุทธศาสตร์ (Social  Engineer  Creating-SEC) กิจการนักศึกษา

ราชภัฏเทพสตรี กิจกรรมท่ี  2  วิศวกรสังคมเก็บรวบรวมข้อมูล 2. กองพัฒนานักศึกษา

(Social  Engineer  Collection-SEC)

กิจกรรมท่ี  3  วิศวกรสังคมระดมความคิดเห็นเพ่ือบูรณา

การผสานองค์ความรู้ (Social  Engineer  

กิจกรรมท่ี  4  วิศวกรสังคมร่วมกับทุกศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยและชุมชนลงพ้ืนท่ี (Social  Engineer

Integrate-SEI)

กิจกรรมท่ี  5  วิศวกรสังคมร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้าง

ความย่ังยืนแก่ชุมชน (Social  Engineer 

Network-SEK)
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6. โครงการพัฒนาสมรรถนะ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1.  โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษา งาน กลยุทธ์ 3 1. ปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีมีอยู่ให้ทันสมัย 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ

ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 อังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษา ยุทธศาสตร์  สอดคล้องกับเกณฑ์ CEFR 2. ศูนย์ภาษา

ส าหรับนักศึกษา 2. พัฒนาหลักสูตร ส่ือนวัตกรรม และรูปแบบการ

สอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

3. อบรมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา

4. ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เช่น การจัดกิจกรรมเสริม การจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้

5. สร้างข้อสอบมาตฐานตามแนว CEFR ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

6. จัดสอบประเมินผลความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา

7. โครงการท านุบ ารุง ส่งเสริม ยุทธศาสตร์ท่ี 1 1. โครงการท านุบ ารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ งาน กลยุทธ์ 2 การพัฒนา 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ

อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและชาติ ยุทธศาสตร์ 1. กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมการอนุรักษ์ 2. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถ่ินและชาติ สร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

2. โครงการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย การวิจัย

1. จัดโครงการท างานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

3. โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน การบริการวิชาการ

ท้องถ่ิน 1. จัดโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมี

การบูรณาการองค์ความรู้ในท้องถ่ินกับชุมชน ปราชญ์

ชาวบ้าน 

4. จัดโครงการโดยมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน กิจกรรมสัมพันธ์

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1. จัดโครงการโดยมีส่วนร่วมกับองค์กร เครือข่ายด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย
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8. โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 1 1. โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในชุมชน งาน กลยุทธ์ 1 1. การพัฒนา : ด้านส่ิงแวดล้อมของชุมชน โดยเน้นการ 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ

ในชุมชนสามบุรี สามบุรี ยุทธศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ สร้างความตระหนักในเร่ืองของ 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม  

2. การวิจัย  

3.การบริการวิชาการ

4. กิจกรรมสัมพันธ์  

9. โครงการอาหารปลอดภัย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 1. โครงการอาหารปลอดภัย งาน กลยุทธ์ 1 1. รวบรวมบริบท และข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มเป้าหมาย 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ

ยุทธศาสตร์ ท่ีมีศักยภาพ ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชาชนในชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจท่ีมีโอกาสหรือมี

ประเด็นปัญหาท่ีต้องพัฒนา

2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายและปราชญ์ชาวบ้าน

3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตและการ

บริโภคอาหารปลอดภัย

4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต อาหารปลอดภัย

5. การตรวจสถานท่ีประกอบอาหาร และสถานท่ี

จ าหน่ายอาหารในโรงเรียนและชุมชน

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการให้มี

ความสะอาดปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

7. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผลการ

ด าเนินงานโครงการ
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10. โครงการพัฒนาโรงเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 1. โครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิต งาน กลยุทธ์ 1 1. ประชุมคณะท างานเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนา 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ

ร่วมผลิตส าหรับนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ยุทธศาสตร์ ความสามารถของครูพ่ีเล้ียงและนักศึกษา 2. คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2. ส ารวจความต้องการในการร่วมโครงการพัฒนาของ 3. คณะท่ีเปิดสอนสาขาครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนร่วมผลิตส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3. ประชุมช้ีแจงแนวทางและวิธีการในการพัฒนาให้กับ

ครูพ่ีเล้ียงและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความสามารถของครู

พ่ีเล้ียงด้านความสามารถในการนิเทศโดยใช้การโค้ช

และความสามารถในการส่ือสารของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการ จ านวน 2 คร้ัง

5. นักศึกษาด าเนินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในโรงเรียนร่วม

ผลิตโดยมีครูพ่ีเล้ียงด าเนินการนิเทศโดยใช้การโค้ช

ในช่วงหลังการอบรมแต่ละคร้ัง

6. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยด าเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือท า

การนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมในโรงเรียนร่วมผลิต

7. ประชุมถอดบทเรียนท่ีได้รับจากการอบรมและน า

ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนร่วมผลิต

8. ประเมินผลความสามารถในการน าความรู้ท่ีได้รับ

จากการอบรมไปใช้ของครูพ่ีเล้ียงและนักศึกษาใน

โรงเรียนร่วมผลิต

11. โครงการศูนย์พัฒนาครูและ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร งาน กลยุทธ์ 1 1. อบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในยุค 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ

บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ New Normal ส าหรับอาจารย์ 2. คณะครุศาสตร์

2. พัฒนาหลักสูตร ส่ือนวัตกรรม และรูปแบบการอบรม 3. คณะท่ีเปิดสอนสาขาครู

พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา

3. ปรับปรุงสถานท่ีเพ่ือเป็นศูนย์ประสานงาน

4. อบรมพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา

5. นิเทศน์ ติดตามผล

6. จัดแสดงผลงาน มอบรางวัล ด้านการจัดการเรียน

การสอน
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12. โครงการพัฒนาสมรรถนะ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน งาน กลยุทธ์ 1 1. การอบรมด้านดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือ 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ

ด้านเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา เทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา ยุทธศาสตร์ พัฒนาท้องถ่ิน 2. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. จัดสอบความรู้ตามมาตรฐานดิจิตทัล และสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

3. จัดกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดและเผยแพร่นวัตกรรม

13. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนใน งาน กลยุทธ์ 2 1. ส ารวจความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาอาจารย์ 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ

การสอนในศตวรรษท่ี 21 ของ ศตวรรษท่ี 21 ของอาจารย์ ยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ร่วมกับองค์กรท่ี 2. ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ เก่ียวข้อง 3. คณะครุศาสตร์

3. อบรมพัฒนาสมรรถนะ 4. คณะท่ีเปิดสอนสาขาครู

  (1) การจัดการเรียนการสอนและ

  (2) การจัดท าบทเรียนออนไลน์ส าหรับอาจารย์

4. ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Professional

Learning Community: PLC) การจัดส่ิงแวดล้อมท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้

5. อาจารย์น าความรู้ทักษะจาการอบรมไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและจัดท าบทเรียนออนไลน์

6.จัดอบรมพัฒนาครูประจ าการในพ้ืนท่ีบริการ

14. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต งาน กลยุทธ์ 1 1. จัดหาวัสดุวัสดุส านักงาน ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ

ตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ สาธารณูปโภค การด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท และทุกสาขา สารสนเทศ

วิชาท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอน 

3. จัดหาวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาอุปกรรณ์

4. บริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และสร้าง

แหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของ

ชุมชนและสังคม

5. ให้บริการสารสนเทศและจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้

สารสนเทศและสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ลักษณะงาน
เช่ือมโยง

กับกลยุทธ์
กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบ

15. โครงการ Smart ยุทธศาสตร์ท่ี 4  1. โครงการ Smart University งาน กลยุทธ์ 6 1. การอบรมด้านดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือ 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ

University ยุทธศาสตร์ พัฒนาท้องถ่ิน 2. ศูนย์นวัตกรรมฯ

2. สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

3. จัดกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดและเผยแพร่นวัตกรรม

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย งาน กลยุทธ์ 1 1. มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้สามารถเป็น 1. รองอธิการบดีฝ่ายประกัน

ข่ายผู้น าชุมชนเพ่ือความม่ันคง เครือข่ายผู้น าชุมชนเพ่ือความ ผู้น าชุมชนเพ่ือความม่ันคงทางสังคม ยุทธศาสตร์ ผู้ไกล่เกล่ีย คุณภาพฯ

ทางสังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี ม่ันคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรี ในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี 2. มีการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้น าชุมชนให้ 2. ส านักงานมาตรฐานและประกัน

และสิงห์บุรี สระบุรี และสิงห์บุรี สามารถเป็นผู้ไล่เกล่ีย คุณภาพการศึกษา

3. มีเครือขายการสร้างความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้ง

4. มีชุมชนต้นแบบ ชุมชนเข้มแข็งท่ีสามารถจัดการชุมชน

ให้มีความสุขด้วยพลังจากภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก ลักษณะงาน
เช่ือมโยง

กับกลยุทธ์
กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบ

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 1. งานจัดการเรียนการสอน งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 1 1. สนับสนุนการจัดการศึกษานักเรียนสาธิต 1. คณะครุศาสตร์

การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ โรงเรียนสาธิต 2. จัดกิจกรรมเพ่ิมมาตรฐานคุณภาพโรงเรียน 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 3. จัดกิจกรรมเสริมคุณภาพชีวิตและคุณธรรม ราชภัฏเทพสตรี

พ้ืนฐาน ข้ันพ้ืนฐาน จริยธรรมของนักเรียน

4. จัดกิจกรรมการสร้างช่ือเสียง

5. จัดกิจกรรมแสดงความสามารถ

6. จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ

7. จัดห้องเรียนสองภาษาหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ

8. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

2. งานจัดการเรียนการสอนโรงเรียน งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 1 1. สนับสนุนการจัดการศึกษานักเรียนสาธิต 1. คณะครุศาสตร์

สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2. จัดกิจกรรมเพ่ิมมาตรฐานคุณภาพโรงเรียน 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 3. จัดกิจกรรมเสริมคุณภาพชีวิตและคุณธรรมจริยธรรม ราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

ของนักเรียน ราชวรมหาวิหาร

4. จัดกิจกรรมการสร้างช่ือเสียง

5. จัดกิจกรรมแสดงความสามารถ

6. จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ

7. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

  3. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 1 1. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้จัดการเรียนรู้ โดยเน้นจิต 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

 โรงเรียนต้นแบบ ปัญญาศึกษา การโค้ชและการวิจัยเป็นฐาน ราชภัฏเทพสตรี

2. พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียน 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ร่วมผลิตนักศึกษาครูในด้านการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น ราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

จิตตปัญญาด้านการโค้ช และการวิจัยเป็นฐาน ราชวรมหาวิหาร

3. พัฒนาครูโรงเรียนสาธิตให้มีทักษะการนิเทศ 3. คณะครุศาสตร์

การสอนโดยใช้การโค้ช

4. พัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ

5. สร้างความร่วมมือ (MOU) ท้ังในและต่างประเทศ
6. แลกเปล่ียนอาจารย์และนักเรียนกับต่างชาติ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



 

 

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 
 

 ในการก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้พิจารณา แหล่งเงินงบประมาณ เพ่ือการจัดสรรเป็นงบประมาณ
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 ) 

        
สรุปวงเงินประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อการจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย ได้ดังนี้ 
  

ล าดับที่ แหล่ง/ประเภทของ
งบประมาณ 

วงเงินประมาณการ
รายรับ 

ประมาณการ
จัดสรร 

ร้อยละ 

1 งบประมาณ (แผ่นดิน) 409,782,200 409,782,200 100% 

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% 

รวม 559,261,350 529,365,500  

 
 



 

 

 

ประมาณการเงินรายได้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีงบประมาณเงินรายได้  จากการประมาณการเงินรายได้  ดังน้ี

นักศึกษา ประมาณการเงิน             ประมาณการจัดสรร ประเภท

(คน) รายได้ (บาท) (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 80) งบประมาณ

1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1,291      31,753,100        -                25,402,500     บกศ.

2 นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท 303        7,609,300         -                6,087,400       บกศ.

3 จ านวนนักศึกษาภาคปกติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,132      12,715,800        -                10,172,700     บกศ.

4 จ านวนนักศึกษาภาคปกติด้านสังคมศาสตร์ 5,224      61,221,400        -                48,977,100     บกศ.

5 นักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 467        6,331,000         -                5,064,800       กศ.บป.

6 นักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ด้านสังคมศาสตร์ 1,438      17,608,550        -                14,086,800     กศ.บป.

7 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32          1,680,000         -                1,344,000       บัณฑิตศึกษา

8 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษด้านสังคมศาสตร์ 180        10,560,000        -                8,448,000       บัณฑิตศึกษา

10,067    149,479,150      -                119,583,300    

จัดท าข้อมูล ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2564

จากแผนการรับนักศึกษาท่ีผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  และจ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ส ารวจข้อมูล ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2564

ล าดับท่ี แหล่งประมาณการเงินรายได้

รวม

หมายเหตุ :  ประมาณการรายได้น้ีรวมจ านวนนักศึกษาคงอยู่ปัจจุบันภาคปกติ /ภาคกศ.บป. ณ วันท่ี 20 เมษายน 2564 จากกองบริการการศึกษา ,น.ศ.กศ.บป.เข้าใหม่เทอม 3/2563,

นักศึกษาภาคปกติเข้าใหม่เทอม 1/2564 (รอบ4) ตัดยอด ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2564  ส่วนแผนการรับนักศึกษา สาขาสายครูคิดให้ 100%  และไม่ใช่สายครูคิด 60%



 

 

 

คณะ/ศูนย์/หน่วยงาน

น.ศ. งปม. น.ศ. งปม. น.ศ. งปม. น.ศ. งปม. น.ศ. งปม. น.ศ. งปม.

1. คณะครุศาสตร์ 673 10,000,500 210 1,155,000 11,155,500 65 3,750,000 65 4,050,000 7,800,000

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 20 600,000 21 1,890,000 2,490,000

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 9 270,000 270,000

4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 670 9,904,500 258 1,473,000 11,377,500 20 1,320,000 12 360,000 1,680,000

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 423 6,069,000 186 1,147,200 7,216,200 156 2,404,500 162 2,106,000 4,510,500

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 439 6,212,500 156 906,000 7,118,500 95 1,226,500 54 594,000 1,820,500

7. โรงเรียนสาธิต 1,291 31,753,100 31,753,100

8. โรงเรียนสาธิตพระพุทธบาท 303 7,609,300 7,609,300

รวม 6,414 104,562,400 1,536 8,737,200 113,299,600 1,278 17,232,690 627 6,706,860 23,939,550 105 5,670,000 107 6,570,000

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน 2564

ข้อมูล ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2564

หมายเหตุ :  1. บ.กศ. จ านวนนักศึกษาเก่าในระบบ คือ นักศึกษาคงอยู่ปัจจุบันท่ีเรียนในภาคการศึกษา 2/2564  ไม่นับรวมนักศึกษาท่ีจบก่อนภาคการศึกษาท่ี 2/2564  ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน 2564

                2. กศ.บป. จ านวนนักศึกษาเก่าในระบบ คือ นักศึกษาคงอยู่ปัจจุบันท่ีเรียนในภาคการศึกษา (2/2564,ฤดูร้อน/2564 และ 1/2565)  ไม่นับรวมนักศึกษาท่ีจบก่อนภาคการศึกษาท่ี 2/2564  

                4. แผนการรับนักศึกษาท่ีผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  โดยจะค านวณให้สาขาวิชาสายครูคิด 100%  และไม่ใช่สายครูคิด 60 % จากแผนการรับนักศึกษา

จัดท าข้อมูล ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2564

                3. บัณฑิต จ านวนนักศึกษาเก่าในระบบ คือ นักศึกษาคงอยู่ปัจจุบันท่ีเรียนในภาคการศึกษา (2/2564,ฤดูร้อน/2564 และ 1/2565)  ไม่นับรวมนักศึกษาท่ีจบก่อนภาคการศึกษาท่ี 2/2564  

 และนักศึกษาท่ีเข้าใหม่เทอม 1/2564  ลงทะเบียน (รอบ 4)  ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2564

                5. จ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต  ส ารวจจ านวนนักเรียน ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2564

น.ศ.เก่าในระบบ น.ศ.เก่าในระบบ

12,240,000

งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ าแนกตามหน่วยงานและประเภทงบประมาณ  ดังน้ี  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

บัณฑิตกศ.บป.

แผนรับนักศึกษา แผนรับนักศึกษา 

149,479,150

รวม งปม. รวม งปม. รวม งปม.

113,299,600 23,939,550 12,240,000

บ.กศ.

น.ศ.เก่าในระบบ แผนรับนักศึกษา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
นโยบาย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

*************************************************** 
 

นโยบาย 
จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจให้สอดคล้องกับการเป็น

มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

หลักการ 
งบประมาณเป็นทรัพยากรส าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ส าเร็จ

ลุล่วงตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แหล่งงบประมาณมี 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดย
บูรณาการงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ร่วมกัน เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดนโยบาย หลักการ และแนวทาง
การบริหารจัดการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2563-2565 ของสภามหาวิทยาลัย  
แนวทาง 
 1. จัดหางบประมาณตามพันธกิจจากส่วนราชการให้เต็มศักยภาพ 

2. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีของสภามหาวิทยาลัยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. 2565 และ Road map ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นการเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ 

4. จัดสรรงบประมาณรายได้ให้กับโครงการ / กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน 

5. ให้มีการบริหารจัดการงบประมาณแบบยืดหยุ่นตามสภาวการณ์ 
 6. มีการก ากับติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ 

กองนโยบายและแผน 
21 พ.ค. 2564 


