แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2559
วันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2559

งานวางแผนและติดตามประเมินผล
กองนโยบายและแผน
สํานักงานอธิการบดี

สารบัญ
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการ
กระทรวงยุทธศาสตร กระทรวง และผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงานและผลผลิต ตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
กรอบรายละเอียดกิจกรรม จําแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรอบรายละเอียดวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ภาคผนวก
แนวทาง และแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

หนา
1

17
27
60

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตร
กระทรวง และผลผลิต/โครงการ ปงบประมาณ 2560
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรกระทรวง ผลผลิต /โครงการ และงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จําแนกตามแผนงานยุทธศาสตร แผนงานพื้นฐาน และแผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2560
ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง
เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

แผนงานยุทธศาสตร
1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและการตางประเทศ
1.2 การสรางความปรองดองและสมานฉันท
แผนงานยุทธศาสตรสรางความปรองดองและสมานฉันท
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
- คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความปรองดอง

นโยบายการจัดสรรฯ :
1.2.2 สงเสริมกิจกรรมสรางความรัก ความสามัคคีปรองดอง

และสมานฉันท โดยลดและยุติปญหาขอขัดแยง สรางความ

สมานฉันท และลดความขัดแยงของคนในชาติ รวมทั้ง

เปาหมายฯ :

มั่นคงเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

ปลูกคานิยมและจิตสํานึกในหนาที่พลเมืองของรัฐ

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากร

ยุทธศาสตรกระทรวง

ทางการศึกษา มีสวนรวมเสริมสรางความปรองดอง หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (2)

1) โครงการสรางความปรองดองและสมานฉันท

และสมานฉันท (71)

1.3 การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ใ  ทธศาสตรการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
แผนงานยุ
จังหวัดชายแดนภาคใต

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
- เศรษฐกิจขยายตัวตอเนื่อง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นโยบายการจัดสรรฯ :
1.3.3 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตาม
ศักยภาพของพื้นที่ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

เปาหมายฯ :

ขนาดยอม ตลอดจนการพัฒนาที่มุงสรางความมั่นคงใน

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับ

ยุทธศาสตรกระทรวง

อาชีพ การสรางรายได และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต (04) พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (9)
ประชาชน
นโยบายการจัดสรรฯ :

2) โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสรางชุมชน
ชายแดนใตตนแบบ
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2560
ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง
เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
- ประชาชนและชุมชนสามารถดําเนินชีวิตที่มีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม

1.3.4 พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานสอดคลองกับตลาด
แรงงานในพื้นที่และการเสริมสรางความมั่นคงของชาติ

เปาหมายฯ :

รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูในลักษณะทวิภาษา ตลอดจน

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับ

ยุทธศาสตรกระทรวง

3) โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา

สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนาและการเผยแพร

การสงเสริมใหมีความรู ความเขาใจในการดํารง

พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (9)

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

ศิลปวัฒนธรรมที่สงเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง

ชีวิตในชุมชนอื่นเขมแข็งและมีความเปน
พหุวัฒนธรรม (102)

1.5 การปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพ

ิ
แผนงานยุ
ทธศาสตรปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :

นโยบายการจัดสรรฯ :

- เด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชาชน ไดรับการสราง 1.5.1 สงเสริมใหทุกภาคสนรวมกันตอตานยาเสพติด
ภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

เปาหมายฯ :

สนับสนุนการสรางภูมิคุมกันในเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน

นักเรียน นักศึกษาไดรับการปองกันและแกไข

ยุทธศาสตรกระทรวง

4) โครงการปองกันและแกไขปญหา

และประชาชนกลุมเสี่ยง โดยใหชุมชนมีสวนรวม รวมทั้ง

ปญหายาเสพติด (41)

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (2)

ยาเสพติดในสถานศึกษา

5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

สงเสริมสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานประกอบการ
ใหมีบทบาทสําคัญในการใหความรู ความเขาใจ และปลูกฝง
คานิยมที่ถูกตอง
2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
- อุตสาหกรรมศักยภาพ มีผลิตภาพการผลิตรวม
ผลิตภาพแรงงาน และการลงทุนเพิ่มขึ้น

นโยบายการจัดสรรฯ :
2.1.5 สงเสริมการพัฒนาผูประกอบการใหมีความพรอม

เปาหมายฯ :

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ไดรับการพัฒนา

ยุทธศาสตรกระทรวง

ศักยภาพในการเปนผูประกอบการ (97)

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ (10)

2.2 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2560
ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง
เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

นโยบายการจัดสรรฯ :
2.2.1 สนับสนุนการสรางและพัฒนาผูประกอบการ

เปาหมายฯ :

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหม ดานเทคโนโลยี

6) โครงการสงเสริมศักยภาพธุรกิจและ
นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพและ ยุทธศาสตรกระทรวง
มีแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจสวนตัว (34) การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ วิสาหกิจชุมชน

และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนการสรางองคความรูของ

ในการแขงขันของประเทศ (10)

ผูประกอบการฯ ทั้งในเรื่องศูนยบมเพาะและการให
ปรึกษาทางธุรกิจ
2.4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
- การจัดการโลจิสติกสในโซอุปทาน (Supply Chain
Enhancement) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

นโยบายการจัดสรรฯ :
2.4.5 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการ

เปาหมายฯ :

โลจิสติกสและผูประกอบการคาระหวางประเทศ ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ไดรับการพัฒนา

ยุทธศาสตรกระทรวง

7) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

การปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกําลังคนดาน

ศักยภาพ เพื่อเปนกําลังคนดานการบริหารจัดการ การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ระบบโลจิสติกส

โลจิสติกส

โลจิสติกสที่มีคุณภาพ (100)

ในการแขงขันของประเทศ (10)

2.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

นโยบายการจัดสรรฯ :

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :

2.5.3 สงเสริมการใหความรูและเพิ่มทักษะดานเทคโนโลยี เปาหมายฯ :

- เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสรางความ

ดิจิทัลแกประชาชนและผูทํางานทุกสาขาอาชีพ

เทาเทียมทางสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ

เศรษฐกิจดิจิทัล (92)

ในการแขงขันของประเทศ (10)

2.6 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
- การวิจัยและพัฒนาของประเทศสามารถตอบสนอง

นโยบายการจัดสรรฯ :
2.6.1 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองภาคการ

ยุทธศาสตรกระทรวง

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู ทักษะที่เกี่ยวของกับ

เปาหมายฯ :

8) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2560
ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ภาคการผลิตสาขายุทธศาสตรและแกไขปญหาสําคัญของ

ผลิตสาขายุทธศาสตรและสามารถนําไปใชประโยชน

ประเทศได

ยุทธศาสตรกระทรวง

9) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนอง

หรือแกไขปญหาสําคัญเรงดวนของประเทศอยางยั่งยืน

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ไดมีการเพิ่มทักษะในการวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ภาคการผลิตสาขายุทธศาสตรและแกไข

รวมถึงการวิจัยสําหรับกิจการที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง และ

และพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขา

ในการแขงขันของประเทศ (10)

ปญหาสําคัญของประเทศ

อุตสาหกรรมแหงอนาคต

ยุทธศาสตรซึ่งสามารถนํามาแกไขปญหาสําคัญ

ยุทธศาสตรกระทรวง

10) โครงการวิจัยเพื่อสรางสะสม

ของประเทศได (101)
- ประเทศมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางและสะสม
องคความรูที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

นโยบายการจัดสรรฯ :
2.6.3 สนับสนุนการใชประโยชนจากการวิจัย นําองคความรู เปาหมายฯ :
ที่ไดจากการวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของหนวยงาน นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากร
ตางๆ ไปใชอางอิง และ/หรือตอยอด
ทางการศึกษา ไดมีการวิจัยและพัฒนา

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ องคความรูที่มีศักยภาพ

เพื่อสรางและสะสมองคความรูที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ในการแขงขันของประเทศ (10)
(94)
- บุคลากรทางการวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางการวิจัย และ นโยบายการจัดสรรฯ :
ระบบมาตรฐานการวิจัยมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน 2.6.6 สงเสริมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยที่เหมาะสม เปาหมายฯ :
เพิ่มขึ้น

และสนับสนุนการผลิตและเพิ่มสัดสวนบุคลากรวิจัยที่มี
คุณภาพและสอดคลองกับความตองการของทุกภาคสวน

ยุทธศาสตรกระทรวง

11) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบุคลากร

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา มีสวนในการพัฒนาโครงสราง

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ และระบบมาตรฐานการวิจัย

พื้นฐานทางการวิจัยและทําใหระบบมาตรฐาน

ในการแขงขันของประเทศ (10)

การวิจัยมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น
(95)
2.7 การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
แผนงานยุทธศาสตรสรางรายไดจากการทองเที่ยวและ
เปาิ หมายเชิงยุทธศาสตร :
- ประเทศไทยมีรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางชาติเพิ่มขึ้น

นโยบายการจัดสรรฯ :
2.7.3 พัฒนายกระดับสินคา บริการ ปจจัยสนับสนุน

เปาหมายฯ :

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก และประชาชน
รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว มีทักษะทางดานภาษา และมีความรูความเขาใจ
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของแหลง

ยุทธศาสตรกระทรวง

12) โครงการพัฒนาสินคาและบริการ

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ดานทองเที่ยว
ในการแขงขันของประเทศ (10)
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ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ทองเที่ยวของประเทศรองรับการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (50)
- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันดานการ
ทองเที่ยวสูงขึ้น

นโยบายการจัดสรรฯ :
2.7.5 พัฒนาระบบขอมูลการบริการจัดการการทองเที่ยว

เปาหมายฯ :

อยางเปนระบบ ปรับปรุงกฏระเบียบใหทันสมัยเอื้อตอการ นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศกและประชาชน
แขงขัน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการดาน
ไดรับการอบรม สัมมนาใหมีทักษะความรู

ยุทธศาสตรกระทรวง

13) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

1.ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ

ดานการทองเที่ยว

การทองเที่ยว

ความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ (1)

ความเขาใจ มีการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวของ
ประเทศ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวเพื่อใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได
(87)

3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
- คนไทยทุกชวงวัยมีศักยภาพ ความมั่นคงในชีวิต พึ่งพา
ตนเองได และมีครอบครัวที่เขมแข็ง

นโยบายการจัดสรรฯ :
3.1.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการเกิดอยางมีคุณภาพ

เปาหมายฯ :

มีพัฒนาการสมวัย มีความมั่นคงในชีวิตและไดรับ

ประชาชน มีคุณภาพและพัฒนาการสมวัย

ยุทธศาสตรกระทรวง

ความอบอุนในครอบครัว ตลอดจนการเพิ่มคุณภาพ

ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาความรู

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (2)

มาตรฐาน และความปลอดภัยในการใหบริการ

และทักษะชีวิต ทักษะการทํางานและ
สมรรถนะอยางตอเนื่อง (83)

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสถานที่ทํางานและชุมชน

14) โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย

นโยบายการจัดสรรฯ :
3.1.3 สงเสริมการพัฒนาทักษะของวัยรุน/นักศึกษา

เปาหมายฯ :

ทั้งในดานทักษะชีวิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุมกันตอ ประชาชนมีการเตรียมพรอมทั้งกอนและหลังมีบุตร ยุทธศาสตรกระทรวง
ความเสี่ยง และทักษะอาชีพใหเพียงพอในการวางรากฐาน ความรุนแรงที่มีตอเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (2)
ความมั่นคงในชีวิต พรอมสูการเปนผูใหญที่มีคุณภาพ

มีลดลง ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ
(85)

15) โครงการสรางความมั่นคงในชีวิต
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ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง
เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
นโยบายการจัดสรรฯ :
3.1.5 สงเสริมผูสูงอายุใหมีการพัฒนาทักษะความรู

เปาหมายฯ :

ความสามารถในการดํารงชีวิต สรางความมั่นคงในชีวิต

ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาในระดับสูง

ยุทธศาสตรกระทรวง

16) โครงการสรางความเขมแข็งและ

และสงเสริมการสรางคุณคาและความอบอุนในครอบครัว

เพื่อโอกาสการทํางานและการสรางความมั่นคง

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (2)

ความอบอุนของครอบครัวไทย

17) โครงการปรับปรุงการเรียนรู

ในทุกชวงอายุ ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เขาถึงสวัสดิการสังคม (86)
3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
แผนงานยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :

นโยบายการจัดสรรฯ :

- ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ 3.2.1 สงเสริมการสรางกระบวนการเรียนรู และพัฒนา

เปาหมายฯ :

ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห และ

หลักสูตรที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต มุงเนนการเรียนรู

นักเรียน นักศึกษา ไดมีการเรียนที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรกระทรวง

การเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง

จากการปฏิบัติจริง ยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย

คุณธรรม จริยธรรม (78)

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (2)

- คนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ

และภาษาอังกฤษ พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม

และมีศักยภาพที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของคนไทย 12
ประการ ตลอดจนพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
รวมทั้งเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยควบคู
กับการเพิ่มสัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา
3.2.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

เปาหมายฯ :

ทางการศึกษาใหสามารถรองรับการเรียนการสอนใน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา

ยุทธศาสตรกระทรวง

18) โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

สาขาที่ขาดแคลน และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง (79)

พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และ

ทางการศึกษา

อุตสาหกรรมเปาหมายรวมทั้งสามารถใชภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอนได

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (6)
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2560
ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง
เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
3.2.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมิน

เปาหมายฯ :

คุณภาพทางการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพ

นักเรียน นักศึกษา ไดรับการประเมินคุณภาพ

ยุทธศาสตรกระทรวง

และมาตรฐานนานาชาติ และนักเรียนมีขอมูลการ

การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา

ประเมินคุณภาพที่เทียบเคียงกันได

ไดรับการพัฒนาการสรางเครื่องมือประเมิน

(4)

19) โครงการพัฒนาระบบการประเมิน

คุณภาพผูเรียน (80)
3.2.5 ยกระดับคุณภาพสถาบันการศึกษาในสาขาที่มี

เปาหมายฯ :

ความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ สงเสริมและพัฒนาแหลง

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนไดรับการศึกษาหรือ

ยุทธศาสตรกระทรวง

20) โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา

เรียนรูที่เอื้อตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ใชบริการทางการศึกษาจากสถาบันการ ศึกษา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (2)

สถาบันการศึกษาและแหลงเรียนรู

พัฒนาสถานศึกษา อาชีวศึกษา ใหไดมาตรฐานระดับ

ที่มีคุณภาพ (82)

21) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ

นานาชาติ ตลอดจนเสริมสรางสมรรถนะกําลังคนเพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุก
ภาคสวน โดยมีระบบการติดตามและประเมินคุณภาพ
ผูจบการศึกษาที่เปนปจจุบันและไดมาตรฐาน
4 ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ํา และสรางการเติบดตจากภายใน
4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เขมแข็ง
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
- เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข
และมีรายไดเพิ่มขึ้น

นโยบายการจัดสรรฯ :
4.1.4 สงเสริมและพัฒนาการตอยอด/ขยายผลผลิตเพื่อ

เปาหมายฯ :

เพิ่มมูลคาของผลผลิตภัณฑ/บริการของชุมชน ใหมี

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากร

ยุทธศาสตรกระทรวง

คุณภาพและมาตรฐานที่สอดคลองกับความตองการของ

ทางการศึกษา มีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ชุมชนเขมแข็ง

ตลาด ตลอดจนสรางและพัฒนาผูประกอบการรายใหม/

ฐานรากและชุมชนเขมแข็ง (88)

ในการแขงขันของประเทศ (10)
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2560
ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง
เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
รายยอยใหสามารถนําผลิตภัณฑไปสูเชิงพาณิชยได
เปาหมายฯ :
นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากร

ยุทธศาสตรกระทรวง

ทางการศึกษา มีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ และผูประกอบการ OTOP

ฐานรากและชุมชนเขมแข็ง (88)

ในการแขงขันของประเทศ (10)

22) โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ

5 ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5.1 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
แผนงานยุทธศาสตรบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :

นโยบายการจัดสรรฯ :
เปาหมายฯ :

- ขยะไดรับการจัดการอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

5.1.1 สงเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ตนทาง

- ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพอากาศ

เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากร
ในการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และการนําขยะ ทางการศึกษา มีสวนรวมในการบริการจัดการ

อยูในเกณฑมาตรฐานดีขึ้น

ยุทธศาสตรกระทรวง

23) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (2)

ไปใชประโยชนรวมถึงการจัดตั้งพื้นที่ตนแบบในการลดและ ขยะและสิ่งแวดลอม (67)
คัดแยกขยะ ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
5.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
- การพัฒนาพลังงานทดแทนและการใชพลังงานของ
ประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

นโยบายการจัดสรรฯ :
5.2.7 สนับสนุนการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเปนมิตร

เปาหมายฯ :

ตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนากฏระเบียบและสราง

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากร

ความเขาใจ ตลอดจนสงเสริมการอนุรักษและผลิตพลังงาน ทางการศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาและ
ทดแทนในชุมชนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับ
ในทุกภาคสวน

สิ่งแวดลอม (89)

ยุทธศาสตรกระทรวง

24) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (2)

การใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2560
ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง
เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
แผนงานยุทธศาสตรปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
- ปญหาการทุจริตในสังคมไทยลดลง สงผลใหประเทศมี
ภาพลักษณคอรรัปชั่นดีขึ้น

นโยบายการจัดสรรฯ :
6.1.2 สนับสนุนการปลูกจิตสํานึก สรางคานิยม ใหทุก

เปาหมายฯ :

ภาคสวนตระหนักรูในเรื่องการปองกันและปราบปราม

นักเรียน นักศึกษา ครู คณะจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการปลูกจิตสํานักและ

การทุจริต ความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรรมและจริยธรรม

ยุทธศาสตรกระทรวง

25) โครงการปองกันปราบปรามการทุจริต

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (2)

และประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรกระทรวง

26) โครงการพัฒนาระบบขอมูลรายบุคคล

ระบบการบริหารจัดการ (7)

ทั้งระบบ

คานิยมใหมีความซื่อสัตยสุจริต (48)
6.3 การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
แผนงานยุทธศาสตรอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :

นโยบายการจัดสรรฯ :

- การใหบริการงานภาครัฐมีการบูรณาการอยางเปนระบบ 6.3.1 พัฒนาคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ใหมีชองทาง เปาหมายฯ :
เพื่ออํานวยควาสะดวกแกผูรับบริการทั้งภาคธุรกิจและ

การใหบริการที่สะดวกทันสมัยเขาถึงไดงาย ลดขั้นตอน

ภาคประชาชน

ระยะเวลา การใชเอกสาร และตอบสนองตอขอเรียกรองได คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
อยางรวดเร็ว
การเก็บในฐานขอมูลและสามารถเชื่อมโยงได

ขอมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ครู

อยางเปนระบบ (90)

แผนงานพื้นฐาน
1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและการตางประเทศ
1.9 การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร
ดานความมั่นคงและการตางประเทศ
แผนงานรองการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2560
ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง
เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
- เศรษฐกิจขยายตัวตอเนื่อง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นโยบายการจัดสรรฯ :
1.9.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรดานความมั่นคง

เปาหมายฯ :

และการตางประเทศ ประเด็นที่ 1.3 การขับเคลื่อนการ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับ

ยุทธศาสตรกระทรวง

1) โครงการพื้นฐานการพัฒนาการศึกษา

แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

การศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปสูการพัฒนา

พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (9)

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

ภาคใต

สงเสริมความเขาใจระหวางกัน ภายใตบริบทของ
ทองถิ่นและหลากหลายทางวัฒนธรรม (96)
2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
2.15 การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรดานความสามารถในการแขงขันของประเทศ
แผนงานรองสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
- ประเทศมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางและสะสม
องคความรูที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

นโยบายการจัดสรรฯ :
2.15.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรดานความสามารถ

เปาหมายฯ :

ในการแขงขันของประเทศ ประเด็นที่ 2.6 การสงเสริม

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร

การวิจัยและพัฒนา

นําไปใชประโยชน หรือตอยอดในเชิงพาณิชย (06) การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ 3) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

ยุทธศาสตรกระทรวง

2) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

ในการแขงขันของประเทศ (10)
3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.5 การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
- คนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ และมี
ศักยภาพที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ

นโยบายการจัดสรรฯ :
3.5.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.2 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดฃีวิต

เปาหมายฯ :
4) ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ยุทธศาสตรกระทรวง
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ (46)
ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ
ความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ (1)
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2560
ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรกระทรวง
สรางโอกาสทางการศึกษา (8)

5) ผลผลิตผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน

กําลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรกระทรวง

6) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

มาตรฐาน สามารถแขงขันไดในระดับสากลและ

ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ

7) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

เปาหมายฯ :

ที่มีศักยภาพ สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ ความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ (1)และเทคโนโลยี
8) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

(69)

สุขภาพ
9) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการ
เรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน (เฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีมติ ค.ร.ม.เรื่องนี้รองรับ
เทานั้น)
10) โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม
(เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่มีมติ ค.ร.ม.
เรื่องนี้รองรับเทานั้น)
11) โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
(มจพ.)
เปาหมายฯ :
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาชั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรกระทรวง

ตามสิทธิที่กําหนดไว (16)

ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
(3)

12) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
ขั้นพื้นฐาน
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2560
ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง
เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
3.5 การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรองพัฒนาดานสาธารณสุข
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :

นโยบายการจัดสรรฯ :

- ระบบสุขภาพมีการพัฒนาอยางเปนองครวม ทั้งดานการ 3.5.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนา

เปาหมายฯ :

สงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและเสริมสรางศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.3 การพัฒนา

ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อการรักษาพยาบาล ยุทธศาสตรกระทรวง

และการฟนฟูสุขภาพ มีการเชื่อมโยงกันในทุกระดับ และมี

และสงเสริมสุขภาพไดรับการพัฒนา (51)

ดานสาธารณสุขและสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก

การบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขรวมกันในพื้นที่

13) ผลผลิตผลงานการใหบริการรักษาพยาบาล

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ และสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย
ในการแขงขันของประเทศ (10)

อยางมีประสิทธิภาพ

(เฉพาะสถาบันที่มีโรงพยาบาลเทานั้น)
14) โครงการพัฒนาศูนยการแพทยปญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน (เฉพาะ มศว. เทานั้น)
15) โครงการจัดตั้งศูนยการแพทย มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ (เฉพาะ ม. วลัยลักษณ เทานั้น)

4 ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน
4.7 การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร
ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา
และสรางการเติบโตจากภายใน
แผนงานรองสงเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และ
เปั าหมายเชิงยุทธศาสตร :
- สังคมไทยมีศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก

นโยบายการจัดสรรฯ :
4.7.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรดานการแกไขปญหา

เปาหมายฯ :
ยุทธศาสตรกระทรวง

คานิยมที่ดีงาม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคม ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโต

ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจ มีตระหนัก

พหุวัฒนธรรม

รวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย (18) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู (2)

จากภายใน ประเด็นที่ 4.6 การสงเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

16) ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2560
ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง
เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
7 รายการคาดําเนินการภาครัฐ
7.1 คาใชจายบุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐวิจัยและพัฒนา
นโยบายการจัดสรรฯ :

เปาหมายฯ :
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐวิจัย

ยุทธศาสตรกระทรวง

1) คาใชจายในการดําเนินการภาครัฐวิจัย

และพัฒนา (73)

ระบบการบริหารจัดการ (7)

และพัฒนา

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสงเสริมรายไดจากการ
ทองเที่ยวและบริการ
นโยบายการจัดสรรฯ :

เปาหมายฯ :
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐสงเสริม ยุทธศาสตรกระทรวง

2) คาใชจายในการดําเนินการภาครัฐสงเสริม

รายไดจากการทองเที่ยวและบริการ (74)

ระบบการบริหารจัดการ (7)

รายไดจากการทองเที่ยวและบริการ

ยุทธศาสตรกระทรวง

3) คาใชจายในการดําเนินการภาครัฐยกระดับ

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต
นโยบายการจัดสรรฯ :

เปาหมายฯ :
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอด ระบบการบริหารจัดการ (7)

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ชีวิต (72)
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาดานสาธารณสุข
นโยบายการจัดสรรฯ :

เปาหมายฯ :
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ

ยุทธศาสตรกระทรวง

4) คาใชจายในการดําเนินการภาครัฐพัฒนา

พัฒนาดานสาธารณสุข (75)

ระบบการบริหารจัดการ (7)

ดานสาธารณสุข
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2560
ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/แผนงาน

เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง

ยุทธศาสตรกระทรวง

ภาพรวมอุดมศึกษา
(ผลผลิต /โครงการ/คาใชในการดําเนินการภาครัฐ )

/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสงเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
นโยบายการจัดสรรฯ :

เปาหมายฯ :
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ

ยุทธศาสตรกระทรวง

สงเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ระบบการบริหารจัดการ (7)
(76)

5) คาใชจายในการดําเนินการภาครัฐสงเสริม
และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

แผนงานและผลผลิต ตัวชี้วดั และเปาหมายผลผลิตตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลําดับที่
1

แผนงาน/แผนงานรอง
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต

ผลผลิต/โครงการ
1.1. รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

2

แผนงาน ยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
แผนงานรอง ยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา

2.1. โครงการวิจัยเพื่อสรางสะสมองคความรูที่มีศักยภาพ
- วิจัยพื้นฐาน
- วิจัยประยุกต
- วิจัยและพัฒนา



3

แผนงาน ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง
แผนงานรอง ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เขมแข็ง

3.1. โครงการพัฒนาฐานรากและชุมชนเขมแข็ง
- ผลิตภัณฑวุนมะพราวสมุนไพรเพื่อสุขภาพ



4

แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
แผนงานรอง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

4.1. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4.2 ผูส ําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.3 ผลงานการบริการวิชาการ
- เผยแพรความรูและบริการวิชาการ
- การอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน
4.4 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.5 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ




5.1. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.2. ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น



5

แผนงาน พื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

งบแผนดิน


งบรายได






ตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
แผนงานรอง : บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต
เปาหมายผลผลิต
ผลผลิต/โครงการ
1. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ :
1. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

หนวยนับ

แผนป 2560

รอยละ

100

- เงินเดือน 98 อัตรา
- ขาราชการ 10 อัตรา
- เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมวี าระ 10 อัตรา + ตําแหนงวิชาการ 51 อัตรา
- คาจางประจํา 15 อัตรา
- คาจางชั่วคราว 13 อัตรา (อาจารยชาวตางประเทศ 5 ,วุฒิปริญญาโท 8 อัตรา)
- คาตอบแทนพนักงานราชการ 14 อัตรา
- คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถยนตประจําตําแหนง 6 อัตรา
- เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 52 อัตรา
- คาตอบแทนลูกจางประจําเงินเดือน เต็มขั้น 1 คน
- คาประกันสังคมลูกจางชั่วคราวและพนักงานมหาวิทยาลัย
- เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเดิม 277 อัตรา,อัตราใหม 16 อัตรา (293 อัตรา)

ตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
แผนงานรอง : ยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เปาหมายผลผลิต
ผลผลิต/โครงการ
1. โครงการวิจัยเพื่อสราง
สะสมองคความรูทมี่ ี
ศักยภาพ

2. ผลงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
1. โครงการวิจัยพื้นฐาน
2. โครงการวิจยั ประยุกต
3. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
4. งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ นานาชาติ
5. วิจัยในชั้นเรียน
6. วิจัยเพื่อสรางองคความรู
เชิงคุณภาพ :
1. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
2. จํานวนผลงานวิจยั /นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/
ประโยชนตอสังคม ชุมชน
เชิงเวลา :
1. รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
เชิงปริมาณ :
1. จํานวนโครงการวิจัยใหม
2. จํานวนโครงการวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินงาน
3. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ :
1. จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพรในวารสารหรือนําไปอางอิงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนําไปใชงาน
เชิงเวลา :
1. โครงการวิจยั ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 12 เดือน

หนวยนับ

แผนป 2560

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
เรื่อง
เรื่อง

5
13
18
18
175
80

ผลงาน
รอยละ

18
80

รอยละ

80

โครงการ
โครงการ
โครงการ

-

โครงการ

-

รอยละ

-

ตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง
แผนงานรอง : ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง
เปาหมายผลผลิต
ผลผลิต/โครงการ
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเขมแข็ง

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
1. ผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราวสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และ
มีมาตรฐาน
2. นวัตกรรมเครื่องตัดและเครื่องกดอัดกึ่งอัตโนมัตเิ พื่อ
การแปรรูปผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราว ที่สามารถนําไป
จดอนุสิทธิบัตร
3. บรรจุภัณฑ พรอมตราสินคาและฉลากสินคา ที่เปน
เอกลักษณ สําหรับผลิตภัณฑวุนน้าํ มะพราวสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ
4. กลยุทธและแผนการตลาดของผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราว
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ชุมชนสามารถนําไปใชบริหารจัดการ
5. ผูเขารับการอบรมสามารถนําองคความรูในการผลิตภัณฑ
วุนน้ํามะพราวสมุนไพร ไปสรางรายไดที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
เชิงคุณภาพ :
1. ผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราวสมุนไพรเพื่อสุขภาพไดมาตรฐาน
2. บรรจุภัณฑที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

หนวยนับ

แผนป 2560

ผลิตภัณฑ

4

เครื่อง

2

รูปแบบ

4

แผน

1

คน

360

รอยละ
รอยละ

100
100

รอยละ

100

เชิงเวลา :
1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรอง : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาหมายผลผลิต
ผลผลิต/โครงการ
1. ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
ก. ภาคปกติ
1. ระดับปริญญาตรี
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ข. ภาคพิเศษ
1. ระดับปริญญาตรี
- จํานวนผูส ําเร็จการศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
2. ระดับบัณฑิตศึกษา
- จํานวนผูส ําเร็จการศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
เชิงคุณภาพ :
1. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
2. ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา
3. ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูส ําเร็จการศึกษา
เชิงเวลา :
1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป

หนวยนับ

แผนป 2560

คน
คน
คน

1,482
1,960
8,070

คน
คน
คน

601
1,585
2,916

คน
คน
คน

172
172

รอยละ
รอยละ
รอยละ

80
80
85

รอยละ

75

รอยละ

85

ตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรอง : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาหมายผลผลิต
ผลผลิต/โครงการ
2. ผูสําเร็จการศึกษาดาน
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
ก. ภาคปกติ
1. ระดับปริญญาตรี
- จํานวนผูส ําเร็จการศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ข. ภาคพิเศษ
1. ระดับปริญญาตรี
- จํานวนผูส ําเร็จการศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
เชิงคุณภาพ :
1. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
2. ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา
3. ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูส ําเร็จการศึกษา
เชิงเวลา :
1. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนด
2. ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป

หนวยนับ

แผนป 2560

คน
คน
คน

397
710
2,260

คน
คน
คน

48
690
796

รอยละ
รอยละ
รอยละ

80
80
85

รอยละ

75

รอยละ

85

ตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ
3. ผลงานการบริการ
วิชาการ
- เผยแพรความรูและ
บริการวิชาการ

- การอยูรวมกันใน
ประชาคมอาเซียน

เปาหมายผลผลิต
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
1. จํานวนผูเ ขารับบริการ
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
เชิงคุณภาพ :
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
2. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการและ
วิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ
เชิงเวลา :
1. รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงปริมาณ :
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม อยูรวมกันในประชาคมอาเซียน
2. จํานวนนักศึกษา อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม
โครงการอบรมทางดานภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคม
อาเซียน
3. จํานวนนักศึกษา อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศใน
ประเทศอาเซียน
4. จํานวนนักศึกษา อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเขารวม
โครงการสรางความรูความเขาใจความตระหนัก และความสําคัญใน
การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
เชิงคุณภาพ :
1. รอยละของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน มีความรูความเขาใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน
2. รอยละของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม
โครงการสรางความรูความเขาใจ ความตระหนัก และความสําคัญใน
การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
3. รอยละของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวม
โครงการอบรมทางดานภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคม
อาเซียน มีทักษะทางดานภาษาเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา :
1. โครงการอยูรวมกันในประชาคมอาเซียนแลวเสร็จตามระยเวลาที่
กําหนด

หนวย
นับ

แผนป 2560

คน
โครงการ

5,000
5

รอยละ
รอยละ
รอยละ

80
80
80

รอยละ

80

โครงการ
คน

4
1,300

คน

300

คน

600

รอยละ

80

รอยละ

80

รอยละ

70

รอยละ

100

ตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรอง : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาหมายผลผลิต
ผลผลิต/โครงการ
4. โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
1. จํานวนนักเรียนทีไ่ ดรับการสนับสนุนตามโครงการ
เชิงคุณภาพ :
1. คาใชจายที่ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการทีไ่ ดรบั การ
สนับสนุนจากรัฐ

หนวยนับ

แผนป 2560

คน

1,547

รอยละ

100

หนวยนับ

แผนป 2560

โครงการ

6

โครงการ

14

รอยละ

85

รอยละ

85

รอยละ

100

แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรอง : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาหมายผลผลิต
ผลผลิต/โครงการ
5. ผลงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
1. จํานวนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและจัด
การศึกษา
2. จํานวนโครงการการจัดการความรูของหนวยงาน
เชิงคุณภาพ :
1. ความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการของนักศึกษา และ
ผูรับบริการ
2. ความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการของบุคลากร
เชิงเวลา :
1. การดําเนินงานตามโครงการแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงาน : พื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เปาหมายผลผลิต
ผลผลิต/โครงการ
1. ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ :
1. รอยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงคของโครงการ
2. นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เชิงเวลา :
1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน

หนวยนับ

แผนป 2560

โครงการ
คน

8
8,000

รอยละ
รอยละ
รอยละ

90
90
90

รอยละ

100

กรอบรายละเอียดกิจกรรม
จําแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการปงบประมาณ 2560

กรอบกิจกรรมหลัก จําแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ 2560
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ
งาน/โครงการ
กิจกรรมหลัก
แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
1. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตลอดชีวิต

กิจกรรมย่อย

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
1. สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ผู้บริหารที่เกษียณ
อายุราชการ)
3. ค่าประกันสังคม
4. การจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารอง เลี้ยงชีพ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ
งาน/โครงการ
กิจกรรมหลัก
แผนงานรอง ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา
1. โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม
1. งานบริหารจัดการงานวิจัยและงาน 1. โครงการบริหารงานวิจัย
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
สร้างสรรค์
(ยุทธศาสตร์ 3 , กลยุทธ์ 4)

2. งานสนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อสร้าง 1. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
องค์ความรู้ วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(ยุทธศาสตร์ 3 , กลยุทธ์ 1)
วิจัยในชั้นเรียน วิจัยสถาบัน และวิจัย
สิ่งประดิษฐ์

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ
3. งานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
(ยุทศาสตร์ 3,กลยุทธ์ 1)

กิจกรรมย่อย

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและ 2. คณะครุศาสตร์
งานสร้างสรรค์ให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้เอื้อต่องานวิจัย 3. คณะวิทยาการจัดการ
(ยุทธศาสตร์ 3 , กลยุทธ์ 4 , โครงการ 1)
4. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. โครงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย
5. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย
1. วิจัยพื้นฐาน
1. คณะครุศาสตร์
2. วิจัยประยุกต์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. วิจัยและพัฒนา
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
4. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. วิจัยในชั้นเรียน
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. วิจัยสถาบัน (โครงการติดตามภาวะการมีงานทํา/สํารวจ 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ใช้บัณฑิต)
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 2 , โครงการ 9 รวมอยู่)
8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
7. วิจัยสิ่งประดิษฐ์
4 หน่วย
9. กองนโยบายและแผน

กิจกรรมย่อย
หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. โครงการอบรมเพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่นักวิจัยรุ่นเยาว์ 1. คณะครุศาสตร์
โดยทีมนักวิจัยพี่เลี้ยง
2. คณะวิทยาการจัดการ
2. โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุน 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

2. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
(ยุทศาสตร์ 3,กลยุทธ์ 1)

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
3. โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ผลงาน
วิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ
4. อบรมการเขียนบทความการเป็นภาษาอังกฤษตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
1. เผยแพร่/ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ประจํา
และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
2. จัดทําวารสารวิชาการ
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

4. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ 1. โครงการการบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กับการ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เรียนการสอน
เศรษฐกิจ สังคมเชิงพาณิชย์ที่นําไปสู่
(ยุทธศาสตร์ 3 , กลยุทธ์ 2 , โครงการ 1)
การจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน/งานวิจัย

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร
(ยุทธศาสตร์ 3 , กลยุทธ์ 2 , โครงการ 2)
งาน/โครงการ
กิจกรรมหลัก
5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน 1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้
การทําวิจัยกับหน่วยงานชุมชน
ผลผลิตทางงานวิจัยสู่ชุมชน/ท้องถิ่น
(ยุทธศาสตร์ 3 , กลยุทธ์ 3 , โครงการ 1)

1. พัฒนาระบบและกลไกที่สนับสนุน การจดทะเบียน
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
กิจกรรมย่อย
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ ผลผลิตหางานวิจัยสู่ชุมชน

4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. ศูนย์ภาษา
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้
ผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อสร้างรายได้
และอาชีพแก่ชุมชน

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ
แผนงานรอง ยุทธศาสตร์พัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง
1. โครงการพัฒนาฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. โครงการทําความตกลงร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงาน/ 1. การทําความตกลงร่วม (MOU) ด้านการวิจัยกับชุมชน/ 1. คณะครุศาสตร์
ชุมชน/ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
2. คณะวิทยาการจัดการ
(ยุทธศาสตร์ 3 , กลยุทธ์ 3 , โครงการ 2)
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
1. การฝึกอบรมระยะสั้น
1. คณะครุศาสตร์
(ยุทธศาสตร์ 3 , กลยุทธ์ 5)
2. ดําเนินการศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. ดําเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลผลิตจากงานวิจัย 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
อําเภอบางระจัน

งาน/โครงการ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
1. ผลิตภัณฑ์วุ้นน้ํามะพร้าวสมุนไพร 1. ผลิตภัณฑ์วุ้นน้ํามะพร้าวสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และมีมาตรฐาน 1. ผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวสมุนไพรเพื่อสุขภาพและมี
เพื่อสุขภาพ และมีมาตรฐาน
มาตรฐาน

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ
งาน/โครงการ
กิจกรรมหลัก
แผนงานรอง ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. ผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน 1.งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 1. โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์
สังคมศาสตร์
ภาคปกติด้านสังคมศาสตร์
2. โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
4. โครงการจัดการศึกษาหน่วยจัดการศึกษา อ.บางระจัน
5. โครงการจัดการศึกษาหน่วยจัดการศึกษา อ.เดิมบางนางบวช
6. โครงการจัดการศึกษาหน่วยจัดการศึกษา อ.ตาคลี

กิจกรรมย่อย

1. ดําเนินงานของคณะ/หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
2. จัดการศึกษาของคณะ/หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
3. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
4. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
6. ปรับปรุงอาคารสถานที่ / สิ่งก่อสร้าง

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย

7. โครงการจัดการศึกษาหน่วยจัดการศึกษา อ.ชัยบาดาล
7. ติดต่อราชการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 , กลยุทธ์ที่ 2)
2.โครงการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร์
1. ดําเนินงานของคณะ/หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
นักศึกษาภาคพิเศษด้านสังคมศาสตร์ 2. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์ฯ
2. จัดการศึกษาของคณะ/หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
3.โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ
3. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
4. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษหน่วยจัดการศึกษา อ.บางระจัน 4. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน (ระบุชื่อรายการ)
5. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษหน่วยจัดการศึกษา
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
อ.เดิมบางนางบวช
6. ติดต่อราชการ
6. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษหน่วยจัดการศึกษา อ.ตาคลี
7. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษหน่วยจัดการศึกษา อ.ชัยบาดาล
8. โครงการจัดการศึกษาโครงการ กศ.นบ.
9. โครงการจัดการศึกษาโครงการนิติศาสตรภาคบัณฑิต
10 โครงการจัดการศึกษาโครงการ รป.บ.
11. โครงการจัดการศึกษาโครงการ รป.ม.
12. โครงการจัดการศึกษาโครงการ รป.ด.
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ

3. งานประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมหลัก
13. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 , กลยุทธ์ที่ 2)
1. โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 1)

2. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 1 , โครงการ 2)
3. พัฒนาเอกสาร/สื่อการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษา

กิจกรรมย่อย

1. ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน
2. จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษากับหน่วยงานภายนอก
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
1. ส่งเสริมการผลิตตํารา เอกสารวิชาการ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย
5. โครงการ กศ.นบ.
6. โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต
7. โครงการ รป.ม. ,รป.ด. ,รป.บ.

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สํานัก/สถาบัน
8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย

(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 3 , โครงการ 1)
4. การผลิตตํารา E-book
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 3 , โครงการ 2)
5. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและห้องปฏิบัติการ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 4 , โครงการ 1)
6. พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า
7. โครงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

1. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพและห้องปฏิบัติการ
1. พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า
1. ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้
3. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการจัดการ
ความรู้ของแต่ละหนวยงาน

งาน/โครงการ
4. โครงการพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามข้อ
ของท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
กําหนดมาตรฐาน TQF และเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 1)
2. ปรับปรุงหลักสูตร

5. งานพัฒนาวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 2)

1. จัดหาวัสดุดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ
2. จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการสารสนเทศ
3. จัดหาวัสดุดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการสารสนเทศของคณะ
5. จัดหาครุภัณฑ์
6. บริการสาธารณูปโภค

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย
8. กองบริการการศึกษา
1. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 6)

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ

6. งานพัฒนาภาษาต่างประเทศ
แก่นักศึกษา

7. ซ่อมบํารุงวัสดุครุภัณฑ์สํานัก
1. พัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้บริการ
2. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์

กิจกรรมหลัก
3. โครงการจัดหาสื่อ บริการสารสนเทศของหน่วยงานจัดการ
ศึกษา
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 3)

กิจกรรมย่อย
1. จัดหาเอกสารการสอน
2. จัดหาสื่อสารสนเทศ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 5 , โครงการ 1)

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา เพื่อการศึกษา
การติดต่อสื่อสาร การสมัครงาน การศึกษาต่อ และ
การปฏิบัติงาน
2. จัดอบรมภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
แก่นักศึกษา

2. โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอื่นๆ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 5)

1. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอื่นๆ ให้แก่
นักศึกษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร การปฎิบัติงาน
และการศึกษาต่อ
2. จัดทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพภาษา
ต่างประเทศ ภาษาอื่นๆ แก่นักศึกษา

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สํานักงานอธิการบดี
8. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สํานักวิทยบริการฯ
หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ
4. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ
4. ศูนย์ภาษา
5. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

7. งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

1. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 5 , โครงการ 2)

1. จัดอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
แก่นักศึกษา
2. จัดอบรมการเขียนโปรแกรมแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมแข่งขัน/ประกวดทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. จัดทดสอบความรู้ด้านสารสนเทศ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ
4. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
5. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย

งาน/โครงการ
8. งานพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมหลัก
1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐาน TQF
ของคณะและสาขาวิชา
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 7 , โครงการ 2)

กิจกรรมย่อย
1. จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการของสาขาวิชา/คณะ
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเทียบโอนการศึกษา
สําหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและกีฬา/สันทนาการ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 6 , โครงการ 2)
4. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 6 , โครงการ 3)
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
7. จัดกิจกรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตอาสา และความเป็น
พลเมืองดี
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 6 , โครงการ 1)

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย
5. กองพัฒนานักศึกษา

2. โครงการบริการและสวัสดิการนักศึกษา

1. จัดกิจกรรมการบริการด้านการให้คําปรึกษา
2. จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. การบริการด้านการให้คําปรึกษา/บริการข้อมูลข่าวสาร
4. จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 7 , โครงการ 1)

5. การประกันอุบัติเหตุ/บริการสุขภาพต่างๆ
6. จัดสวัสดิการด้านหอพักนักศึกษา

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ

9. โครงการสหกิจศึกษา

กิจกรรมหลัก
3. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 , กลยุทธ์ 2,5,6)

1. โครงการบริหารงานสหกิจศึกษา
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 8)

10. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 9)

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 2)

กิจกรรมย่อย
1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ
/การแก้ปัญหา
2. ทักษะการสื่อสารและการทํางานร่วมกัน
3. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
4. ความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง/ความเป็นพลเมือง
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
2. จัดกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา
3. พัฒนาระบบสหกิจวิชาชีพ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับ
หน่วยงาน/สถานประกอบการ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 2 , โครงการ 6)
5. การทําความตกลงร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์
เก่า/หน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 8 , โครงการ 1)
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการทําผลงานวิชาการ/การวิจัย/
กิจกรรมวิชาการ
2. กิจกรรมเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
1. จัดกิจกรรมวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นําความ
รู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. กองบริการการศึกษา
5. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตัง
4 หน่วย

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตัง
4 หน่วย
5. สํานัก/สถาบัน

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 2)

11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 1. โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
แบบมาตรฐานครูมืออาชีพ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 2)

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ
12. โครงการพัฒนาบุคลากรและ

2. กิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมย่อย
1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ
และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ความรู้ในหน้าที่
2. เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
3. กิจกรรมพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน อบรม ศึกษาดูงาน
ด้านการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการและ
กิจกรรมเสริม
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูมืออาชีพ

2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 2)

1. พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2. สร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการผลิตครูมืออาชีพ
3. จัดสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

3. โครงการพัฒนาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 4)

1. พัฒนา ปรับปรุง ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบมาตรฐานครูมืออาชีพ

กิจกรรมหลัก
1. โครงการพัฒนาบุคลากรและครูประจําการ

กิจกรรมย่อย
1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสําหรับ

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ
3. คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้งั
4 หน่วย

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์

ครูประจําการ

13. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
และบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ
2. ผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ยุทธศาสตร์ 2 , กลยุทธ์ 1 , กลยุทธ์ 6)

1. โครงการบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
2. งานนโยบายและแผน
3. งานบริการการศึกษา
4. งานบริหารงานบุคคล
5. งานพัฒนานักศึกษา
6. งานบริหารงานการเงินและพัสดุ
7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. งานประกันคุณภาพการศึกษา
9. งานตรวจสอบภายใน
10. งานสภามหาวิทยาลัย
11. โครงการบริหารงบประมาณส่วนกลาง
12. งานบริหารกองกลาง
13. งานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(ยุทธศาสตร์ 6 ,กลยุทธ์ 1)

ครูประจําการ
2. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ
2. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
(ยุทธศาสตร์ 2 , กลยุทธ์ 1)
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ยุทธศาสตร์ 2 , กลยุทธ์ 2)
1. จัดดําเนินงานตามพันธกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
1. หน่วยงานที่สนับสนุน
2. กิจกรรมการบริหารงานส่วนกลาง
การผลิตบัณฑิต
3. ติดต่อราชการ ประชุม
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการดําเนินงาน
5. บริการสาธารณูปโภค
6. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

งาน/โครงการ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
1. งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 1. โครงการจัดการศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตร์ฯ
1. ดําเนินงานของคณะ/หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ภาคปกติด้านวิทยาศาสตร์และ
2. โครงการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. จัดการศึกษาของคณะ/หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
เทคโนโลยี
3. โครงการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
4. โครงการจัดการศึกษาโครงการร่วมมือกับพยาบาลพระพุทธบาท 4. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. สํานักงานอธิการบดี

5. โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. โครงการจัดการศึกษาหน่วยจัดการศึกษา บางระจัน
7. โครงการจัดการศึกษาหน่วยจัดการศึกษา เดิมบางนางบวช
8. โครงการจัดการศึกษาหน่วยจัดการศึกษา ตาคลี
9. โครงการจัดการศึกษาหน่วยจัดการศึกษา ชัยบาดาล
(ยุทธศาสตร์ 1 ,กลยุทธ์ 2)

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
6. ปรับปรุงอาคารสถานที่ / สิ่งก่อสร้าง
7. ติดต่อราชการ

2. โครงการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตร์ฯ
นักศึกษาภาคพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 2. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
3. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ยุทธศาสตร์ 1 ,กลยุทธ์ 2)

1. ดําเนินงานของคณะ/หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
2. จัดการศึกษาของคณะ/หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
3. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
4. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน (ระบุชื่อรายการ)
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
6. ติดต่อราชการ

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. งานประกันคุณภาพการศึกษา

1. ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน
2. จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษากับหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สํานัก/สถาบัน
หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย

งาน/โครงการ

1. โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 1)

กิจกรรมหลัก
2. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 1 , โครงการ 2)
3. พัฒนาเอกสาร/สื่อการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษา
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 3 , โครงการ 1)
4. การผลิตตํารา E-book
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 3 , โครงการ 2)
5. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและห้องปฏิบัติการ

1. ส่งเสริมการผลิตตํารา เอกสารวิชาการ

1. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพและห้องปฏิบัติการ

(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 4 , โครงการ 1)
6. พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร

1. พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า

7. โครงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

1. ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้
3. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการจัดการ
ความรู้ของแต่ละหนวยงาน

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของท้องถิ่น/ภูมิภาค
(ยุทธศาสตร์ 1 ,กลยุทธ์ 1)

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามข้อ
กําหนดมาตรฐาน TQF และเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
2. ปรับปรุงหลักสูตร

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม
7. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 4 หน่วย
8. กองบริการการศึกษา

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ
5. งานพัฒนาภาษาต่างประเทศ
แก่นักศึกษา

กิจกรรมหลัก
1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 5 , โครงการ 1)

กิจกรรมย่อย
1. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา เพื่อการศึกษา
การติดต่อสื่อสาร การสมัครงาน การศึกษาต่อ และการ
ปฏิบัติงาน
2. จัดอบรมภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
แก่นักศึกษา

2. โครงการพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 5 )

1. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ ให้แก่
นักศึกษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร การปฎิบัติงาน
และการศึกษาต่อ

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย
5. ศูนย์ภาษา

2. จัดทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพภาษา
ต่างประเทศ ภาษาอื่นๆ แก่นักศึกษา

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

6. งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

1. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 5 , โครงการ 2)

1. จัดอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
แก่นักศึกษา
2. จัดอบรมการเขียนโปรแกรมแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมแข่งขัน/ประกวดทักษะด้านเทคโนโลยี
4. จัดทดสอบความรู้ด้านสารสนเทศ

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

งาน/โครงการ
7. งานพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมหลัก
1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐาน TQF
ของคณะและสาขาวิชา
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 7 , โครงการ 2)

กิจกรรมย่อย
1. จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการของสาขาวิชา/คณะ
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเทียบโอนการศึกษา
สําหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและกีฬา/สันทนาการ
4. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
7. จัดกิจกรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตอาสาและความเป็น
พลเมืองดี

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กองพัฒนานักศึกษา

2. โครงการบริการและสวัสดิการนักศึกษา

1. จัดกิจกรรมการบริการด้านการให้คําปรึกษา

(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 7)

3. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 , กลยุทธ์ 2,5,6)

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ
8. โครงการสหกิจศึกษา

กิจกรรมหลัก
1. โครงการบริหารงานสหกิจศึกษา
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 8)

2. จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. การบริการด้านการให้คําปรึกษา/บริการข้อมูลข่าวสาร
4. จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
5. การประกันอุบัติเหตุ/บริการสุขภาพต่างๆ
6. จัดสวัสดิการด้านหอพักนักศึกษา
1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ
/การแก้ปัญหา
2. ทักษะการสื่อสารและการทํางานร่วมกัน
3. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
4. ความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง/ความเป็นพลเมือง

กิจกรรมย่อย
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
2. จัดกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา
3. พัฒนาระบบสหกิจวิชาชีพ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับ
หน่วยงาน/สถานประกอบการ
5. การทําความตกลงร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์
เก่า/หน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการทั้งในประเทศ

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กองบริการการศึกษา

และต่างประเทศ

9. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 9)

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการทําผลงานวิชาการ/การวิจัย/
กิจกรรมวิชาการ
2. กิจกรรมเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ

1. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ

10. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
และบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

4. สํานัก/สถาบัน

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 2)

1. จัดกิจกรรมวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นําความ
รู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ
2. กิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี

กิจกรรมหลัก
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 2)

กิจกรรมย่อย
1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ทักษะ และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ความรู้ในหน้าที่
2. เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
3. กิจกรรมพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. โครงการบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
2. งานนโยบายและแผน
3. งานบริการการศึกษา
4. งานบริหารงานบุคคล
5. งานพัฒนานักศึกษา
6. งานบริหารงานการเงินและพัสดุ
7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. งานประกันคุณภาพการศึกษา

1. จัดดําเนินงานตามพันธกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
1. หน่วยงานที่สนับสนุน
2. กิจกรรมการบริหารงานส่วนกลาง
การผลิตบัณฑิต
3. ติดต่อราชการ ประชุม
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการดําเนินงาน
5. บริการสาธารณูปโภค
6. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

9. งานตรวจสอบภายใน
10. งานสภามหาวิทยาลัย
11. โครงการบริหารงบประมาณส่วนกลาง
12. บริหารงานกองกลาง
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 1)

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

3. ผลผลิต ผลงานการบริการ
วิชาการ

งาน/โครงการ
11. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

1. งานให้บริการทางวิชาการของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก
1. โครงการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 1)

กิจกรรมย่อย
1. จัดหาวัสดุเพื่อการดําเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์
2. ค่าสาธารณูปโภค
3. ซ่อมบํารุงวัสดุครุภัณฑ์
4. ติดต่อราชการ ประชุม อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน

2. โครงการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ
(ยุทธศาสตร์ 4 , กลยุทธ์ 4)
3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสต์ประยุกต์ของหน่วยงานจัดการศึษา
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 2)
4. โครงการบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 1)
1. โครงการที่มีการบูรณาการวิชาการกับการเรียน
การสอนและงานวิจัย
(ยุทธศาสตร์ 4 , กลยุทธ์ 2 , โครงการ 1)

1. จัดกิจกรรมการบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์

2. โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนา
หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่นทั้งในประเทศและ

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. สํานัก/สถาบัน
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์

1. จัดหาวัสดุทางด้านสารเคมี เพื่อการวิจัยและทดลอง
2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. กิจกรรมบริหารงานส่วนกลาง
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ จากการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษา

1. จัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชน/ศิษย์เก่า/
สถานประกอบการในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1. หน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สํานัก/สถาบัน

ต่างประเทศ

8. ศูนย์วิทยาศาสตร์
9. ศูนย์ภาษา

(ยุทธศาสตร์ 4 , กลยุทธ์ 3 , โครงการ 1)

10. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 4 หน่วย

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ

2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กิจกรรมหลัก
3. การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานและ
ชุมชนในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

กิจกรรมย่อย
1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น

4. โครงการจัดฝึกอบรมด้วยวิธีการใหม่ๆเพื่อให้มี
ความหลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก
(ยุทธศาสตร์ 4 , กลยุทธ์ 4 , โครงการ 2)

1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมตามความต้องการของชุมชน/
ท้องถิ่น
3. กิจกรรมบูรณาการ การบริการวิชาการ กับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย

5. โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสาน
โครงการพระราชดําริ
(ยุทธศาสตร์ 4 , กลยุทธ์ 4 , โครงการ 3)

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการ
พระราชดําริ
2. ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น/ภูมิภาค
อาเซียน
(ยุทธศาสตร์ 2 , กลยุทธ์ 1 , โครงการ 1)
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 8 กลุ่ม
(ยุทธศาสตร์ 2 , กลยุทธ์ 1 , โครงการ 2)
3. โครงการพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีสมรรถนะ จิตวิญญาณ ความเป็นครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

1. ดําเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
2. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
3. การพัฒนาหลักสูตร
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูกับพื้นที่
เขตการศึกษา/ต่างประเทศ

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ยุทธศาสตร์ 2 , กลยุทธ์ 2 , โครงการ 1)
4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูกับพื้นที่
การศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ (ภายใต้ผลผลิต)
3. โครงการคัดแยกขยะให้เป็นเงิน

4. โครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

5. โครงการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์โรงเรียนขนาดเล็กโดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นพี่
เลี้ยง
6. โครงการสมาธิเพื่อการศึกษา
สุขภาพ และปัญญา

กิจกรรมหลัก (ภายใต้งาน/โครงการ)
1. โครงการคัดแยกขยะให้เป็นเงิน

กิจกรรมย่อย
หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. จัดประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยคนในชุมชน
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
และผู้ประกอบการที่รับซื้อขยะ
2. ดําเนินการเก็บขยะและคัดแยกและจําหน่ายขยะ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1. จัดประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับ
โรงเรียนและคนในชุมชนเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันในแนว
ทางให้ความรู้ความเข้าใจ การแก้ปัญหา
2. ดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียน
1. โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โรงเรียนขนาดเล็กโดยมี 1. จัดประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นพี่เลี้ยง
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1. โครงการสมาธิเพื่อการศึกษา สุขภาพ และปัญญา

1. จัดอบรมการทําสมาธิและปฏิบัติธรรมแก่นักศึกษา
และชุมชน

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

7. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิตการวิจัยจากวัสดุในท้องถิ่น
เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน

1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลผลิตการวิจัยจากวัสดุใน
ท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

1. จัดอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นแก่
บุคคลภายนอก

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

8. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่โรงเรียน
ขนาดเล็กโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่โรงเรียน 1. จัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้โรงเรียน
ขนาดเล็กโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นพี่เลี้ยง
ขนาดเล็ก

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

เทพสตรีเป็นพี่เลี้ยง
งาน/โครงการ (ภายใต้ผลผลิต)
9. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใน
เชิงพานิชย์สู่ชุมชน ในเขตพื้นที่
จังหวัดภาคกลางตอนบน
10. โครงการการอยู่ร่วมกัน
ในประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลัก (ภายใต้งาน/โครงการ)
1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผักตบชวาเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงพานิชย์สู่ชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
ตอนบน

กิจกรรมย่อย
หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
แก่ชุมชน

1. โครงการวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 2 , โครงการ 7)

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอื่น สําหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
2. จัดกิจกรรมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่าง
ประเทศ ภาษาอื่น สําหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

2. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ/ภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 5 , โครงการ 1)

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ/ภาษาต่าง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
2. ประกวดทักษะ ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศใน
กลุ่มอาเซียน

3. โครงการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 5 , โครงการ 2)

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์มหาวิทยาลัย
กับชุมชน ท้องถิ่น/ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
(ยุทธศาสตร์ 1 , กลยุทธ์ 8 , โครงการ 2)

1. ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
การบริหาร ศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย กับชุมชน ท้องถิ่น
ผู้ประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย
9. สถาบัน/สํานัก
10. ศูนย์ภาษา
11. ศูนย์อาเซียนศึกษา

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ
4. ผลงาน การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ
1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
และบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

กิจกรรมหลัก
1. โครงการบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
2. งานบริหารกองกลาง
3. งานนโยบายและแผน
4. งานบริการการศึกษา
5. งานบริหารงานบุคคล
6. งานพัฒนานักศึกษา
7. งานบริหารงานการเงินและพัสดุ
8. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา
10. งานตรวจสอบภายใน
11. งานสภามหาวิทยาลัย
12. งานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. งานจัดการทรัพย์สินและรายได้
14. งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
15. งานสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
16. งานสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่
17. ศูนย์ฝึกอบรมพัฒฯบุคลากรภาครัฐและเอกชน หนองช้างนอน
18. งานประสานงานบัณฑิต
19. งานอุทยานวิทยาศาสตร์
20. บริหารงานศูนย์ภาษา
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 1)

กิจกรรมย่อย
หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. จัดดําเนินงานตามพันธกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
1. สํานัก/สถาบัน
2. กิจกรรมการบริหารงานส่วนกลาง
2. หน่วยงานที่สนับสนุน
3. ติดต่อราชการ ประชุม
การผลิตบัณฑิต
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการดําเนินงาน
5. บริการสาธารณูปโภค
6. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
กับหน่วยงานภายในและภายนอก
8. พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพเพื่อการจัดการเรียน
การสอน

งาน/โครงการ
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ

กิจกรรมหลัก
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 1)

กิจกรรมย่อย
1. ทบทวน และพัฒนาข้อบังคับ กฎระเบียบ ในการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 1 , โครงการ 5)

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. สํานัก/สถาบัน
2. หน่วยงานที่สนับสนุน
การผลิตบัณฑิต

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 2)

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ
3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมหลัก
1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน
และการบริหาร
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 3 , โครงการ 8)

2. ปรับปรุง/ทบทวน จํานวนหน่วยงาน และโครงสร้าง
การบริหารให้เอื้อต่อการบริหารงาน
3. จัดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน/บริการ
4. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการให้บริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว (One stop service) (Integration/
Self Service/e-service)
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 1 , โครงการ 2)
5. การบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง
6. การตรวจติดตาม/กํากับดูแล การบริหารจัดการ
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 1 , โครงการ 3)
7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 1 , โครงการ 4)
8. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 1 , โครงการ 1)
1. การหมุนเวียนงาน/การทํางานแบบข้ามสายงาน
การรวมกลุ่มการทํางาน
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 2 , โครงการ 2)
2. กิจกรรมความร่วมมือในการทํางานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 2 , โครงการ 6)
3. โครงการจัดการความรู้
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 2 , โครงการ 7)

4. สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 2 , โครงการ 8)
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 3 , โครงการ 3)
2. พัฒนาระบบสารสนเทศโปรแกรมเพื่อการบริหารงาน
บุคคล
3. บํารุงรักษาระบบโปรแกรมสารสนเทศ
4. บํารุงรักษาและพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่าย

3. คณะครุศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
8. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 4 หน่วย

10. สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์

1. สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. คณะ/สํานัก/สถาบัน

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. งานพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพภูมิทัศน์

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ
5. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

1. โครงการพัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อม
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 6 )

กิจกรรมหลัก
1. โครงการ Happy workplace (สถานที่ทํางานที่มี
ความสุข)
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 2 , โครงการ 1)

และอินเตอร์เน็ต
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 3 , โครงการ 4)
5. จัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่องานวิชาการ
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 3 , โครงการ 2)
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 3 , โครงการ 3)

7. สํานักงานอธิการบดี
8. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย

1. พัฒนาสถานที่แห่งใหม่ ตามโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล
2. จัดทําแผนความต้องการงบลงทุนด้านอาคารสถานที่
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สถานที่บริเวณมหาวิทยาลัย
4. การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย การจราจร

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สํานัก/สถาบัน

5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมสําหรับการให้บริการ

8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 4 หน่วย

6. พัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้นักศึกษา และ
บุคลากร
7. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในอาคาร

9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
10. สํานักงานอธิการบดี

กิจกรรมย่อย
1. จัดดําเนินงานโครงการ Happy workplace
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Happy workplace
3. ประกวดกิจกรรม 5 ส.
4. จัดประกวด หน่วยงานสร้างสุข
5. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะด้านร่างกาย
ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ ฯลฯ
6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะแก่ชุมชนภายใน
มหาวิทยาลัย/รอบมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สํานัก/สถาบัน
8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย

9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
10. สํานักงานอธิการบดี
6. โครงการแสวงหารายได้จาก
1. โครงการจัดหารายได้จากการทรัพย์สินและการบริการของ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/ผลผลิต มหาวิทยาลัย
งานวิจัย/การให้บริการวิชาการ
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 4 , โครงการ 1-5)

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ
งาน/โครงการ
แผนงานรอง ยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมหลัก

1. งานจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต
(ยุทธศาสตร์ 2 , กลยุทธ์ 2)

2. งานจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

1. สํานักจัดหารายได้และทรัพย์สิน
1. ดําเนินงานศูนย์ฝึกอบรมหนองช้างนอน
2. ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นและถ่ายทอด
2. คณะ/สํานัก
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
3. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
3. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย
4 หน่วย
4. โครงการจัดหารายได้จากศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐและเอกชนหนองช้างนอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี
5. โครงการจัดหารายได้จากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาคารเทพธานี
6. โครงการบริการทางวิชาการของหน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่น
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 4)

กิจกรรมย่อย

1. สนับสนุนการจัดการศึกษานักเรียนสาธิต
2. จัดกิจกรรมเพิ่มมาตรฐานคุณภาพโรงเรียน
3. จัดกิจกรรมเสริมคุณภาพชีวิตและคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน
4. จัดกิจกรรมการสร้างชื่อเสียง
5. จัดกิจกรรมแสดงความสามารถ
6. จัดกิจกรรมพิเศษ
7. จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ
1. สนับสนุนการจัดการศึกษานักเรียนสาธิต

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรีเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท
ราชวรมหาวิหาร
(ยุทธศาสตร์ 2 , กลยุทธ์ 2)

3. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่มาตรฐานระดับสากล
(ยุทธศาสตร์ 2 , กลยุทธ์ 2)

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ
งาน/โครงการ
แผนงานรอง ส่งเสริม และพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1. ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุง
1. งานบริหารงานทํานุบํารุงศิลปะ
ศิลปวัฒธรรม
และวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก

1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
(ยุทธศาสตร์ 6 , กลยุทธ์ 1)

2. งานส่งเสริมการทํานุศิลปวัฒนธรรม 1. โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา
สถาบันกษัตริย์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
(ยุทธศาสตร์ 5 , กลยุทธ์ 2 , โครงการ 1)

2. โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านประวัติศาสตร์

2. จัดกิจกรรมเพิ่มมาตรฐานคุณภาพโรงเรียน
3. จัดกิจกรรมเสริมคุณภาพชีวิตและคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน
4. จัดกิจกรรมการสร้างชื่อเสียง
5. จัดกิจกรรมแสดงความสามารถ
6. จัดกิจกรรมพิเศษ
7. จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ
1. เตรียมความพร้อมเปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
2. เตรียมความพร้อมเปิดสอนหลักสูตรศิลป์ภาษา
3. พัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ
4. สร้างความร่วมมือ (MOU) ทั้งในและต่างประเทศ
5. แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักเรียนกับต่างชาติ

กิจกรรมย่อย

ราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท
ราชวรมหาวิหาร

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท
ราชวรมหาวิหาร

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

1. จัดดําเนินงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน
2. สํานักงานอธิการบดี
3. บริการสาธารณูปโภค
4. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการ
ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จัดกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
2. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1. จัดทําฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
(ยุทธศาสตร์ 5 , กลยุทธ์ 3 , โครงการ 1)

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ

7. สํานัก/สถาบัน
8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย
9. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรหรือภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ
(ยุทธศาสตร์ 5 , กลยุทธ์ 4 , โครงการ 1)

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
กับองค์กรหรือภาคีภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมหลัก
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ
(ยุทธศาสตร์ 5 , กลยุทธ์ 5 , โครงการ 1)

กิจกรรมย่อย
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช
(ยุทธศาสตร์ 5 , กลยุทธ์ 5 , โครงการ 2)

1. ร่วมจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 1. คณะครุศาสตร์
2. จัดนิทรรศการ เผยแพร่ สืบสาน ในงานแผ่นดิน
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สมเด็จพระนารายณ์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สํานัก/สถาบัน
8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย
9. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

7. สํานัก/สถาบัน
8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย
9. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก
6. โครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ
(ยุทธศาสตร์ 5 , กลยุทธ์ 6 , โครงการ 1)

กิจกรรมย่อย
1. จัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง
กับการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สํานัก/สถาบัน
8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย
9. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

7. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ยุทธศาสตร์ 5 , กลยุทธ์ 6 , โครงการ 2)

1. ค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
2. ค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สํานัก/สถาบัน
8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย

9. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

งาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
8. โครงการวิจัยด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. งานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม
/ภูมิภาคอาเซียน
(ยุทธศาสตร์ 5 , กลยุทธ์ 7 , โครงการ 1)

หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สํานัก/สถาบัน
8. หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
4 หน่วย
9. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ในการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพิจารณา แหลงเงินงบประมาณ เพื่อการ
จัดสรรเปนงบประมาณรายจาย ดังตอไปนี้
1. เงินงบประมาณ (งบประมาณแผนดิน) ที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรจากรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2560
2. งบประมาณเงินรายได จากการประมาณการรายไดของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 นักศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)
2.2 นักศึกษาโรงเรียนสาธิต (บ.กศ.)
2.3 นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (กศ.บป.)
2.4 นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร (กศ.นบ.)
2.5 นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตศึกษา)
2.6 นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (กศ.บป.)
2.7 นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม)
2.8 รายไดจากการใหบริการและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพเทพธานี)
หมายเหตุ เงินรายได ไมรวม 1. รายไดจากการจัดการเงินสะสม
2. รายไดจากการบริจาค
3. รายไดอื่นๆ

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ

ลําดับที่
1

2

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต
แผนงาน ยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
2.1 ผลผลิต โครงการวิจัยเพื่อสรางสะสมองคความรูที่มีศักยภาพ
กิจกรรมหลัก วิจัยพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก วิจยั ประยุกต
กิจกรรมหลัก วิจยั และพัฒนา

3
4

แผนงาน ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนแข็งแรง
3.1 โครงการพัฒนาฐานรากและชุมชนเขมแข็ง
แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4.1 ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.2 ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4.3 ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ
กิจกรรมหลัก เผยแพรความรูและบริการวิชาการ
กิจกรรมหลัก การอยูรว มกันในประชาคมอาเซียน
กิจกรรมหลัก สงเสริมและสนับสนุนนโยบายดานการศึกษา

5

6

งบประมาณ
รายจายป
พ.ศ.2560

งบประมาณเงินรายได
การใหบริการ

บกศ.

กศ.บป.

บัณฑิต

กศ.นบ.

รป.ม.

และผลประโยชน

รวมทั้งสิ้น

รวม

รอยละ

จากทรัพยสิน

238.0511

11.5274

-

-

-

-

-

11.5274

249.5785

43.36

13.3277

3.0000
1.0000

-

2.0000

-

-

-

-

3.0000

6.4530
6.8747

-

16.3277
7.4530
6.8747
2.0000

2.84
1.29
1.19
0.35

3.3000

-

-

-

-

-

-

3.3000

0.57

0.7638
8.0480
8.8118

0.8256
0.5504

0.5440
0.3264

-

-

8.7978
38.3616
20.4340
33.6222

76.8620
138.0632
18.2046
4.5000
2.0000
11.7046
29.9935
33.6222

13.35
23.99
3.16
0.78
0.35
2.03
5.21
5.84

0.8704

0.0000

1.5000
1.5000

0.0000
6.0000
121.7430

3.6000
6.0000
575.5517

0.63
1.04
100.00

68.0642
99.7016
18.2046
4.5000
2.0000
11.7046

-

8.0340
28.9440
20.4340
23.9336

4.4 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.5595
4.5 ผลผลิต ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
แผนงาน พื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา
และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
5.1 ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.6000
งบกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย (อธิการบดี)
4.5000
รวมงบประมาณ
453.8087 100.3730 17.6236
1.3760
หมายเหตุ งบประมาณแผนดินเปนกรอบวงเงินจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2560 ยังไมสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

1.0000

2.0000

สรุปวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อการจัดสรรเปนงบประมาณรายจาย ไดดังนี้
ลําดับที่
1 งบประมาณ (งบแผนดิน)
2 งบประมาณเงินรายได

แหลงงบประมาณ

รวม

จํานวนงบประมาณ
453,808,700
121,743,120
575,551,820

รอยละ
78.85
21.15
100.00

หมายเหตุ งบประมาณแผนดินเปนกรอบวงเงินจัดสรรตาม พ.ร.บ.2560 ยังไมสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

และสรุปวงเงินจากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามประเภทงบประมาณ ไดดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ประเภทของงบประมาณ
บ.กศ.
กศ.บป.
กศ.นบ.
บัณฑิตศึกษา
เงินโครงการการจัดการศึกษาโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
รายไดจากการใหบริการและผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสิน
รวม

วงเงินประมาณการ(บาท)
122,628,250
22,029,600
1,088,000
1,720,000
1,500,000

ประมาณการจัดสรร
100,373,040
17,623,680
870,400
1,376,000

148,965,850

121,743,120

1,500,000

ประมาณการเงินรายได
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีงบประมาณเงินรายได จากการประมาณการเงินรายได ดังนี้
นักศึกษา ประมาณการเงิน
ประมาณการจัดสรร
ลําดับที่
แหลงประมาณการเงินรายได
(คน)
รายได (บาท) (รอยละ 100) (รอยละ 90 )
1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1,069 17,180,250
15,462,220
2 นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท
383
5,524,200
4,971,780
3 จํานวนนักศึกษาภาคปกติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1,828 21,720,700
4 จํานวนนักศึกษาภาคปกติดานสังคมศาสตร
6,928 78,203,100
5 นักศึกษาภาคบัณฑิต ภาคปกติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6 นักศึกษาภาคบัณฑิต ภาคปกติ ดานสังคมศาสตร
7 นักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
106
1,909,500
8 นักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ดานสังคมศาสตร
1,259 20,120,100
9 นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคบัณฑิต สาขานิติศาสตร
10 นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร
30
1,088,000
11 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษดานสังคมศาสตร
172
1,720,000
13 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
1,500,000 1,500,000
14 เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาจากโครงการการจัดการทรัพยสิน (เทพธานี)
รวม

หมายเหตุ ประมาณการรายไดไมรวมแผนรับนักศึกษาภาคพิเศษป 2559

11,775

148,965,850

1,500,000

20,434,000

(รอยละ 80)
17,376,560
62,562,480

1,527,600
16,096,080
870,400
1,376,000

99,809,120
121,743,120

ประเภท
งบประมาณ
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.
กศ.บป.
กศ.บป.
กศ.บป.
กศ.นบ.
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
รป.ม.
บกศ.

ภาคผนวก

นโยบาย และแนวทางการจัดทํางบประมาณ
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นโยบาย และแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
***************************************************

งบประมาณเปนทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหสําเร็จลุลวงตามนโยบาย
และยุทธศาสตร จากผลการไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินลดลง มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนตองใชงบประมาณ
เงิน รายได มาเสริมงบประมาณแผนดิน ในการดําเนินพันธกิจ เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภายใต
สถานการณที่เ ปลี่ ยนแปลงโดยบู รณาการงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน รายไดรวมกัน ใหการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยเปนไปตามแผนยุทธศาสตร เปาหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมุงสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดนโยบาย และแนวทางการจัดทํางบประมาณ
เงิ น รายได ป ระจํ า ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่ อใหการจัดทํ างบประมาณเงิน รายได ของมหาวิท ยาลัย มีความ
สอดคลองเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๔๖๐)
และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ดังนี้
นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินรายได
๑. งบประมาณเงินรายไดเปนงบประมาณที่มหาวิทยาลัย จัดเสริมงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน)
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ในแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให
หนวยงานของมหาวิทยาลัยนําไปใชสําหรับรายการที่งบประมาณรายจายไดรับจัดสรรไมเพียงพอ หรือรายการที่ไม
สามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณรายจาย หรือรายการเรงดวนที่ไมสามารถรอรับการสนับสนุนจากงบประมาณ
รายจาย
๒. การจัดสรรงบประมาณรายไดใหคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขอเสนอแนะ
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
เพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
๓. เปนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเสริมสรางคุณภาพทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู สราง
ความเป น เลิ ศด า นงานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการรับ ใชสังคม และสรางบั ณฑิตที่มีทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ โดย
ยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณลงสู คณะ/สํานัก/สถาบัน/หนวยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ใหมาก
ที่สุด
๔. การจัดทํางบประมาณรายจาย ให คํานึงถึงความสอดคลองของแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช
จ า ยเงิ น รายได ที่ ส ามารถใช จ า ยได ภ ายในป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และใหนํ าหลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช ใ นการ
ดําเนินการ
๕. ใหมีผูรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
๖. ถามีกิจกรรม/โครงการ หรือนโยบายนอกเหนือ ใหเสนอของบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย
แนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใหมี
ความสอดคลองเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบดวย ๖
ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน
ทองถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
๑. พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ห ลากหลายสนองความต อ งการของท อ งถิ่ น ภู มิ ภ าคอาเซี ย น/สากล
(เงินรายได)
๒. พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนและการจัดการเรี ย นรูสู ทองถิ่ น ภูมิภ าคอาเซีย น/สากล
(งบแผนดิน,เงินรายได)
๓. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน (เงินรายได)
๔. พัฒนาหองเรียน (เงินรายได)
๕. สงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผนดิน,เงิน
รายได)
๖. ส งเสริ มการจัดกิจ กรรมการพัฒ นานักศึกษาใหเปน พลเมืองดีมีคุณธรรมรับผิดชอบตอสังคม
(เงินรายได)
๗. สรางโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส/ผูสูงอายุ/ผูพิการ (เงินรายได)
๘. สรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับศิษยเกา/หนวยงาน/ชุมชน/
สถานประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศ (เงินรายได)
๙. การพัฒนาศักยภาพอาจารย (งบแผนดิน,เงินรายได)
๑๐. จัดการเรียนการสอน และสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางบัณฑิตที่มีทักษะ
แหงศตวรรษที่ ๒๑ (เงินรายได)
ยุทธศาสตรที่ ๒ เพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสูภูมิภาคอาเซียน/สากล
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
๑. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูสูครูมืออาชีพ (งบแผนดิน)
๒. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (งบแผนดิน)
๓. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาครูทั้งในประเทศและตางประเทศ (เงินรายได)

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสรางสรรคสูชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
๑. สรางและพัฒนานักศึกษา อาจารยและบุคลากร ใหมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
(งบแผนดิน,เงินรายได)
๒. ส งเสริ มการสร า งงานวิ จั ย และนวัตกรรมที่นําไปใชป ระโยชนในการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม
เชิงพาณิชย ที่นําไปสูการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร (เงินรายได)
๓. สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือในการทําวิจัยกับหนวยงาน/ชุมชน/ทองถิ่น ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ (เงินรายได)
๔. ถายทอดเทคโนโลยี องคความรู ผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อสรางรายได และสรางอาชีพแกชุมชน
(เงินรายได)
๕. ดําเนินงานศูนยการเรียนรูเกษตรปลอดภัย ใหเปนแหลงการเรียนรู และการถายทอดองคความรู
ใหแกภาครัฐ ภาคเอกชน สวนราชการ ชุมชน ทองถิ่น ในการนําไปใชประโยชนในทุกมิติ (เงินรายได)

ยุทธศาสตรที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถดานบริการวิชาการสูชุมชนทองถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
๑. พั ฒนาระบบและกลไก การให บริ การวิ ชาการแก ชุ มชนและสั งคม ภู มิ ภ าคอาเซี ย น/สากล
(เงินรายได)
๒. สงเสริมใหมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย (งบแผนดิน)
๓. พัฒนาและขยายเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ตางประเทศ (งบแผนดิน,เงินรายได)
๔. บริการวิชาการแกชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน (เงินรายได)
ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิภาคอาเซียนและสากล
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
๑. สร า งจิ ต สํ า นึ ก และความภาคภู มิ ใ จในชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย เอกลั ก ษณ ไ ทย
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น (งบแผนดิน)
๒. พัฒนาจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (เงินรายได)
๓. สรางเครือขายความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับองคกรหรือภาคีตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน สถาบันการศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ (งบแผนดิน)
๔. ส งเสริ มการสร างสรรค และการอนุ รักษ สื บสานเผยแพร ศิ ลปวั ฒนธรรมท องถิ่ นและของชาติ
(งบแผนดิน)
๕. สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถิ่นโดยผาน
กระบวนการ จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (งบแผนดิน)
๖. สนับสนุนการวิจัยดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น/
ภูมิภาคอาเซียน/สากล (งบแผนดิน)
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคูกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
๑. เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพให กับองคกรและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
(งบแผนดิน,เงินรายได)
๒. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ และมีความสุขในการทํางาน (งบแผนดิน
,เงินรายได)
๓. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและโครงสรา งพื้น ฐานด านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อ
สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทุกพันธกิจ (งบแผนดิน)
๔. แสวงหา รายไดจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/ผลผลิตจากการวิจัย การใหบริการวิชาการ
(เงินรายได)
๕. พัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (งบแผนดิน)

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ ๑๘๑๔ /๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------------------------------เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
๑. รศ.ดร.นันทนา
แจงสุวรรณ
ประธาน
๒. ผศ.จินตนา
เวชมี
กรรมการ
๓. ศ.ประดิษฐ
พงศทองคํา
กรรมการ
๔. ผศ.วันดี
เภาคํา
กรรมการ
๕. ผศ.เพียงใจ
เจียรวิชญกุล
กรรมการ
๖. อาจารยอรุณี
เจริญทรัพย
กรรมการ
๗. อาจารยสุชาติ
พันธพรหม
กรรมการ
๘. ผศ.ดร.อุไร
เงินงอก
กรรมการ
๙. ผศ.วรรณวิไล
โกษะโยธิน
กรรมการ
๑๐. ผศ.วิบลู
จันทรแยม
กรรมการ
๑๑. ผศ.ดร.ประทุม
ศรีรักษา
กรรมการ
๑๒. ผศ.วิไลวรรณ
ฉ่ําพิรุณ
กรรมการ
๑๓. ผศ.ดร.เพชรสุดา เพชรใส
กรรมการ
๑๔. ผศ.เพชรรัตน
บริสุทธิ์
กรรมการ
๑๕. ผศ.ธนิดา
ภูแดง
กรรมการ
๑๖. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์
เสนกาศ
กรรมการ
๑๗. ผศ.ดร.ฐาปกรณ แกวเงิน
กรรมการ
๑๘. ผศ.ดร.ศุภวัฒน
ลาวัณยวิสุทธิ์
กรรมการ
๑๙. ผศ.ศรีสุภา
นาคธน
กรรมการ
๒๐. ดร.จุติรชั
อนุกูล
กรรมการ

๒๑. อาจารย ดร.พงศศรัณย………….

๒
๒๑. อาจารย ดร.พงศศรัณย
จันทรชุม
กรรมการ
๒๒. ผศ.อาลัย
เนรานนท
กรรมการ
๒๓. ผศ.สมทรง
กฤตมโนรถ
กรรมการ
๒๔. ผศ.สุนทร
หิรัญวงษ
กรรมการ
๒๕. อาจารยกิตติวัลย
ทองอราม
กรรมการ
๒๖. น.ส.วันเพ็ญ
เตะขันหมาก
กรรมการและเลขานุการ
๒๗. น.ส.เพ็ญนภา
อรชร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ขอยกเลิกคําสั่งเลขที่ ๑๗๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย ดร.นันทนา แจงสุวรรณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

