
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560  

วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานวางแผนและติดตามประเมินผล                                                                                                            

กองนโยบายและแผน 
สํานักงานอธิการบดี 



คํานํา 
 

 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จําเปนตองดําเนินการใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549  
 การจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 
 แตงตั้งคณะทํางานตามคําสั่งท่ี 2130/2560เพ่ือยกรางพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 คณะทํางาน ไดประชุม 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 และครั้งท่ี 2 
วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ผลการยกรางใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 12 
มิถุนายน พ.ศ.2560 และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน ไดพิจารณาเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 13 
มิถุนายน พ.ศ.2560 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ แบง
ออกเปน 5 แผนงาน 10 ผลผลิต  
  1) แผนงาน บุคลากรภาครัฐมี 
   ผลผลิต คือโครงการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ       
การเรียนรูตลอดชีวิต  
  2) แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนมี ผลผลิต 5 ผลผลิต คือ 

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผ ล ผ ลิ ต  ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาดานสังคมศาสตร ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  

3) แผนงาน บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม มี 2 ผลผลิตคือ 
   ผลผลิต  โครงการวิจัยและพัฒนาเ พ่ือสรางสะสมองคความรู ท่ี มี ศักยภาพ              
และผลผลิต โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความ
ม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ 

4) แผนงาน บูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตมี 
   ผลผลิต คือโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต                   
  5) แผนงาน บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็งมี 
   ผลผลิต คือโครงการพัฒนาฐานรากและชุมชนเขมแข็ง  
  

ขอบคุณทุกหนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของท่ีใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 จนสําเร็จไดเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาทุกหนวยงานจะนําไปใชเปนกรอบใน
การดําเนินงาน และระดมสรรพกําลังรวมผลักดันการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไวตอไป 



สารบัญ 
 

หนา 
แผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัย  2 
ตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561   3 
 - ผลผลิตคาใชจายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  3 
 - ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     4 
 - ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร       5 
 - ผลงานการบริการวิชาการ        6 
 - ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        7 
 - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ       7 
 - โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางสะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพ    8 
 - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน   8 
   ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ     
 - โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต    9 
 - โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง     9 
กรอบรายละเอียดกิจกรรม จําแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 11 
 - ผลผลิตคาใชจายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  11 
 - ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     12 
 - ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร       18 
 - ผลงานการบริการวิชาการ        26 
 - ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        28 
 - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ       31 
 - โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางสะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพ    35 
 - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน   36 
   ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ     
 - โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต    38 
 - โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง     39 
กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  41 
 - ประมาณการเงินรายได         42 
 - สรุปวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561    43 
 - (ราง) กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จําแนกตาม 44 
   แผนงานผลผลิต/โครงการ       

ภาคผนวก 
นโยบาย และแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 



 

 

 
 

 

 

 

 

 แผนงานและผลผลิต ตัวชี้วดัและเปาหมายผลผลิตตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 แผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 

 

ลําดับที ่ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
1 แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 

 
1.1. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู   
      ตลอดชีวิต 

2 แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 
 

2.1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2.2 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
2.3 ผลงานการบริการวิชาการ 
    - เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 
    - การอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน 
2.4 ผลงานทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม 
2.5 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

3 แผนงาน บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 
 

3.1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพือ่สราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ 
3.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสงัคม ชุมชน 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ 

4 แผนงาน บูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 4.1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวีิต 
     - สนับสนนุคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

5 แผนงาน บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 
 

5.1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 



 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    - เงินเดือน 95 อัตรา 

    - ขาราชการ 10 อัตรา 
    - เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมวีาระ 10 อัตรา + ตําแหนงวิชาการ 46 อัตรา 
    - คาจางประจํา 15 อัตรา 
    - คาจางช่ัวคราว 13 อัตรา (อาจารยชาวตางประเทศ 5 ,วุฒิปริญญาโท 8 อัตรา) 
    - คาตอบแทนพนักงานราชการ 14 อัตรา 
    - คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดัหารถยนตประจําตําแหนง 6 อัตรา 
    - เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 52 อัตรา 
    - คาตอบแทนลูกจางประจําเงินเดอืน เต็มข้ัน 4 คน 
    - คาประกันสังคมพนักงานราชการ 
    - เงินอุดหนุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเดมิ 293 อัตรา,อัตราใหม 4 อัตรา (297 อัตรา)  
    - เงินประจําตําแหนงทางวิชาการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 6 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/โครงการ 
เปาหมายผลผลิต 

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนป 2561 

1. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรยีนรูตลอดชีวิต 

เชิงคุณภาพ :      
  1. คาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคณุภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
รอยละ 100 

    

    

    



 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/โครงการ 
เปาหมายผลผลิต 

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนป 2561 
2. ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
 

เชิงปริมาณ : 
ก. ภาคปกต ิ
   1. ระดับปริญญาตร ี
      - จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

 
 
 

คน 

 
 
 

516 
710 

2,454 
 
 

103 
- 

179 
 

35 
 
 

80 
80 
80 
70 
 
1 
 

60 
 
 

75 
 

75 

       - จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
      - จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
ข. ภาคพิเศษ 
   1. ระดับปริญญาตร ี
      - จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
      - จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
      - จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
ค. ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 
   1. จํานวนผูเรียนท่ีเขารวมการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
(ระบบทวิภาค/ีสหกิจศึกษา) มีเพ่ิมข้ึน (มหาวิทยาลัย) 
เชิงคุณภาพ : 
   1. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
   2. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา 
   3. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
   4. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 
(มหาวิทยาลัย) 
   5. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีสามารถสรางงานและประกอบอาชีพอิสระ 
(มหาวิทยาลัย) 
   6. หลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีผานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหรือเทียบเทาระดับดี (มหาวิทยาลัย) 
เชิงเวลา : 
   1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 
   2. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป 
 

คน 
คน 
 
 

คน 
คน 
คน 
 

คน 
 
 

รอยละ 
รอยละ 
รอยละ 
รอยละ 

 
รอยละ 

 
รอยละ 

 
 

รอยละ 
 

รอยละ 



 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/โครงการ 
เปาหมายผลผลิต 

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนป 2561 

3. ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร 

เชิงปริมาณ : 
ก. ภาคปกต ิ
   1. ระดับปริญญาตร ี
      - จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

 
 
 

คน 

 
 
 

1,939 
       - จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 

      - จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
ข. ภาคพิเศษ 
   1. ระดับปริญญาตร ี
      - จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
      - จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
      - จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
   2. ระดับบัณฑติศึกษา 
      - จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
      - จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม  
      - จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
ค. ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 
   1. จํานวนผูเรียนท่ีเขารวมการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
(ระบบทวิภาค/ีสหกิจศึกษา) มีเพ่ิมข้ึน (มหาวิทยาลัย) 

คน 
คน 
 
 

คน 
คน 
คน 
 

คน 
คน 
คน 
 

คน 

1,965 
8,096 

 
 

583 
- 

1,357 
 

360 
180 
360 

 
115 

 เชิงคุณภาพ :   
    1. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร รอยละ 80 
    2. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา 

   3. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
   4. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 
(มหาวิทยาลัย) 
   5. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีสามารถสรางงานและประกอบอาชีพอิสระ 
(มหาวิทยาลัย) 
   6. หลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หรือเทียบเทาระดับดี (มหาวิทยาลัย) 
เชิงเวลา : 
   1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
   2. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 
รอยละ 
รอยละ 

 
รอยละ 

 
รอยละ 

 
 

รอยละ 
 

รอยละ 

80 
80 
70 
 
1 
 

60 
 
 

75 
 

75 

    



 

ตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/โครงการ 
เปาหมายผลผลิต 

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนป 2561 

4. ผลงานการบริการ
วิชาการ 
  - เผยแพรความรูและ 
บริการวิชาการ 
 - การอยูรวมกันใน
ประชาคมอาเซียน 

เชิงปริมาณ : 
   1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม    
   2. จํานวนผูเขารับบริการ 
   3. จํานวนโครงการการอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน 
   4. จํานวนนักศึกษา อาจารย บุคลากร รวมท้ังบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีเขารวมโครงการสรางความรู ความเขาใจ ความ
ตระหนัก และความสําคัญในการรวมตัว 

 
โครงการ

คน 
โครงการ

คน 
 
 

 
5 

6,000 
4 

600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ :  
   1. รอยละความพึงพอใจของผูรบับริการในกระบวนการ
ใหบริการ 
   2. รอยละนักศึกษา อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขา
รวมโครงการสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และ
ความสําคญัในการรวมตัว 
เชิงเวลา : 
   1. รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสรจ็ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

 
รอยละ 

 
รอยละ 

 
 
 

รอยละ  
 

 
80 
 

80 
 
 
 

100 



 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/โครงการ 

เปาหมายผลผลิต 

ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

แผนป 2561 

5. ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ :   
   1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

 
โครงการ 

 
8 

    2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คน 7,000 
 เชิงคุณภาพ :  

   1. โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
เชิงเวลา : 
   1. รอยละของงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

 
รอยละ 

 
รอยละ 

 

 
90 
 

100 

 6. การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ 
 

เชิงปริมาณ : 
   1. แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

       - แผนพัฒนาบุคลากร 
       - แผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
       - แผนพัฒนาอาคารสถานท่ี 
       - แผนพัฒนาการจดัหารายได 
เชิงคุณภาพ : 
   1. การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค 
   2. รอยละของสถานศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินระดับดีข้ึนไป
จาก สมศ. (มหาวิทยาลัย) 
เชิงเวลา :  
   1. การดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาแลวเสร็จภายในเวลา
ท่ีกําหนด 
 

 
แผน 

 
 
 
 
 

รอยละ 
รอยละ 

 
 

รอยละ 
 

 
4 
 
 
 
 
 

80 
80 
 
 

80 



 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
แผนงาน  : บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/โครงการ 
เปาหมายผลผลิต 

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนป 2561 

7. โครงการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสรางสะสมองคความรูท่ี
มีศักยภาพ   
   - การวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสราง
สะสมองคความรูทางดาน
วิชาการเชิงลึกท่ีมีศักยภาพ
ตามสาขาการวิจัย 

เชิงปริมาณ :      
   1. โครงการวิจัย 
   2. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
เชิงคุณภาพ : 
  1. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
เชิงเวลา : 
  1. รอยละของโครงการวิจยัท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

 
โครงการ 
โครงการ 

 
ผลงาน 

 
รอยละ 

 
3 
3 
 
3 
 

80 

       

   - การวิจัยประยุกตเชิงลึก
หรือตอยอดเพ่ือนําไปใชแกไข
ปญหาการดําเนินของ
หนวยงาน 

เชิงปริมาณ :      
   1. โครงการวิจัย 
   2. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
เชิงคุณภาพ : 
   1. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
เชิงเวลา : 
   1. รอยละของโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

 
โครงการ 
โครงการ 

 
ผลงาน 

 
รอยละ 

 
2 
2 
 
2 
 

80 

8. โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือ
สรางความเขมแข็งดานสังคม 
ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตรของประเทศ 
   - การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ความมั่นคง สังคม และการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

เชิงปริมาณ :      
   1. โครงการวิจัย 
   2. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ  
เชิงคุณภาพ :   
   1. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
เชิงเวลา : 
   1. รอยละของโครงการวิจยัท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 
 
 

 
โครงการ 
โครงการ  
  

ผลงาน 
 

รอยละ 

 
14 
14 
 

14 
 

80 
 
 

 



 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

แผนงาน : บูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

 
 

แผนงาน : บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขมแข็ง 

 

ผลผลิต/โครงการ 
เปาหมายผลผลิต 

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนป 2561 

9. โครงการยกระดับคณุภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
   - กิจกรรมสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ : 
  1. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
เชิงคุณภาพ :      
  1. คาใชจายท่ีผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ี
ไดรับการสนับสนุน 
 
 

 

 
คน 
 

รอยละ 
 
 

 

 
1,437 

 
100 

 
 
 

ผลผลิต/โครงการ 
เปาหมายผลผลิต 

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนป 2561 

10. โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเขมแข็ง 

เชิงปริมาณ : 
    1. จํานวนหลักสูตร คูมือ และสื่ออิเล็คทรอนิกสการถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชน   
    2. ประชากรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลย ี
เชิงคุณภาพ : 
   1. ประชากรกลุมเปาหมายไดรับความรูและมีทักษะในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะแกชุมชนในการสรางงานสราง
อาชีพ 
 
 

 
หลักสตูร 

 
คน 
 

รอยละ 
 
 

 
10 
 

600 
 

80 
 



 

 

 

 

กรอบรายละเอียดกิจกรรม 

จําแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการปงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

1. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 1. เงินเดือน  + ค่าจ้างประจ า 1. ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ค่าจ้างชั่วคราว

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดชีวิต (ยุทธศาสตร์ที ่1 และ ยุทธศาสตร์ที ่6) 3. เงินอุดหนุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4. ค่าจ้างชั่วคราว

5. ค่าตอบแทนตามสิทธิ (ค่าเช่าบ้าน,ค่าตอบแทนต าแหน่ง

ต่าตอบแทนรถประจ าต าแหน่ง ,เงินประจ าต าแหน่งทาง

วิชาการ

6. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ผู้บริหารทีเ่กษียณ

อายุราชการ)

7. ค่าประกันสังคม

8. การจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารอง เล้ียงชีพ พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา

9…………………………………………………………………….

(ร่าง) กรอบกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย จ าแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

1. ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 1. งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 1. โครงการจัดการศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตร์ฯ 1. ด าเนินงานของคณะ 1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติด้านวิทยาศาสตร์และ 2. โครงการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. จัดการศึกษาของคณะ 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี 3. โครงการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. จัดการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. โครงการจดัการศึกษาโครงการร่วมมือกบัพยาบาลพระพทุธบาท 4. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน 4. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

5. โครงการจัดการศึกษาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ 5. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน 5. ส านักงานอธิการบดี

(ยุทธศาสตร์ 1) 6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

7. ปรับปรุงอาคารสถานที ่/ ส่ิงก่อสร้าง

8. ติดต่อราชการ

9……………………………………………………………

2. โครงการจัดการเรียนการสอน 1. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตร์ฯ 1. ด าเนินงานของคณะ 1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

นักศึกษาภาคพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 2. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. จัดการศึกษาของคณะ 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเทคโนโลยี 3. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ยุทธศาสตร์ 1 ) 4. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน (ระบุชื่อรายการ)

5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

6. ติดต่อราชการ

7…………………………………………………………..

3. งานประกันคุณภาพการศึกษา 1. โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 1. ด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ 1. คณะครุศาสตร์

 การจัดการศึกษา หน่วยงาน 2. คณะวิทยาการจัดการ

(ยุทธศาสตร์ 6 ) 2. จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ประกันคุณภาพการศึกษา 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการ 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศึกษากับหน่วยงานภายนอก

5………………………………………………………….. 7. ส านัก/สถาบัน



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

2. พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า 1. พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า

(ยุทธศาสตร์ 6 ) 2…………………………………………………………….

3. โครงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 1. ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

(ยุทธศาสตร์ 6 ) 2. จัดกิจกรรมเพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดการความรู้

3. จัดกิจกรรมเพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์ของการจัดการ

ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน

4……………………………………………………………..

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตาม 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามข้อ 1. คณะครุศาสตร์

ความต้องการของท้องถิ่น/ภูมิภาค ก าหนดมาตรฐาน TQF และเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(ยุทธศาสตร์ 1 ) 2. ปรับปรุงหลักสูตร 3. คณะวิทยาการจัดการ

3…………………………………………………………….. 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

2. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 1. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ยุทธศาสตร์ 1 ) 2……………………………………………………………… 6. คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม

7. กองบริการการศึกษา

5. งานพัฒนาภาษาต่างประเทศ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 1. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา เพือ่การศึกษา 1. คณะวิทยาศาสตร์

แก่นักศึกษา (ยุทธศาสตร์ 1 ) การติดต่อส่ือสาร การสมัครงาน การศึกษาต่อ และการ 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 ปฏิบัติงาน 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. จัดอบรมภาษาอังกฤษทีเ่กี่ยวข้องกับศาสตร์ 4. ศูนย์ภาษา 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

แก่นักศึกษา

4……………………………………………………………



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

2. โครงการพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ 1. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ ให้แก่

(ยุทธศาสตร์ 1 ) นักศึกษาเพือ่การติดต่อส่ือสาร การปฎิบัติงาน 

และการศึกษาต่อ

2. จัดทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพภาษา

ต่างประเทศ ภาษาอื่นๆ แก่นักศึกษา

 4……………………………………………………………

6. งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 1. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทีเ่กี่ยวข้องกับศาสตร์ 1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ (ยุทธศาสตร์ 1) แก่นักศึกษา 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การส่ือสาร 2. จัดอบรมการเขียนโปรแกรมแก่นักศึกษา 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. จัดกิจกรรมแข่งขัน/ประกวดทักษะด้านเทคโนโลยี 4. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

4. จัดทดสอบความรู้ด้านสารสนเทศ

5………………………………………………………..

7. งานพัฒนานักศึกษา 1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐาน TQF 1. จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการของสาขาวิชา/คณะ 1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ของคณะและสาขาวิชา 2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเทียบโอนการศึกษา 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ยุทธศาสตร์ 1 ) ส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและกีฬา/สันทนาการ 4. กองพัฒนานักศึกษา

4. จัดกิจกรรมรณรงค์เพือ่ส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

6. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

7. จัดกิจกรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตอาสาและความเป็น

พลเมืองดี

8…………………………………………………………



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

2. โครงการบริการและสวัสดิการนักศึกษา 1. จัดกิจกรรมการบริการด้านการให้ค าปรึกษา 

(ยุทธศาสตร์ 1) 2. จัดส่ิงอ านวยความสะดวก สถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ
และทีส่่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. การบริการด้านการให้ค าปรึกษา/บริการข้อมูลข่าวสาร

4. จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเพือ่สร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

5.  การประกันอุบัติเหตุ/บริการสุขภาพต่างๆ

6. จัดสวัสดิการด้านหอพักนักศึกษา

7…………………………………………………………………

3. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพือ่สร้างบัณฑิตทีม่ีทักษะ 1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ

แห่งศตวรรษที ่21 /การแก้ปัญหา

(ยุทธศาสตร์ที ่1 ) 2. ทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกัน

3. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

4. ความเข้าใจวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง/ความเป็นพลเมือง

5……………………………………………………………………

4. พัฒนาเอกสาร/ส่ือการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 1. ส่งเสริมต ารา เอกสารวิชาการ

(ยุทธศาสตร์ที ่1 ) 2. การผลิตต ารา E-book

3…………………………………………………………………….

8. โครงการสหกิจศึกษา 1. โครงการบริหารงานสหกิจศึกษา 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 1. กองบริการการศึกษา

(ยุทธศาสตร์ 1 ) 2. จัดกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา

3. พัฒนาระบบสหกิจวิชาชีพ

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับ

หน่วยงาน/สถานประกอบการ

5. การท าความตกลงร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์

เก่า/หน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ

6…………………………………………………………………….



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

9. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่เพิม่ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท าผลงานวิชาการ/การวิจัย/ 1. คณะวิทยาศาสตร์

ศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน (ยุทธศาสตร์ 1 ) กิจกรรมวิชาการ 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. กิจกรรมเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 4. ส านัก/สถาบัน

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. พัฒนาระบบอาจารย์ทีป่รึกษา

5………………………………………………………………..

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 1. จัดกิจกรรมวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้น าความ

(ยุทธศาสตร์ 6 ) รู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ

2. กิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานทีม่ีแนวปฏิบัติทีดี่

3………………………………………………………………..

3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่

(ยุทธศาสตร์ 6 ) ทักษะ และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ความรู้ในหน้าที่

2. เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

3. กิจกรรมพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

5………………………………………………………………….



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

10. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 1. โครงการบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 1. จัดด าเนินงานตามพันธกิจพืน้ฐานของหน่วยงาน 1. กองกลาง

และบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 2. งานนโยบายและแผน 2. กิจกรรมการบริหารงานส่วนกลาง 2. กองนโยบายและแผน

3. งานบริการการศึกษา 3. ติดต่อราชการ ประชุม 3. กองบริการการศึกษา

4. งานบริหารงานบุคคล 4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงาน 4. กองพัฒนานักศึกษา

5. งานพัฒนานักศึกษา 5. บริการสาธารณูปโภค 5. กองคลัง

6. งานบริหารงานการเงินและพัสดุ 6. กิจกรรมเพือ่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 6. หน่วยตรวจสอบภายใน

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 7. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา 8. การเตรียมความพร้อมในการจ้างอาจารย์เจ้าของภาษา 8. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

9. งานตรวจสอบภายใน (ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน) 9. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

10. งานสภามหาวิทยาลัย 9…………………………………………………………. 10. ส านักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

11. โครงการบริหารงบประมาณส่วนกลาง

12. บริหารงานกองกลาง

(ยุทธศาสตร์ 6)

11. โครงการพัฒนาการเรียนการ 1. โครงการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ 1. จัดหาวัสดุเพือ่การด าเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ 1. คณะวิทยาศาสตร์ ฯ

สอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ 6 ) 2. ค่าสาธารณูปโภค 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประยุกต์ 3. ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. ติดต่อราชการ ประชุม อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 4. ส านัก/สถาบัน

5……………………………………………………………. 5. ศูนย์วิทยาศาสตร์

2. โครงการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ 1. จัดกิจกรรมการบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์

(ยุทธศาสตร์ 4) 2……………………………………………………………..

3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 1. จัดหาวัสดุทางด้านสารเคมี เพือ่การวิจัยและทดลอง

และวิทยาศาสต์ประยุกต์ของหน่วยงานจัดการศึษา 2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ยุทธศาสตร์ 1 ) 3………………………………………………………………



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

4. โครงการบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 1. กิจกรรมบริหารงานส่วนกลาง 1. กองกลาง

(ยุทธศาสตร์ 6 ) 2……………………………………………………………….. 2. กองนโยบายและแผน

3. กองบริการการศึกษา

4. กองพัฒนานักศึกษา

5. กองคลัง

6. หน่วยตรวจสอบภายใน

7. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

8. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

9. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

10. ส านักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

2. ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 1.งานจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 1. โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ 1. ด าเนินงานของคณะ 1. คณะครุศาสตร์

สังคมศาสตร์ ภาคปกติด้านสังคมศาสตร์ 2. โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. จัดการศึกษาของคณะ 2. คณะวิทยาการจัดการ

3. โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 3. จัดการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(ยุทธศาสตร์ที ่1) 4. พัฒนากระบวนการผลิตครู

5. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน

6. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน

7. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

8. ปรับปรุงอาคารสถานที ่/ ส่ิงก่อสร้าง
9. ติดต่อราชการ

10………………………………………………………………

2. โครงการจัดการเรียนการสอน 1. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร์ 1. ด าเนินงานของคณะ 1. คณะครุศาสตร์

นักศึกษาภาคพิเศษด้านสังคมศาสตร์  2. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์ฯ 2. จัดการศึกษาของคณะ 2. คณะวิทยาการจัดการ

3. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ 3. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. โครงการจัดการศึกษาโครงการนิติศาสตรภาคบัณฑิต 4. จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน (ระบุชื่อรายการ) 4. โครงการ กศ.นบ.
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 5. โครงการนิติศาสตร์บัณฑิต 

(ยุทธศาสตร์ที ่1 ) 6. ติดต่อราชการ

7……………………………………………………………………



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

3. งานประกันคุณภาพการศึกษา 1. โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 1. ด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ 1. คณะครุศาสตร์

 การจัดการศึกษา หน่วยงาน 2. คณะวิทยาการจัดการ

(ยุทธศาสตร์ 6 ) 2. จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ประกันคุณภาพการศึกษา 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการ 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศึกษากับหน่วยงานภายนอก 7. ส านัก/สถาบัน

5……………………………………………………………

2. พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า 1. พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า

(ยุทธศาสตร์ 6 ) 2……………………………………………………………

3. โครงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 1. ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

(ยุทธศาสตร์ 6 ) 2. จัดกิจกรรมเพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดการความรู้

3. จัดกิจกรรมเพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์ของการจัดการ

ความรู้ของแต่ละหนวยงาน

4………………………………………………………………

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร 1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามข้อ 1. คณะครุศาสตร์

ของท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล ก าหนดมาตรฐาน TQF และเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 2. คณะวิทยาการจัดการ

(ยุทธศาสตร์ 1) 2. ปรับปรุงหลักสูตร 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

3………………………………………………………………. 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

2. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักนานาชาติ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ยุทธศาสตร์ 1) 2………………………………………………………………. 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. กองบริการการศึกษา



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

5. งานพัฒนาวิทยบริการและ 1. โครงการด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ 1. จัดหาวัสดุด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ 1. ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ยุทธศาสตร์ 1 ) 2. จัดหาวัสดุด าเนินงานบริการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. จัดหาวัสดุด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. จัดหาวัสดุด าเนินงานบริการสารสนเทศของคณะ

5. จัดหาครุภัณฑ์

 6. บริการสาธารณูปโภค

7. ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ส านัก

8…………………………………………………………..

2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้ 1. พัฒนาสถานที ่สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้บริการ 1. คณะครุศาสตร์

(ยุทธศาสตร์ 6) 2. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 2. คณะวิทยาการจัดการ

3………………………………………………………….. 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. ส านักงานอธิการบดี

8. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

9. ส านักวิทยบริการฯ

3. โครงการจัดหาส่ือ บริการสารสนเทศของหน่วยงานจัดการ 1. จัดหาเอกสารการสอน 1. คณะครุศาสตร์

ศึกษา 2. จัดหาส่ือสารสนเทศ 2. คณะวิทยาการจัดการ

(ยุทธศาสตร์ 1 ) 3…………………………………………………………… 3. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ

4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

6. งานพัฒนาภาษาต่างประเทศ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 1. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา เพือ่การศึกษา 1. คณะครุศาสตร์

แก่นักศึกษา (ยุทธศาสตร์ 1) การติดต่อส่ือสาร การสมัครงาน การศึกษาต่อ และ 2. คณะวิทยาการจัดการ

 การปฏิบัติงาน 3. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ

2. จัดอบรมภาษาอังกฤษทีเ่กี่ยวข้องกับศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก่นักศึกษา 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4………………………………………………………….. 7. ศูนย์ภาษา

2. โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาต่างประเทศ 1. จัดอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอื่นๆ ให้แก่

ภาษาอื่นๆ นักศึกษาเพือ่การติดต่อส่ือสาร การปฎิบัติงาน 

(ยุทธศาสตร์ 1) และการศึกษาต่อ

2. จัดทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพภาษา

ต่างประเทศ ภาษาอื่นๆ แก่นักศึกษา

4…………………………………………………………….

7. งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 1. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทีเ่กี่ยวข้องกับศาสตร์ 1. คณะครุศาสตร์

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ (ยุทธศาสตร์ 1 ) แก่นักศึกษา 2. คณะวิทยาการจัดการ

การส่ือสาร 2. จัดอบรมการเขียนโปรแกรมแก่นักศึกษา 3. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ

3. จัดกิจกรรมแข่งขัน/ประกวดทักษะด้านเทคโนโลยี 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

สารสนเทศ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. จัดทดสอบความรู้ด้านสารสนเทศ 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5……………………………………………………………… 7. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

8. งานพัฒนานักศึกษา 1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐาน TQF 1. จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการของสาขาวิชา/คณะ 1. คณะครุศาสตร์

ของคณะและสาขาวิชา 2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเทียบโอนการศึกษา 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(ยุทธศาสตร์ 1 ) ส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 3. คณะวิทยาการจัดการ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและกีฬา/สันทนาการ 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

4. จัดกิจกรรมรณรงค์เพือ่ส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทรัพยากรธรรมชาติ 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 7. กองพัฒนานักศึกษา

6. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

7. จัดกิจกรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตอาสา และความเป็น

พลเมืองดี

8…………………………………………………………….

 2. โครงการบริการและสวัสดิการนักศึกษา 1. จัดกิจกรรมการบริการด้านการให้ค าปรึกษา 

(ยุทธศาสตร์ 1 ) 2. จัดส่ิงอ านวยความสะดวก สถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ

และทีส่่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. การบริการด้านการให้ค าปรึกษา/บริการข้อมูลข่าวสาร

4. จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเพือ่สร้างโอกาสทาง

การศึกษาแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

5.  การประกันอุบัติเหตุ/บริการสุขภาพต่างๆ

6. จัดสวัสดิการด้านหอพักนักศึกษา

7……………………………………………………………..

3. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพือ่สร้างบัณฑิตทีม่ีทักษะ 1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ

แห่งศตวรรษที ่21 /การแก้ปัญหา

(ยุทธศาสตร์ที ่1 ) 2. ทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกัน

3. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

4. ความเข้าใจวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง/ความเป็นพลเมือง

5…………………………………………………………………..



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

4. พัฒนาเอกสาร/ส่ือการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 1. ส่งเสริมต ารา เอกสารวิชาการ

(ยุทธศาสตร์ที ่1 ) 2. การผลิตต ารา E-BOOK

3………………………………………………………………….

9. โครงการสหกิจศึกษา 1. โครงการบริหารงานสหกิจศึกษา 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 1.  กองบริการการศึกษา

(ยุทธศาสตร์ 1 ) 2. จัดกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา

3. พัฒนาระบบสหกิจวิชาชีพ

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับ

หน่วยงาน/สถานประกอบการ

5. การท าความตกลงร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์

เก่า/หน่วยงาน/ชุมชน/สถานประกอบการทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ

6…………………………………………………………………..

10. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่เพิม่ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท าผลงานวิชาการ/การวิจัย/ 1. คณะครุศาสตร์

ศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน (ยุทธศาสตร์ 1 ) กิจกรรมวิชาการ 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

2. กิจกรรมเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุม 3. คณะวิทยาการจัดการ

วิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 4. ส านัก/สถาบัน

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. พัฒนาระบบอาจารย์ทีป่รึกษา

5………………………………………………………………….

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 1. จัดกิจกรรมวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้น าความ

(ยุทธศาสตร์ 6 ) รู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ

2. กิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานทีม่ีแนวปฏิบัติทีดี่

3…………………………………………………………………..



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ทักษะ 

(ยุทธศาสตร์ 6 ) และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ความรู้ในหน้าที่

2. เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

3. กิจกรรมพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5…………………………………………………………………….

11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 1. โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 1.จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน อบรม ศึกษาดูงาน 1. คณะครุศาสตร์

แบบมาตรฐานครูมืออาชีพ (ยุทธศาสตร์ 1 ) ด้านการสอน ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ

 2. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 3. คณะวิทยาศาสตร์ ฯ

 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการและ 4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กิจกรรมเสริม 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูมืออาชีพ

5……………………………………………………………………….

2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์ 1. พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(ยุทธศาสตร์ 1) 2. สร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรีกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการผลิตครูมืออาชีพ

3. จัดสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายทีเ่ป็นแหล่งฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู

4…………………………………………………………………….

3. โครงการพัฒนาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้  เพือ่การ 1. พัฒนา ปรับปรุง ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการ

จัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนแบบมาตรฐานครูมืออาชีพ

(ยุทธศาสตร์ 1 ) 2……………………………………………………………………



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

12. โครงการพัฒนาบุคลากรและ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรและครูประจ าการ 1. จัดอบรมเพือ่พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาส าหรับ 1. คณะครุศาสตร์

ครูประจ าการ (ยุทธศาสตร์ 2 ) ครูประจ าการ 2. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ

 2. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. คณะวิทยาศาสตร์ ฯ

 3. จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4………………………………………………………………… 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 1. โครงการบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 1. จัดด าเนินงานตามพันธกิจพืน้ฐานของหน่วยงาน 1. กองกลาง

และบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 2. งานนโยบายและแผน 2. กิจกรรมการบริหารงานส่วนกลาง 2. กองนโยบายและแผน

3. งานบริการการศึกษา 3. ติดต่อราชการ ประชุม 3. กองบริการการศึกษา

4. งานบริหารงานบุคคล 4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงาน 4. กองพัฒนานักศึกษา

5. งานพัฒนานักศึกษา 5. บริการสาธารณูปโภค 5. กองคลัง

6. งานบริหารงานการเงินและพัสดุ 6. กิจกรรมเพือ่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 6. หน่วยตรวจสอบภายใน

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 7. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา 8. การเตรียมความพร้อมในการจ้างอาจารย์เจ้าของภาษา 8. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

9. งานตรวจสอบภายใน (ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน) 9. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

10. งานสภามหาวิทยาลัย 9…………………………………………………………….. 10. ส านักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

11. โครงการบริหารงบประมาณส่วนกลาง

12. งานบริหารกองกลาง

13. งานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

(ยุทธศาสตร์ 6 )



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

3. ผลผลิต ผลงานการบริการ 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 1. โครงการทีม่ีการบูรณาการวิชาการกับการเรียน 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมชนท้องถิ่นเป็นแหล่ง 1. คณะครุศาสตร์

วิชาการ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย การสอนและงานวิจัย การเรียนรู้ จากการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษา 2. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ

(ยุทธศาสตร์ 4) 2………………………………………………………………. 3. คณะวิทยาการจัดการ

2. โครงการความร่วมมือของภาคการผลิตภาควิชาการและชุมชน 1. จัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชน/ศิษย์เก่า/สถาน 4. คณะวิทยาศาสตร์ ฯ

และท้องถิ่นทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพือ่พัฒนาศักยภาพ ประกอบการในการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาท้องถิ่น 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ด้านบริการวิชาการ 2……………………………………………………………….. 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ยุทธศาสตร์ 4) 7. ส านัก/สถาบัน

3. โครงการให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมตามความต้องการของ 1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพือ่พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 8. ศูนย์วิทยาศาสตร์

หน่วยงานและชุมชนในพืน้ทีท่ีม่หาวิทยาลัยรับผิดชอบด้วยวิธีการ 2. โครงการแนะน าการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 9. ศูนย์ภาษา

ทีห่ลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก 3. โครงการคัดแยกขยะให้เป็นเงิน

(ยุทธศาสตร์ 4) 4. โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน

5. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ' การลงโปรแกรมและซ่อม

คอมพิวเตอร์" แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
6……………………………………………………………..

4. โครงการส่งเสริมขับเคล่ือนการเรียนรู้และสืบสาน 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการ
โครงการพระราชด าริ พระราชด าริ

(ยุทธศาสตร์ 4) 2. ด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ

3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

4………………………………………………………………….

5. โครงการพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ 1. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา"อ่านออก เขียนเป็น"

ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพืน้ทีท่ีม่หาวิทยาลัยรับผิดชอบ 2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศโรงเรียนขนาดเล็ก

(ยุทธศาสตร์ 4) 3. โครงการพัฒนาครูพลศึกษาและสันทนาการ

4. โครงการพัฒนาครูด้านหน้าทีพ่ลเมือง

5. โครงการลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้

6. โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้โรงเรียนขนาดเล็ก

7. โครงการเยาวชนไทยรู้เท่าทันส่ือ



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

8. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

9. โครงการพัฒนาทักษะครูวิทยาศาสตร์

10………………………………………………………………..

2. การอยู่ร่วมกันในประชาคม 1. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนให้กับนักศึกษา 1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 1. คณะครุศาสตร์

อาเซียน และบุคลากร ภาษาอื่น ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

 (ยุทธศาสตร์ 1) 2. จัดกิจกรรมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่าง 3. คณะวิทยาการจัดการ

ประเทศ ภาษาอื่น ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ/ภาษาต่าง 5. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. ประกวดทักษะ ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศใน 7. สถาบัน/ส านัก

กลุ่มอาเซียน 8. ศูนย์ภาษา

5………………………………………………………………..

  2. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจัยกับประเทศในกลุ่ม 1. ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิชาการ การวิจัย

 ประชาคมอาเซียน กับประเทศในกลุ่มอาเซียน

(ยุทธศาสตร์ 1 ) 2………………………………………………………………….

3. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ 1. การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ในกลุ่มประชาคมอาเซียน วิถีชีวิตกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

(ยุทธศาสตร์ 1) 2…………………………………………………………………

4. โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย 1. การแลกเปล่ียนนักศึกษา บุคลากรกับประเทศในกลุ่ม

ราชภัฏในกลุ่มประเทศอาเซียน อาเซียน

(ยุทธศาสตร์ 1) 2……………………………………………………………….



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

4. ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุง 1. งานบริหารงานท านุบ ารุงศิลปะ 1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการงานด้านศิลปะและ 1. จัดด าเนินงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม 1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

ศิลปวัฒธรรม และวัฒนธรรม วัฒนธรรม 2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน
(ยุทธศาสตร์ 6 ) 3. บริการสาธารณูปโภค

4. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการ 

ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

5…………………………………………………………………..

2. งานส่งเสริมการท านุศิลปวัฒนธรรม 1. โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา 1. จัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ 1. คณะครุศาสตร์

ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย สถาบันกษัตริย์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

 (ยุทธศาสตร์ 5 ) 2. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง 3. คณะวิทยาการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

3. เทิดพระเกียรติ รัชกาลที ่10 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4…………………………………………………………………… 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท านุ 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม 7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรหรือภาคีต่างๆ ทัง้ภาครัฐ กับองค์กรหรือภาคีภาครัฐและเอกชน 8. ส านัก/สถาบัน

เอกชน สถาบันการศึกษาทัง้ในระดับชาติ/นานาชาติ 2……………………………………………………………………

(ยุทธศาสตร์ 5 )

3. โครงการแลกเปล่ียนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 1. ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น 2. คลังข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ยุทธศาสตร์ 5 ) 3...................................................................................
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ 1. คณะครุศาสตร์
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(ยุทธศาสตร์ 5 ) 2………………………………………………………………… 3. คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

8. ส านัก/สถาบัน



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

5. โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จ 1. ร่วมจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 1. คณะครุศาสตร์

พระนารายณ์มหาราช 2. จัดนิทรรศการ เผยแพร่ สืบสาน ในงานแผ่นดิน 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(ยุทธศาสตร์ 5) สมเด็จพระนารายณ์ 3. คณะวิทยาการจัดการ

3……………………………………………………………………. 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

8. ส านัก/สถาบัน

6. โครงการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ 1. จัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทีเ่ชื่อมโยง 1. คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(ยุทธศาสตร์ 5 ) 2…………………………………………………………………….. 3. คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

8. ส านัก/สถาบัน



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

7. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ 1. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ศึกษาดูงานแหล่ง 1. คณะครุศาสตร์

ภูมิภาคอาเซียน ศิลปวัฒนธรรม ทัง้ในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียน 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(ยุทธศาสตร์ 5 ) 2............................................................................... 3. คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

8. ส านัก/สถาบัน

8. โครงการวิจัยด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. งานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม 1. คณะครุศาสตร์

หรือภูมิภาคอาเซียน 2. งานวิจัย/ระบบเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(ยุทธศาสตร์ 5 ) 3…………………………………………………………………. 3. คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

8. ส านัก/สถาบัน



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

5. ผลงาน การพัฒนาคุณภาพ 1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 1. โครงการบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 1. จัดด าเนินงานตามพันธกิจพืน้ฐานของหน่วยงาน 1. ส านัก/สถาบัน

การบริหารจัดการ และบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 2. งานบริหารกองกลาง 2. กิจกรรมการบริหารงานส่วนกลาง 2. กองกลาง

3. งานนโยบายและแผน 3. ติดต่อราชการ ประชุม 3. กองนโยบายและแผน

4. งานบริการการศึกษา 4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงาน 4. กองบริการการศึกษา

5. งานบริหารงานบุคคล 5. บริการสาธารณูปโภค 5. กองพัฒนานักศึกษา

6. งานพัฒนานักศึกษา 6. กิจกรรมเพือ่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 6. กองคลัง

7. งานบริหารงานการเงินและพัสดุ 7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ 7. หน่วยตรวจสอบภายใน

8. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กับหน่วยงานภายในและภายนอก 8. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

9. งานประกันคุณภาพการศึกษา 8. พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพเพือ่การจัดการเรียน 9. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

10. งานตรวจสอบภายใน การสอน 10. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

11. งานสภามหาวิทยาลัย 9. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 11. ส านักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

12. งานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. การเตรียมความพร้อมในการจ้างอาจารย์เจ้าของ

13. งานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ภาษา (ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน)

14. งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 11……………………………………………………………………..

15. งานสโมสรอาจารย์และข้าราชการ

16. งานสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่

17. ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน หนองช้างนอน

18. งานประสานงานบัณฑิต

19. งานอุทยานวิทยาศาสตร์

20. บริหารงานศูนย์ภาษา

(ยุทธศาสตร์ 6 )



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตาม 1. ทบทวน และพัฒนาข้อบังคับ กฎระเบียบ ในการบริหาร 1. ส านัก/สถาบัน

บริหารจัดการ หลักธรรมาภิบาล จัดการให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 2. คณะครุศาสตร์

(ยุทธศาสตร์ 6 ) 2. ปรับปรุง/ทบทวน จ านวนหน่วยงาน และโครงสร้าง 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

การบริหารให้เอื้อต่อการบริหารงาน 4. คณะวิทยาการจัดการ

3. จัดกิจกรรมการเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน/บริการ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการท างานและการให้บริการ 6. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ทีส่ะดวก รวดเร็ว (One stop service) (Integration/ 7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Self Service/e-service) 8. ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์

5. การบริหารจัดการแผนบริหารความเส่ียง

6.  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา

7. การด าเนินตามหลักคุณธรรม และความโปร่งใส

8. การจัดการความรู้

9. จัดท าแผนประหยัดพลังงาน

10. การตรวจติดตาม/ก ากับดูแล การบริหารจัดการ

11……………………………………………………………………..

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1. จัดท ากรอบอัตราก าลัง/จัดคนเข้ากรอบอัตรา 1. ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์

(ยุทธศาสตร์ 6 ) 2. กิจกรรมความร่วมมือในการท างานให้เป็นองค์กรแห่ง 2. คณะ/ส านัก/สถาบัน

การเรียนรู้

3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/พัฒนาการปฏิบัติงาน

4…………………………………………………………………..



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการเรียนการสอน 1. คณะครุศาสตร์

สารสนเทศและการส่ือสาร และการบริหาร และบริหารงาน 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(ยุทธศาสตร์ 6 ) 2. พัฒนาระบบสารสนเทศโปรแกรมเพือ่การบริหารงาน 3. คณะวิทยาการจัดการ

บุคคล 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

3. บ ารุงรักษาระบบโปรแกรมสารสนเทศ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. บ ารุงรักษาและพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่าย 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และอินเตอร์เน็ต 7. ส านักงานอธิการบดี

5. จัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพือ่งานวิชาการ 8. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

6. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ICT

7.....................................................................................

 

4. งานพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละ 1. โครงการพัฒนาสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 1. พัฒนาสถานทีแ่ห่งใหม่ ตามโครงการพัฒนา 1. คณะครุศาสตร์

สภาพภูมิทัศน์ (ยุทธศาสตร์ 6 ) มหาวิทยาลัยสู่สากล 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

 2. จัดท าแผนความต้องการงบลงทุนด้านอาคารสถานที่ 3. คณะวิทยาการจัดการ

 ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

 3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สถานทีบ่ริเวณมหาวิทยาลัย 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย การจราจร 7. ส านัก/สถาบัน

5. พฒันาระบบสาธารณูปโภคใหพ้ร้อมส าหรับการใหบ้ริการ 8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

6. พัฒนาสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจให้นักศึกษา และ ราชภัฏเทพสตรี

บุคลากร 9. ส านักงานอธิการบดี

7. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในอาคาร

8………………………………………………………………….



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

5. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ 1. โครงการ Happy workplace (สถานทีท่ างานทีม่ี 1. จัดด าเนินงานโครงการ Happy workplace 1. คณะครุศาสตร์

 ความสุข) 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Happy workplace 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(ยุทธศาสตร์ 6 ) 3. ประกวดกิจกรรม 5 ส. 3. คณะวิทยาการจัดการ

4. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะด้านร่างกาย 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ  ฯลฯ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะแก่ชุมชนภายใน 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 มหาวิทยาลัย/รอบมหาวิทยาลัย 7. ส านัก/สถาบัน

6. โครงการเพชรราชภัฏ 8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

7…………………………………………………………………….. ราชภัฏเทพสตรี

9. ส านักงานอธิการบดี

6. โครงการแสวงหารายได้จาก 1. โครงการจัดหารายได้จากการทรัพย์สินและการบริการของ 1. จัดท าแผนธุรกิจการจัดหารายได้ 1. ส านักจัดหารายได้และทรัพย์สิน

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/ผลผลิต มหาวิทยาลัย 2. งบด าเนินงานโครงการจัดการรายได้จากทรัพย์สิน 2. คณะ/ส านัก

งานวิจัย/การให้บริการวิชาการ (ยุทธศาสตร์ 6 ) และการบริการ

3……………………………………………………………………



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

แผนงาน บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพือ่สร้าง 1. การวิจัยพืน้ฐานเพือ่สร้างสะสม 1. โครงการบริหารงานวิจัย 1. บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

สะสมองค์ความรู้ทีม่ีศักยภาพ องค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึก (ยุทธศาสตร์ 3 ) 2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและ 2. คณะครุศาสตร์

ทีม่ีศักยภาพตามสาขาการวิจัย   งานสร้างสรรค์ให้ครอบคลุมทุกด้านเพือ่ให้เอื้อต่องานวิจัย 3. คณะวิทยาการจัดการ

 3. โครงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย 4. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

4…………………………………………………………….. 5. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ทุนสนับสนุนทุนวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ 1. วิจัยพืน้ฐาน 1. คณะครุศาสตร์

(ยุทธศาสตร์ 3) 2. วิจัยประยุกต์ 2. คณะวิทยาการจัดการ

3. วิจัยในชั้นเรียน 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

4. วิจัยส่ิงประดิษฐ์ 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

5……………………………………………………………… 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา

8. กองนโยบายและแผน

3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 1. โครงการอบรมเพือ่สร้างนักวิจัยหน้าใหม่นักวิจัยรุ่นเยาว์ 1. คณะครุศาสตร์

 (ยุทธศาสตร์ 3) โดยทีมนักวิจัยพีเ่ล้ียง 2. คณะวิทยาการจัดการ

2. โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ขอสนับสนุน 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

3. โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ผลงาน 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. อบรมการเขียนบทความการเป็นภาษาอังกฤษตีพิมพ์ 7. สถาบันวิจัยและพัฒนา

ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 8. ศูนย์ภาษา

5………………………………………………………………….



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

 4. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยทีม่ีคุณภาพ 1. เผยแพร่/ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ประจ า 1. คณะครุศาสตร์

(ยุทธศาสตร์ 3) และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 2. คณะวิทยาการจัดการ

2. จัดท าวารสารวิชาการ 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

3. ยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

4…………………………………………………………………… 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด 1. ทุนสนับสนุนการวิจัย 1. วิจัยและพัฒนา 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

เพือ่น าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนินงาน (ยุทธศาสตร์ 3) 2. วิจัยสถาบัน 2. กองนโยบายและแผน

ของหน่วยงาน 3……………………………………………………………………

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรม 1. งานสนับสนุนทุนการวิจัย 1. ทุนสนับสนุนทุนวิจัยเพือแก้ปัญหาสภาพความเข้มแข็งด้าน 1. วิจัยเพือ่พัฒนาท้องถิ่น 1. คณะครุศาสตร์

เพือ่แก้ปัญหาหรือสร้างความเข้ม สังคม ชุมชน 2. วิจัยส่ิงประดิษฐ์ 2. คณะวิทยาการจัดการ

แข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง (ยุทธศาสตร์ 3) 3……………………………………………………………………… 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ยุทธศาสตร์ของประเทศ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ 1. โครงการการบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กับการ 1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียน 1. คณะครุศาสตร์

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา เรียนการสอน การสอน/งานวิจัย 2. คณะวิทยาการจัดการ

เศรษฐกิจ สังคมเชิงพาณิชย์ทีน่ าไปสู่ (ยุทธศาสตร์ 3) 2……………………………………………………………………… 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

การจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน 1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพือ่ถ่ายทอดองค์ 1. คณะครุศาสตร์

การท าวิจัยกับหน่วยงานชุมชน ผลผลิตทางงานวิจัยสู่ชุมชน/ท้องถิ่น ทัง้ในประเทศและ ความรู้ ผลผลิตหางานวิจัยสู่ชุมชน 2. คณะวิทยาการจัดการ

ต่างประเทศ 2. การท าความตกลงร่วม (MOU) ด้านการวิจัยกับชุมชน/ 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(ยุทธศาสตร์ 3 ) ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

3………………………………………………………………… 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 1. การฝึกอบรมระยะส้ัน 1. คณะครุศาสตร์

ผลผลิตจากงานวิจัยเพือ่สร้างรายได้ (ยุทธศาสตร์ 3 ) 2. ด าเนินการศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย 2. คณะวิทยาการจัดการ

และอาชีพแก่ชุมชน 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน 3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

4. ด าเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลผลิตจากงานวิจัย 4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

5…………………………………………………………………. 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

แผนงานบูรณาการการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต
1. โครงการยกระดับคุณภาพการ 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 1. งานจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต 1. สนับสนุนการจัดการศึกษานักเรียนสาธิต 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ (ยุทธศาสตร์ 2 ) 2. จัดกิจกรรมเพิม่มาตรฐานคุณภาพโรงเรียน ราชภัฏเทพสตรี

ศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3. จัดกิจกรรมเสริมคุณภาพชีวิตและคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียน

4. จัดกิจกรรมการสร้างชื่อเสียง

5. จัดกิจกรรมแสดงความสามารถ

6. จัดกิจกรรมพิเศษ

7. จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ

8…………………………………………………………………….

2. งานจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 1. สนับสนุนการจัดการศึกษานักเรียนสาธิต 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรีเทพสตรี  สาขาวัดพระพุทธบาท 2. จัดกิจกรรมเพิม่มาตรฐานคุณภาพโรงเรียน ราชภัฏเทพสตรี  วัดพระพุทธบาท

ราชวรมหาวิหาร 3. จัดกิจกรรมเสริมคุณภาพชีวิตและคุณธรรมจริยธรรม ราชวรมหาวิหาร

(ยุทธศาสตร์ 2 ) ของนักเรียน

4. จัดกิจกรรมการสร้างชื่อเสียง
5. จัดกิจกรรมแสดงความสามารถ
6. จัดกิจกรรมพิเศษ
7. จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ

8………………………………………………………………….

  3. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่มาตรฐานระดับสากล 1. เตรียมความพร้อมเปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

 (ยุทธศาสตร์ 2 ) 2. เตรียมความพร้อมเปิดสอนหลักสูตรศิลป์ภาษา ราชภัฏเทพสตรี

3. พัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

4. สร้างความร่วมมือ (MOU) ทัง้ในและต่างประเทศ ราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

5. แลกเปล่ียนอาจารย์และนักเรียนกับต่างชาติ ราชวรมหาวิหาร

6…………………………………………………………………



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานภายในทีร่ับผิดชอบ

แผนงานบูรณาการการพัฒนา 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิม่ 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิม่ 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ผลิตและสร้างมูลค่าเพิม่ผลผลิตจาก ผลผลิตจากงานวิจัยสู่ชุมชนเพือ่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผลผลิตจากงานวิจัยสู่ชุมชนเพือ่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เข้มแข็ง งานวิจัยสู่ชุมชนเพือ่พัฒนาเศรษฐกิจ 2...............................................................................

1. โครงการพัฒนาฐานรากและ ฐานราก

ชุมชนเข้มแข็ง



 

 

 

 

กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 ในการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดพิจารณา แหลงเงินงบประมาณ เพ่ือการ
จัดสรรเปนงบประมาณรายจาย ดังตอไปนี้ 
 1. เงินงบประมาณ (งบแผนดิน) ท่ีมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรจากรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 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 และระดับประกาศนียบัตร (บัณฑิตศึกษา) 
  2.6 นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (กศบป.) 
  2.7 นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
   
หมายเหตุ เงินรายไดไมรวม  1. รายไดจากการจัดการเงินสะสม 
      2. รายไดจากการบริจาค 
      3. รายไดอ่ืนๆ 



ประมาณการเงินรายได

นักศึกษา ประมาณการเงิน ประเภท

(คน) รายได (บาท) (รอยละ 100) (รอยละ 90) (รอยละ 80) งบประมาณ

1 นักศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1,057 16,674,100 - 15,006,700 - บ.กศ.

2 นักศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท 334 5,056,900 - 4,551,200 - บ.กศ.

3 นักศึกษาภาคปกติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,351 16,160,000 - - 12,928,000 บ.กศ.

4 นักศึกษาภาคปกติดานสังคมศาสตร 5,893 63,550,600 - - 50,840,500 บ.กศ.

5 นักศึกษาภาคบัณฑิต ภาคปกติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - - - บ.กศ.

6 นักศึกษาภาคบัณฑิต ภาคปกติ ดานสังคมศาสตร - - - - - บ.กศ.

7 นักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 179 3,051,500 - - 2,441,200 กศ.บป.

8 นักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ดานสังคมศาสตร 1,332 20,843,450        - - 16,674,800 กศ.บป.

9 นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคบัณฑิต สาขานิติศาสตร - - - - - กศ.บป.

10 นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร 4 64,000 - - 51,200 กศ.นบ.

11 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - - - บัณฑิตศึกษา

12 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ดานสังคมศาสตร (ป.วิชาชีพครู) 180 6,300,000 - - 5,040,000 บัณฑิตศึกษา

13 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - - - - - รป.ม.

14 เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาจากโครงการการจัดการทรัพยสิน (เทพธาน)ี - - - - - บ.กศ.

10,330 131,700,550 19,557,900 87,975,700

ขอมูลนักเรียนสาธิต ณ วันที่ 12 มิ.ย.2560

12-มิ.ย.-60

หมายเหตุ  :  ประมาณการรายไดนี้รวมจํานวนนักศึกษาที่มีอยูจริง (ลงทะเบียน)  ณ วันที่ 5  พฤษภาคม 2560  และนักศึกษาภาคกศ.บป. ที่เขาใหมเทอม 3/59  ตัด ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

งบบัณฑิตจาก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่เขาใหม 1/2560 และนักศึกษาภาคปกติ ที่เขาใหม 1/2560 ตัด ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 (นักศึกษาภาคพิเศษไมรวมแผนรับเขาใหม ป 2560)

          ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มีงบประมาณเงินรายได  จากการประมาณการเงินรายได 

ลําดับที่ แหลงประมาณการเงินรายได
ประมาณการจัดสรร

รวม
107,533,600



                     สรุปวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อการจัดสรรเปนงบประมาณรายจาย ไดดังนี้

ลําดับที่  แหลงงบประมาณ จํานวนงบประมาณ รอยละ

1 งบประมาณ (งบแผนดิน) 481,005,600             81.73

2 งบประมาณเงินรายได 107,533,600             18.27

รวม 588,539,200             100.00

หมายเหตุ    งบประมาณแผนดินเปนกรอบวงเงินจัดสรรตาม พ.ร.บ.2561   ยังไมสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

                      และสรุปวงเงินจากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จําแนกตามประเภทงบประมาณ  ไดดังนี้

ลําดับที่ ประเภทของงบประมาณ วงเงินประมาณการ(บาท) ประมาณการจัดสรร

1 บ.กศ. 101,441,600             83,326,400              

2 กศ.บป. 23,894,950               19,116,000              

3 กศ.นบ. 64,000                     51,200                    

4 บัณฑิตศึกษา (ป.วิชาชีพครู) 6,300,000                 5,040,000               

5 เงินโครงการการจัดการศึกษาโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) -                         -                        

6 รายไดจากการใหบริการและผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสิน -                         -                        

   

รวม 131,700,550             107,533,600            

 

12-มิ.ย.-60



 

งบประมาณ

เงินรายได

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 245.8177

1.1 ผลผลิต รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการ

เรียนรูตลอดชีวิต 245.8177 16.2690 262.0867

2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 217.6900

2.1 ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 85.5926 6.3509 91.9435

2.2 ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 116.1666 32.6004 148.7670

2.3 ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ 12.3308 0.0000 12.3308

      - เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 10.3308 0.0000 10.3308  

      - การอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน 2.0000 2.0000

2.4 ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.6000 0.0000 3.6000  

2.5 ผลผลิต ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 0 25.7554 25.7554

3 แผนงานบูรณการการวิจัยและนวัตกรรม 6.0540

3.1 โครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ 1.3020 2.0000 3.3020

3.2 โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดาน

สังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ 4.7520 0.0000 4.7520

4 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 8.3789 19.5579              27.9368

4.1 โครงการ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 8.3789

     - สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 8.3789 19.5579 27.9368

5 แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 3.0650

5.1 โครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 3.0650 0.0000 3.0650

6 งบกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย (อธิการบดี) 0 5.0000 5.0000

รวมงบประมาณ 481.0056 107.5336 588.5392

หมายเหตุ   1. งบประมาณแผนดินเปนกรอบวงเงินจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2561 ยังไมสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

                             (ราง)   กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  จําแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ

รวมทั้งสิ้นลําดับที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณ

รายจายป

พ.ศ.2561



                2. รายการที่ 6 งบกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจ (อธิการบดี) ตั้ง 5% ของประมาณการจัดสรร   

               3. ประมาณการรายรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2560 เฉพาะยอดลงทะเบียน ณ วันที่ 1 มิ.ย.2560 เทากับ 1,461 คน  

               4. ไมรวมประมาณการรายรับนักศึกษา กศ.บป. ตามแผนรับปการศึกษา 2560 จํานวน 1,540 คน วงเงิน 18.6564 ลานบาท



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

นโยบาย และแนวทางการจัดทํางบประมาณ       
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



  
นโยบายนโยบาย  และแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.และแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒๕๖๑๑  

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีราชภัฏเทพสตรี  
***************************************************   

  

งบประมาณเปนทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหสําเร็จลุลวงตามนโยบาย
และยุทธศาสตร  แหลงงบประมาณท่ีจะใชมี ๒ แหลง คือ งบประมาณแผนดินและงบประมาณจากเงินรายได   
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงโดยบูรณาการงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายไดรวมกัน ใหการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนไปตามแผนยุทธศาสตร เปาหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัด
ท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และมุงสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนด
นโยบาย และแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือใหการจัดทํา
งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๗๗) นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของสภามหาวิทยาลัย 
และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)  ดังนี้ 
 

นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินรายได 
 ๑.  งบประมาณเงินรายไดเปนงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัย จัดเสริมงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบแผนดิน) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการ
ดําเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย และสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ในแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือใหหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยนําไปใชสําหรับรายการท่ีงบประมาณรายจายไดรับจัดสรรไมเพียงพอ หรือรายการท่ีไมสามารถขอ
สนับสนุนจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ หรือรายการเรงดวนท่ีไมสามารถรอรับการสนับสนุนจาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ       

 ๒. การจัดสรรงบประมาณรายได ใหคํานึงถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ในดาน
การปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ระยะสิ้นป ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขอเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก และ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของ
หนวยงานใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 

 ๓. เปนการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือเสริมสรางคุณภาพทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู สราง
ความเปนเลิศดานงานวิจัยและบริการวิชาการรับใชสังคม และเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีสอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   
  ๔. การจัดทํางบประมาณรายจาย เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช
จายเงินรายไดท่ีสามารถใชจายไดภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรภายใตหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาลมาใชในการดําเนินการ สามารถเปนเอกสารท่ีใชในการสื่อสารการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ใหมีผูรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
  ๖. ถามีกิจกรรม/โครงการ หรือนโยบายนอกเหนือ ใหเสนอของบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย 

 
 

กองนโยบายและแผน 
๒๖ เม.ย.๒๕๖๐ 



  
  แนวทางการจัดทํางบประมาณแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายไดเงินรายได  

 

  มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยยึดยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๗) 
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) และ
แนวนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี  โดยมีแนวทางการจัดสรรแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชนทองถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 

 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

ความสอดคลองเช่ือมโยงกับนโยบาย/แผนยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
๒๐ ป  (พ .ศ .๒๕๕๘ -
๒๕๗๗) 

นโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ของสภามหาวิทยาลัย 

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

แนวนโยบายพัฒนา
มหา วิทยาลัยของ
อธิการบดี ป ๒๕๖๐ 

๑. สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ ภาษาของ
ประเทศอาเซียน และเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหกับนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
 

 
นโยบายเรงดวน ขอ ๑.๑ 

พัฒนาภาษาอังกฤษ 
 ภาษาประเทศอาเซียน 

 
ยุทธศาสตร ๑  

กลยุทธ ๕ 

 

๒. ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียนคณุภาพ/หองปฏิบัติการ/หองกิจกรรม
นักศึกษา แหลงเรียนรูสารสนเทศและสื่อสารสนเทศ  และสภาพแวดลอมให
เหมาะสมและเอ้ืออํานวยในการจดัการเรียนการสอน เสริมสรางบรรยากาศ
การเรยีนรูทางวิชาการ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางมีความสขุ  

 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

 
นโยบาย ๒.๑ ระบบการเรียน

การสอน 

 
ยุทธศาสตร ๑ 

กลยุทธ ๒ 

 

๓. ปรับปรุง พัฒนาและบูรณาการหลักสตูร ใหเปนหลักสตูร 
สหวิทยาการ ท่ีหลากหลายสนองความตองการของหนวยงานราชการ 
ตลาดแรงงาน ทองถ่ิน และสังคมโลก 

 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

 
นโยบาย ๒.๑ หลักสตูร 

 
ยุทธศาสตร ๑ 

กลยุทธ ๑ 

 

๔. บูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาใหเปนบัณฑติท่ีมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงค  
มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการรับใชสังคม 

 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

 
นโยบาย ๒.๑ ระบบการเรียน

การสอน 

 
ยุทธศาสตร ๑ 

กลยุทธ ๖ 

 
พัฒนาบัณฑิตเชิง

สรางสรรค 

 

 

 

 



 
 

 

 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

ความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบาย/แผนยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
๒๐ ป  (พ .ศ .๒๕๕๘ -
๒๕๗๗) 

นโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ของสภามหาวิทยาลัย 

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

แนวนโยบายพัฒนา
มหา วิทยาลัยของ
อธิการบดี ป ๒๕๖๐  

๕. สรางความรวมมือกับ ศิษยเกา/ชุมชน/ภาคราชการ/สถาน
ประกอบการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาหรือรูปแบบท่ีเนน
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในหนวยงานภาคราชการ และสถาน
ประกอบการภายนอก 

 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
 

 
นโยบาย ๒.๑ ระบบการเรียน

การสอน 
 
 

 
ยุทธศาสตร ๑ 

กลยุทธ ๘ 

 

๖. จัดการเรียนการสอน และสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และ
ใหมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
 

  
ยุทธศาสตร ๑ 

กลยุทธ ๒ 

 
พัฒนาบัณฑิตเชิง

สรางสรรค 

๗. เรงรัดพัฒนาแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนและนวัตกรรม 

 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
 

 
นโยบาย ๒.๑ ระบบการเรียน

การสอน 

 
ยุทธศาสตร ๑ 

กลยุทธ ๕ 

 
ระบบ IT 

๘. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีคุณภาพอยูภายใตเกณฑ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
 

 
นโยบาย ๒.๑ ดานอาจารย 

 
ยุทธศาสตร ๑ 

กลยุทธ ๙ 

 

๙. .......................................................................... 
 

    

 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสูภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
ความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบาย/แผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
๒๐ ป  (พ .ศ .๒๕๕๘ -
๒๕๗๗) 

นโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ของสภามหาวิทยาลัย 

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

แนวนโยบายพัฒนา
มหา วิทยาลัยของ
อธิการบดี ป ๒๕๖๐ 

๑. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูรุนใหม ท้ังหลักสูตร
ระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีมาตรฐานสอดคลองตามความตองการของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
 

 
นโยบาย ๒.๒ (๒)  

 
ยุทธศาสตร ๒ 

กลยุทธ ๑ 

 
ไมท้ิงคร ู

๒. สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตและพัฒนาครูท้ังโรงเรียน 
สถานประกอบการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

  
นโยบาย ๒.๒ (๑)  

 
ยุทธศาสตร ๒ 

กลยุทธ ๓ 

 
ไมท้ิงคร ู

๓. พัฒนาครูประจําการโดยการสงเสริมใหหนวยผลิตครู พัฒนาองค
ความรูครูประจําการในรูปแบบตางๆ ดวยกระบวนการวิจัยแบบมี
สวนรวม กับโรงเรียน เพ่ือสรางนวัตกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   
ยุทธศาสตร ๒ 

กลยุทธ ๒ 

 
ไมท้ิงคร ู

๔.   .............................................................................. 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสรางสรรคสูชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
ความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบาย/แผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
๒๐ ป  (พ .ศ .๒๕๕๘ -
๒๕๗๗) 

นโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ของสภามหาวิทยาลัย 

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

แนวนโยบายพัฒนา
มหา วิทยาลัยของ
อธิการบดี ป ๒๕๖๐ 

๑. สรางและพัฒนานักศึกษา อาจารยและบุคลากร ใหมีศักยภาพใน
การผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  

  
นโยบาย ๒.๓ (๒) 

 
ยุทธศาสตร ๓ 

กลยุทธ ๑ 

 

๒. สงเสริมการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน
โดยตรงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชน ทองถ่ิน ใหเกิดความ
เขมแข็งและยั่งยืน 

 
การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน 

 
นโยบาย ๒.๓ (๕) 

 
ยุทธศาสตร ๓ 

กลยุทธ ๒ 

 
ไมท้ิงการวิจัย 

๓. สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือในการทําวิจัยกับภาคการ
ผลิต ภาควิชาการ และภาคชุมชน เพ่ือเปนศูนยวิจัยเฉพาะทางศูนย
ความเปนเลิศ หรือกลุมวิจัย 

  
นโยบาย ๒.๓ (๔) 

 
ยุทธศาสตร ๓ 

กลยุทธ ๓ 

 

๔. พัฒนาระบบการสงเสริม เผยแพรการวิจัย และถายทอดเทคโนโลยี
องคความรูเพ่ือการใชประโยชนจากงานวิจัยระดับทองถ่ิน ระดับชาติ
และนานาชาติ 

  
นโยบาย ๒.๓ (๕) 

 
ยุทธศาสตร ๓ 

กลยุทธ ๕ 

 

๕. จัดทําแผนพัฒนางานวิจัย และสงเสริมใหมีการเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกใหมากข้ึน 

  
นโยบาย ๒.๓ (๑๐) 

  

๖. ........................................................ 
 

    

 
  
 
 
 
 
       



 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เพ่ิมขีดความสามารถดานบริการวิชาการสูชุมชนทองถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
ความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบาย/แผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
๒๐ ป  (พ .ศ .๒๕๕๘ -
๒๕๗๗) 

นโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ของสภามหาวิทยาลัย 

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

แนวนโยบายพัฒนา
มหา วิทยาลัยของ
อธิการบดี ป ๒๕๖๐ 

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินและการ
ขับเคลื่อนชุมชนใหเขมแข็ง 

  
นโยบายเรงดวน (๑.๓)  

การบริการวิชาการ 

 
ยุทธศาสตร ๔ 

กลยุทธ ๒ 

 

๒. พัฒนาและขยายเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาคการผลิต 
ภาควิชาการ และภาคชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ 

  
นโยบาย ๒.๓ (๔) 

 
ยุทธศาสตร ๔ 

กลยุทธ ๓ 

 

๓. สงเสริมใหมีแหลงขอมูลเพ่ือการพัฒนาดานการศึกษา ดาน
เศรษฐกิจ และดานสังคมของจังหวัดและกลุมจังหวัด และศูนยกลาง
การเชื่อมโยงเครือขายองคกรปกครองทองถ่ิน และความรวมมือใน
การบริการวิชาการแกชุมชนเพ่ือสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

    
ไมท้ิงชุมชน 

๔. ............................................................................................ 
 

    

 
 
 
     
    
     
 
 
 
   



 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ สงเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิภาคอาเซียนและสากล 
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
ความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบาย/แผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
๒๐ ป  (พ .ศ .๒๕๕๘ -
๒๕๗๗) 

นโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ของสภามหาวิทยาลัย 

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

แนวนโยบายพัฒนา
มหา วิทยาลัยของ
อธิการบดี ป ๒๕๖๐ 

๑. รณรงคใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีจิตสํานึก รัก หวง
แหน และความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
เอกลักษณไทย ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

 
การสรางความอยูดมีีสุข
ใหเอ้ือตอการพัฒนาคน 

 
นโยบาย ๒.๔ (๑) 

 

 
ยุทธศาสตร ๕ 

กลยุทธ ๒ 

 
พัฒนาบัณฑิตเชิง

สรางสรรค 

๒. สรางเครือขายความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
องคกร ภาครัฐ ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และชุมชนทองถ่ิน 
ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการนํางานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมไปเพ่ิมมูลคาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

  
นโยบาย ๒.๔ (๒) 

 

 
ยุทธศาสตร ๕ 

กลยุทธ ๔ 

 

๓. สงเสริมและสนับสนุนการใชวัฒนธรรมและภูมิปญญา เพ่ือสราง
ความเขาใจอันดีของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก 

  
นโยบาย ๒.๔ (๓) 

 

  

๔. สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 
ภูมิปญญาทองถ่ินโดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ 

   
ยุทธศาสตร ๕ 

กลยุทธ ๖ 

 

๕. .............................................................................. 
 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคูกับผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน  
 

 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

ความสอดคลองเช่ือมโยงกับนโยบาย/แผนยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๗๗) 

นโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ของสภามหาวิทยาลัย 

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

แ น ว น โ ย บ า ย พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง
อธิการบดี ป ๒๕๖๐ 

๑. จัดทําแผนธุรกิจเพ่ือหารายไดจากพันธกิจ 
 

  
นโยบายเรงดวน ๑.๔  

จัดทําแผนธุรกิจ 

 
ยุทธศาสตร ๖ 

กลยุทธ ๔ 

 

๒. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ทบทวนระเบียบ/ขอบังคับ ปรับระบบ
การบริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

  
นโยบาย ๒.๖ (๑) 

  
ปรับโครงสราง 

๓. เรงรัดการจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากร/จัดคนเขากรอบอัตรากําลัง และ
สรรหาผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

    
ทํากรอบอัตรา/จัดคนเขา
กรอบ/สรรหา ผอ.สนอ. 

๔. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโครงสรางพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาใชในการสนับสนุนการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

 
นโยบาย ๒.๖ (๔) 

 
ยุทธศาสตร ๖ 

กลยุทธ ๕ 

 
ระบบ IT 

๕. พัฒนาพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแผนแมบท บริหารจัดการพ้ืนท่ี 
และการใชประโยชนพ้ืนท่ีนอกสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ 

  
นโยบาย ๒.๖ (๕) 

 
ยุทธศาสตร ๖ 

กลยุทธ ๖ 

 
การใชประโยชนนอกท่ีตั้ง 

๖.พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมีคุณภาพอยูภายใตมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

  
นโยบาย ๒.๖ (๒) 

 
ยุทธศาสตร ๖ 

กลยุทธ ๒ 

 

๗. .............................................................................     

 
กองนโยบายและแผน 

๒๖ เม.ย.๒๕๖๐ 



 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏบิัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ท่ี ๒๑๓๐ /๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------- 

 เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดี   ประธาน  
๒. ผศ.รัชชนก สวนสีดา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและบริหาร  

         กรรมการ  
 ๓. รศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ วิจัย และ   
     นวัตกรรม    กรรมการ 

๔. ผศ.ศศิธร วชิรปญญาพงศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพองคการ 
    และกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ 
 ๕. อาจารย ดร.เฉลิมชัย  หาญกลา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ 

    ผูประกอบวิชาชีพครู   กรรมการ 
๖. อาจารย ดร.กันยา กองสูงเนิน  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและ 
    กิจการพิเศษ    กรรมการ 
๗. อาจารยสุชาติ พันธุพรหม  รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดี  กรรมการ 
๘. อาจารย ดร.นันทนา แจงสวาง  รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดี  กรรมการ 
๙. อาจารยวันทนี บุญสุวรรณ รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดี  กรรมการ 
๑๐. ผศ. ดร.ทรงศรี ตุนทอง   คณบดีคณะครุศาสตร   กรรมการ 
๑๑. ผศ.เพชรรัตน บริสุทธิ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
๑๒. ผศ.ธนิดา ภูแดง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
๑๓. อาจารย ดร.ศตพล มุงคํ้ากลาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๕. อาจารย ดร.สกุล คํานวนชัย  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๖. ผศ.ศรีสุภา  นาคธน  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          กรรมการ 
๑๗. อาจารย ดร.จุติรัช อนุกูล  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ   

  
 
 
 
 
๑๘. ดร.พงศศรัณย………………… 



๒ 
 

๑๘. อาจารย ดร.พงศศรัณย จันทรชุม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      กรรมการ 
๑๙. น.ส.สุภารัตน สินสุวรรณ  ผูอํานวยการกองกลาง        กรรมการ 
๒๐. นางศุภศร ยินดีสุข              ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา   กรรมการ 
๒๑. นางศรีไพร วงษวาน ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
๒๒. ผศ.อาลัย เนรานนท  ผูชวยเลขานุการหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อ.ชัยบาดาล  
                                 กรรมการ 
๒๓. ผศ.สมทรง  กฤตมโนรถ ผูชวยเลขานุการหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อ.ตาคลี 

    กรรมการ 
๒๔. ผศ.สุนทร  หิรัญวงษ  ผูชวยเลขานุการหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อ.เดิมบางนางบวช  
               กรรมการ 
๒๕. อาจารยกิตติวัลย ทองอราม  ผูชวยเลขานุการหนวยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง อ.บางระจัน 
              กรรมการ 
๒๖. นางกมลชนก โรจนกิจเกษตร หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
๒๗. นางภัคจิรา แทนทอง   หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
              กรรมการ 
๒๘. น.ส.ขนิษฐา สุกใส หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๒๙. นางรุงทิพย คงมานะ หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
   กรรมการ 
๓๐. นางจินตนา เขตจํานันต  หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    กรรมการ 
๓๑. นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการ 
๓๒. น.ส.สมดา วินิจกําธร หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการศิลปะและวัฒนธรรม 

   กรรมการ 
๓๓. นางพิณรัตน โพธิ์เจริญ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

   กรรมการ 
๓๔. น.ส.อณุภา  ทานะรมณ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยบริการและเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ  กรรมการ 
๓๕. น.ส.วันเพ็ญ เตะขันหมาก ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
๓๖. น.ส.เพ็ญนภา   อรชร  หัวหนางานวางแผนและติดตามประเมินผล 
           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๗. นายกิตติธัช เลาถาวรกิจ หัวหนางานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ 
                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 

๓๘.น.ส.สัญฐนี........................ 



 
๓ 

 
๓๘. น.ส.สัญฐน ี ไกรสนาม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๙. น.ส.สิริกาญจน ปานประเสริฐสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    

สั่ง  ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

                         (ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี ) 
                                                           รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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