แผนดําเนินงานประจําป 2562

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สารบัญ
หนา
แผนดําเนินงานประจําป 2562
การจัดสรรประมาณตามแผนดําเนินงานประจําป 2562...........................................................................................................................................................................................

1

แผนดําเนินงานประจําป 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี ......................................................................................................................................................................................

2

แผนดําเนินงานประจําป 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามยุทธศาสตร ...............................................................................................................................................

11

แผนดําเนินงานประจําป 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร(ี แยกตามหนวยงาน)
แผนดําเนินงานประจําป 2562 คณะครุศาสตร.......................................................................................................................................................................................................

12

แผนดําเนินงานประจําป 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.......................................................................................................................................................................

15

แผนดําเนินงานประจําป 2562 คณะวิทยาการจัดการ............................................................................................................................................................................................

19

แผนดําเนินงานประจําป 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี...........................................................................................................................................................................

23

แผนดําเนินงานประจําป 2562 สํานักงานอธิการบดี................................................................................................................................................................................................

27

แผนดําเนินงานประจําป 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...........................................................................................................................................................

30

แผนดําเนินงานประจําป 2562 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน..................................................................................................................................................................

31

แผนดําเนินงานประจําป 2562 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม....................................................................................................................................................................................

33

แผนดําเนินงานประจําป 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา...........................................................................................................................................................................................

34

แผนดําเนินงานประจําป 2562 กองนโยบายและแผน.............................................................................................................................................................................................

35

สารบัญ (ตอ)
หนา
แผนดําเนินงานประจําป 2562 กองพัฒนานักศึกษา...............................................................................................................................................................................................

36

แผนดําเนินงานประจําป 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา................................................................................................................................................................................

37

แผนดําเนินงานประจําป 2562 ศูนยคอมพิวเตอร...................................................................................................................................................................................................

38

แผนดําเนินงานประจําป 2562 ศูนยภาษา..............................................................................................................................................................................................................

40

แผนดําเนินงานประจําป 2562 กลุมตรวจสอบภายใน............................................................................................................................................................................................

41

แผนดําเนินงานประจําป 2562 งานวิเทศสัมพันธ...................................................................................................................................................................................................

42

แผนดําเนินงานประจําป 2562 งานประชาสัมพันธ.................................................................................................................................................................................................

43

แผนดําเนินงานประจําป 2562 สภาคณาจารยและขาราชการ................................................................................................................................................................................

44

แผนดําเนินงานประจําป 2562 โครงการบัณฑิตศึกษา..........................................................................................................................................................................................

45

แผนดําเนินงานประจําป 2562 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ............................................................................................................................................................................................

46

แผนดําเนินงานประจําป 2562 โครงการจัดทําวารสารวิชาการ...............................................................................................................................................................................

47

แผนดําเนินงานประจําป 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ..............................................................................................................................................................

48

แผนดําเนินงานประจําป 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ........................................................................................................................................

50

24

การจัดสรรประมาณตามแผนดําเนินงานประจําป 2562
แหล่งงบประมาณ
หน่วยงาน

แผนดิน

บํารุงการศึกษา

พิเศษ

บัณฑิต

สาธิต

รวม

คณะครุศาสตร

12,428,000

7,820,000

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

10,180,900

4,930,000

2,000,000

คณะวิทยาการจัดการ

10,331,800

6,685,000

9,550,000

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

23,485,400

3,765,000

6,300,000

244,075,000

53,330,000

44,800,000

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2,492,900

1,030,000

500,000

4,022,900.00

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

8,777,000

1,115,000

5,015,000

14,907,000.00

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

1,838,600

555,000

2,393,600.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา

8,002,700

5,170,000

13,172,700.00

กองนโยบายและแผน

1,056,000

250,000

1,306,000.00

กองพัฒนานักศึกษา

1,689,600

995,000

521,500

115,000

636,500.00

ศูนยคอมพิวเตอร

5,260,000

970,900

6,230,900.00

ศูนยภาษา

1,330,000

120,000

1,450,000.00

50,000

50,000

100,000.00

สํานักงานอธิการบดี

งานประกันคุณภาพการศึกษา

กลุมตรวจสอบภายใน

23,348,000.00

3,100,000

17,110,900.00
27,096,800.00

530,000

33,550,400.00
500,000

500,000

343,205,000.00

2,954,600.00

270,000

งานวิเทศสัมพันธ

115,000

1,000,000

1,115,000.00

งานประชาสัมพันธ

1,315,000

500,000

1,815,000.00

สภาคณาจารยและขาราชการ

400,000.00

400,000

โครงการบัณฑิตศึกษา

320,000.00

320,000

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ.

10,000

โครงการวารสารวิชาการ

60,000.00

50,000

320,000.00

320,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

75,192,400

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

1,136,500

รวมทุกหนวยงาน

407,848,300

1,500,000
90,560,900

86,992,400.00

10,300,000
80,285,000

4,450,000

5,100,000

6,236,500.00

5,600,000

588,744,200.00

แผนดําเนินงานประจําป 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยุทธศาสตร
1

โครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต

กิจกรรม

งบแผนดิน

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน
ภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ รวม
คาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอนเกิน
ชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

13,840,000

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน
ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (รายวิชาการศึกษา
ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป
ใชจายในดานอื่นๆ)

โรงเรียน
สาธิตฯ

รวม
13,840,000

20,300,000

20,300,000

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน
ภายในคณะในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจาย
ในดานอื่นๆ)

3,000,000

3,000,000

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน
คากรรมการที่ปรึกษาและคาสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ในคณะ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท (คณะไมสามารถ
ทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

500,000

500,000

จายเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
เงินประจําตําแหนง เงินคาครองชีพพิเศษ และเงินคาตอบแทน
อื่น ๆ ตามกฎหมาย

53,086,100

53,086,100

แผนดําเนินงานประจําป 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียน
สาธิตฯ

จายคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินคาประกันสังคม และ 155,636,600
เงินคาใชจายตาง ๆ ที่จําเปน
จายเงินเดือนลูกจางชั่วคราว อาจารยอัตราจาง และ
คาตอบแทนพิเศษของบุคลากรฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

รวม
155,636,600

16,000,000

1,500,000

17,500,000

จายคาเชาบาน คาเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดเงินเดือนเต็มขึ้น เงินประจํา
ตําแหนงผูบริหารมีวาระ คาตอบแทนรายเดือนตําแหนง
ผูบริหารที่มีวาระ เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ
คาตอบแทน
รายเดือนตําแหนงผุบริหารไมมีวาระ เงินสมทบประกัน
สังคมและสิ่งจําเปนอื่นๆ

12,785,700

12,785,700

กอสรางอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจง (งบผูกพัน)
กอสรางถนนและปรับภูมิทัศน
ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งประกอบ
สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก และคาตอบแทนใน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

33,300,000
30,000,000
6,000,000
7,843,100

12,000,000
600,000

33,300,000
30,000,000
18,000,000
11,793,100

สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

42,956,800

450,000

43,406,800

3,350,000
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โครงการ

กิจกรรม
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ

2

รวม
โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค ความรูหรือพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและพัฒนาการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

521,500

250,000

10,718,100

10,800,900

352,847,900
8,002,700

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียน
สาธิตฯ

รวม
771,500

15,000

21,534,000

44,240,900 33,365,000 3,500,000
380,000
50,000

1,500,000 435,453,800
8,432,700

ดําเนินการสรางและพัฒนางานวิจัย สนับสนุนภารกิจตาง ๆ ที่
จําเปน เชน การจัดประชุมดานการวิจัย การนําเสนอเผยแพร
ผลงานวิจัย การทําวารสารทางวิชาการ ฯลฯ (งบกลาง)

4,000,000

4,000,000

สนับสนุนการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สงเสริมเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเกิดประโยชน
สนับสนุนงบบริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปนอื่น ๆ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร

300,000
600,000
510,000

300,000
600,000
510,000

รวม

8,002,700

5,790,000

50,000

13,842,700
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ยุทธศาสตร
3

โครงการ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย

กิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา
การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา
รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
และแผนพัฒนาทองถิ่น

งบแผนดิน
2,149,600

สนับสนุนงบบริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปนอื่น ๆ
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจตาม
ยุทธศาสตร
4

รวม
โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความตองการของทองงถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบ
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

2,149,600

โครงการยกระดับสินคาชุมชน OTOP

2,760,000

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯและ
สมุทรปราการ อบรมเชิงปฏิบัติการแกผูประกอบการ ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องครวมของผลิตภัณฑ คุณภาพผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนาย
และตนทุนการผลิต และสงเสริมการประกอบธุรกิจการคาและ
การตลาดใหไดมาตรฐาน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียน
สาธิตฯ

รวม

350,000

2,499,600

500,000

500,000

850,000
1,150,000

2,999,600
1,150,000

แผนดําเนินงานประจําป 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยุทธศาสตร

โครงการ
โครงการแกไขความยากจนของประชาชนใน
เขตชนบท

5

กิจกรรม

งบแผนดิน

สํารวจความตองการการอบรมทักษะอาชีพของครัวเรือน อบรม
สรางความรูความเขาใจในแนวทางการแกไขปญหาความ
ยากจนตามแนวคิดปริญญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมทักษะเพื่อ
เสริมรายไดและแกไขปญหาความยากจน อบรมความรูดาน
มาตรฐานการผลิต การบรรจุภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย
และทักษะการประกอบธุรกิจ ประเมินผลและสํารวจรายได
ครัวเรือน

4,820,000

โครงการสงเสริมความรักสามัคคี ความมี
จัดอบรมหนาที่พลเมืองและการเสริมสรางความรักสามัคคี
ระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและ ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
ผูอื่น
ภายใตพื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข สนับสนุนการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ใหกับประชาชน
ในพื้นที่ใหบริการ

2,000,000

โครงการอานออกเขียนไดเพื่อสรางเสริมสุข
ภาวะสําหรับนักเรียน

รวม
สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูตนแบบ นํานวัตกรรมตนแบบ
ไปใชเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนในดานการอานออกเขียน
ไดและการคิดวิเคราะห อบรมใหความรูครูผูสอนตาม
ประเด็นความตองการของแตโรงเรียนกลุมเปาหมาย ประเมิน
คุณภาพของนักเรียน

โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารยและบ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในทองถิ่น
คลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยบูรณาการรวมกันระหวางคณะสาขาวิชา และโรงเรียน
ในเขตพี้นที่รับผิดชอบ

9,580,000
2,000,000

1,000,000

บํารุงการศึกษา

1,150,000

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียน
สาธิตฯ

รวม

10,730,000
2,000,000

1,000,000

แผนดําเนินงานประจําป 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยุทธศาสตร
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โครงการ

กิจกรรม

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียน
สาธิตฯ

รวม

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาวิชาชีพ
เปนครูมืออาชีพ
ครู พัฒนาครูตนแบบการพัฒนาครู

1,000,000

1,000,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยมหาวิทยาลัย พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีใหเปนครูมืออาชีพ
ราชภัฎธนบุรี
ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

2,000,000

2,000,000

6,000,000

6,000,000
2,000,000

โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการเรียนการ
สอน

รวม
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพศึกษาของคณะ สาขาวิชา คาพัฒนา
หลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอมและมีจุดเดน
ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

2,000,000

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
และวิทยาศาสตรประยุกต
ในยุค Thailand 4.0

1,000,000

โครงการพัฒนา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาสํานักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา
เปนแหลงเรียนรู เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

4,057,100

โครงการพัฒนาความรูดานเศรษฐกิจดิจิตอล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ประเมินทดสอบทักษะ อบรม จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
พัฒนาความรูดานเศรษกิจดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

โครงการพัฒนาความรู ทักษะดาน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

ประเมินทดสอบทักษะภาษา อบรม พัฒนาทักษะ จัดกิจกรรม
เสริมทักษะ ทดสอบตามเกณฑ DRU Test ตามเกณฑ Toeic

1,000,000

1,000,000

250,000

5,307,100

500,000

500,000

5,000,000

5,000,000

แผนดําเนินงานประจําป 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

โครงการพัฒฯความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ ประเมินทดสอบทักษะภาษา อบรม พัฒนาทักษะ จัดกิจกรรม
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาสาขาอื่นใน เสริมทักษะ ทดสอบตามเกณฑ DRU Test
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
7

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียน
สาธิตฯ

รวม

3,000,000

รวม
สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (งบกลาง)

13,557,100

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

12,574,500

3,000,000
25,000,000

250,000
4,000,000

16,807,100
500,000

6,830,000

4,300,000

230,000

500,000
23,934,500

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการเรียน

400,000

400,000

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุด
ตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง และ
คาใชจายที่จําเปน

4,000,000

4,000,000

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงาน
มหาวิทยาลัย การพิจารณาผลงานทางวิชาการ และคาใชจาย
ในการดําเนินการจัดสอบบุคลากรตาง

1,000,000

1,000,000

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย เพื่อศึกษา พัฒนา และแกไขกฎหมายเพื่อสรางเสริม
ธรรมาภิบาล

350,000

350,000

แผนดําเนินงานประจําป 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

จายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ คาตอบแทนการทํางาน
ลวงเวลาราชการ และคาใชจายที่จําเปน

8,400,000

จายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบ

2,000,000

สนับสนุนคาใชจายการพัฒนาความสัมพันธและพัฒนาความ
รวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

1,000,000

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ตามเกณฑการจัดอัดดับ
Webometrics และอบรมเพื่อพัฒนา e-Learnning

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียน
สาธิตฯ

150,000

รวม
8,550,000
2,000,000

2,000,000

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความสะอาด
ของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ

18,700,000

18,700,000

พัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ เพื่อการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย

1,850,000

1,850,000

120,000
50,000

470,000
150,000
400,000
2,300,000

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ บริการตรวจแนะนําดานสุขภาพ
จัดอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษา
จัดแขงขันกีฬา
สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม
จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด

350,000
100,000
400,000
1,800,000

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ

1,050,000

รวม

14,574,500

500,000

35,530,000 46,670,000

20,000
900,000

100,000

1,170,000

600,000 65,274,500

แผนดําเนินงานประจําป 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยุทธศาสตร
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โครงการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบ
ในการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรม
จัดหาครุภัณฑเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
สนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ
ใหเปนศูนยปฏิบัติการและเปนตนแบบใหกับใหกับโรงเรียน
ในทองถิ่น
- คาหนังสือเรียน
- คาอุปกรณการเรียน
- คาเครื่องแบบนักเรียน
- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- คาจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

รวม
รวมทั้งสิ้น

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียน
สาธิตฯ

477,000

รวม
477,000

3,500,000

3,500,000

111,600
61,900
67,500
84,400
334,100

111,600
61,900
67,500
84,400
334,100

1,136,500
407,848,300

3,500,000 3,977,000
5,600,000 588,744,200

90,560,900 80,285,000 4,450,000

แผนดําเนินงานประจําป 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จําแนกตามยุทธศาสตร
โครงการ

ยุทธศาสตร
1
2

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
เพิ่มศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงาน
สรางสรรค

3

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ
33,365,000
-

โครงการบัณฑิต โรงเรียนสาธิตฯ

44,240,900
5,790,000

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย

2,149,600

850,000

-

-

-

2,999,600

4

การพัฒนาทองถิ่น

9,580,000

1,150,000

-

-

-

10,730,000

5
6

การผลิตและพัฒนาครู
ยกคุณภาพการศึกษา

-

6,000,000
16,807,100

7
8

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น

3,000,000

250,000

14,574,500
1,136,500
407,848,300

35,530,000
90,560,900

46,670,000
80,285,000

900,000
4,450,000

1,500,000
-

435,453,800
13,842,700

352,847,900
8,002,700

6,000,000
13,557,100

3,500,000
50,000

รวม

600,000
3,500,000
5,600,000

98,274,500
4,636,500
588,744,200
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
คณะครุศาสตร
ยุทธศาสตร
1

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน
คุณภาพบัณฑิต
ภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ รวม
คาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอนเกิน
ชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับดี
2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน
เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน
ภายในคณะในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจาย
ในดานอื่นๆ)

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับดี
2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน
เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก และคาตอบแทนใน
1. นักเรียนไดพัฒนาทักษะ มีความรูความเขาใจ ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ เรียนการสอนเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 80
2. นักศึกษาไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกไมต่ํากวา
5 หนวยงาน
3. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับดี
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ
2

รวม
ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค
โครงการเพิ่มศักยภาพ
ความรูหรือพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและพัฒนาการจัด
งานวิจัยสรางองคความรู
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย
งานสรางสรรค
รวม

1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

โครงการบัณฑิต

5,800,000.00

5,800,000

3,000,000.00

1,600,000

รวม

500,000

3,000,000

2,100,000

278,000

278,000

1,878,000

6,300,000
120,000

3,000,000

11,178,000
120,000

0

120,000

0

120,000

1. จํานวนโครงการวิจัยอยางนอย 4 โครงการ
2. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนสรางองคความรู
อยางนอยรอยละ 80
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
คณะครุศาสตร
ยุทธศาสตร
3

4

โครงการ
โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย

กิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา
การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา
รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
และแผนพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
อยางนอย 2 โครงการ
2. จํานวนผูเขารวโครงการทั้งหมดอยางนอย 1,000 คน
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชนของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม อยางนอยรอยละ 85

รวม
โครงการบริการวิชาการเพื่อ ใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
1.จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 4 โครงการ
การพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับความตองการของทองงถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบ 2.ผูเ ขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
รอยละ 80
รวม

5

โครงการอานออกเขียนได
เพื่อสรางเสริมสุขภาวะ
สําหรับนักเรียน

สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูตนแบบ นํานวัตกรรมตนแบบ
ไปใชเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนในดานการอานออกเขียน
ไดและการคิดวิเคราะห อบรมใหความรูครูผูสอนตาม
ประเด็นความตองการของแตโรงเรียนกลุมเปาหมาย ประเมิน
คุณภาพของนักเรียน

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

โครงการบัณฑิต

รวม

50,000

50,000

100,000

50,000

50,000
200,000

0

100,000
200,000

0

200,000

0

200,000

1. ครูและนักเรียนในโรงเรียนเปาหมายเขารวมโครงการ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมวิชาภาษาไทย
ไมนอยกวา 20 โรงเรียน
2. ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนกลุมเปาหมาย
รอยละ 80 มีระดับดีขึ้น

2,000,000

2,000,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในทองถิ่น
อาจารยและบคลากรทาง
โดยบูรณาการรวมกันระหวางคณะสาขาวิชา และโรงเรียน
การศึกษาในโรงเรียน
กลุมเปาหมายในเขตพี้นที่
รับผิดชอบ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาศึกษาไดพัฒนา
ศักยภาพและโรงเรียนเครือขายไดพัฒนาอยางนอย
10 โครงการ

1,000,000

1,000,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี

อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีไดรับการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
อยางนอยรอยละ 90

500,000

500,000

พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีใหเปนครูมืออาชีพ
ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
คณะครุศาสตร
ยุทธศาสตร

โครงการ
โครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูใหเปนครู
มืออาชีพ

6

โครงการพัฒนาความรู
ทักษะดานภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาวิชาชีพ 1. ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
ครู พัฒนาครูตนแบบการพัฒนา๕รู
การพัฒนาจํานวน 100 คน
2. ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมาย
มีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสูงขึ้นรอยละ 80

1,000,000

รวม
ประเมินทดสอบทักษะภาษา อบรม พัฒนาทักษะ จัดกิจกรรม
เสริมทักษะ ทดสอบตามเกณฑ DRU Test ตามเกณฑ Toeic

4,500,000
5,000,000

โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานการเรียนการสอน การประกันคุณภาพศึกษาของคณะ สาขาวิชา คาพัฒนา
หลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอมและมีจุดเดน
ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

1. นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีไดรับ
การพัฒนาจํานวน 2,000 คน
2. นักศึกษาครูที่ไดรับการพัฒนามีทักษะภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นรอยละ 80
1. ผลการประเมินคุณภาพคณะ หลักสูตร
ผานการประเมินระดับดี
2. คณะ/หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ผูประกอบการ
และประเทศอยางนอยรอยละ 80

รวม
7

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

งบแผนดิน

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม
จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด

จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1 ชองทาง

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

รวม
รวมทั้งสิ้น

บํารุงการศึกษา

โครงการบัณฑิต

รวม
1,000,000

0

0

500,000

4,500,000
5,000,000

500,000

5,000,000

500,000

0

5,500,000

1,000,000

500,000

100,000

1,600,000

100,000

100,000

50,000

50,000

1,000,000

650,000

100,000

1,750,000

12,428,000

7,820,000

3,100,000

23,348,000
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร
ยุทธศาสตร
1

โครงการ

กิจกรรม

โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน
คุณภาพบัณฑิต
ภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ รวม
คาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอนเกิน
ชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับดี
2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน
เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

บํารุงการศึกษา
2,540,000.00

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญระดับดี
ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (รายวิชาการศึกษา
ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป
ใชจายในดานอื่นๆ)
สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก และคาตอบแทนใน
1. นักเรียนไดพัฒนาทักษธ มีความรูความเขาใจ ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ เรียนการสอนเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 80
2. นักศึกษาไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกไมต่ํากวา
5 หนวยงาน
3. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับดี

1,400,000

สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

2,725,900

รวม

1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี

ภาคพิเศษ

4,125,900

850,000

รวม
2,540,000

1,800,000.00

1,800,000

50,000

2,300,000

2,725,900

3,390,000

1,850,000

9,365,900

16

แผนดําเนินงานประจําป 2562
คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร
ยุทธศาสตร
2

3

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค
งานวิจัยสรางองคความรู
ความรูหรือพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและพัฒนาการจัด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย
งานสรางสรรค
รวม

1. จํานวนโครงการวิจัยอยางนอย 2 โครงการ
2. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนสรางองคความรู
อยางนอยรอยละ 80

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
อยางนอย 4 โครงการ
2. จํานวนผูเขารวโครงการทั้งหมดอยางนอย 1,000 คน
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชนของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม อยางนอยรอยละ 85

สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา
การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา รู
คุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
และแผนพัฒนาทองถิ่น
รวม

4

งบแผนดิน

สํารวจความตองการการอบรมทักษะอาชีพของครัวเรือน อบรม
สรางความรูความเขาใจในแนวทางการแกไขปญหาความยากจน
ตามแนวคิดปริญญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมทักษะเพื่อเสริม
รายไดและแกไขปญหาความยากจน อบรมความรูดานมาตรฐาน
การผลิต การบรรจุภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย และทักษะ
การประกอบธุรกิจ ประเมินผลและสํารวจรายไดครัวเรือน

1. รายไดครัวเรือนที่เขารวมโครงการที่เขารวมโครงการ
พนจากเกณฑความยากจนไมนอยกวา รอยละ 50
2. ครอบครัวที่เขารวมโครงการอยางนอย 20 ครัวเรือน
ไดรับการเสริมภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งสรางภูมิคุมกัน
ใหม เพื่อแกไขปญหาความยากจนไดอยางยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวม

ภาคพิเศษ

80,000

80,000

0
100,000

80,000
50,000

0

80,000
150,000

100,000

50,000

0

150,000

โครงการบริการวิชาการเพื่อ ใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
1.จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 4 โครงการ
การพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับความตองการของทองงถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบ 2.ผูเ ขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
รอยละ 80
โครงการแกไขความยากจน
ของประชาชนในเขตชนบท

บํารุงการศึกษา

200,000

1,455,000

200,000

1,455,000
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร
ยุทธศาสตร

โครงการ
โครงการสงเสริมความรัก
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง
และผูอื่น

กิจกรรม
จัดอบรมหนาที่พลเมืองและการเสริมสรางความรักสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
ภายใตพื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข สนับสนุนการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ใหกับประชาชน
ในพื้นที่ใหบริการ

ตัวชี้วัด
1. ประชาชนจํานวนจังหวัดละไมนอยละ 2,000 คน
ไดรับการสงเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นภายใตพื้นฐานของ
ประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยเปนประมุข
2. ผูเขารวมโครงการมีความรักสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นภายใตพื้นฐาน
ของประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยเปนประมุข
รวมถึงสามารถตอยอดความรู ความเขาใจและทัศนคติ
ไปสูผูอื่นได รอยละ 80

รวม
5

6

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี

พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีใหเปนครูมืออาชีพ
ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

รวม
โครงการพัฒฯความรู ทักษะ ประเมินทดสอบทักษะภาษา อบรม พัฒนาทักษะ จัดกิจกรรม
ดานภาษาอังกฤษใน
เสริมทักษะ ทดสอบตามเกณฑ DRU Test
ศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาสาขาอื่นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

งบแผนดิน

1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ไดรับการพัฒนา จํานวน 2,000 คน
2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนามีทักษะภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นรอยละ 80

รวม

ภาคพิเศษ

2,000,000

3,455,000
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีไดรับการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
อยางนอยรอยละ 90

บํารุงการศึกษา

2,000,000

200,000

0

500,000

500,000
1,000,000

3,655,000
500,000

0

0

500,000
1,000,000
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานการเรียนการสอน การประกันคุณภาพศึกษาของคณะ สขาวิชา คาพัฒนา
หลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอมและมีจุดเดน
ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินคุณภาพคณะ หลักสูตร
ผานการประเมินระดับดี
2. คณธ/หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ผูประกอบการ
และปรเทศอยางนอยรอยละ 80

รวม
7

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม
จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด

จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1 ชองทาง

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

รวม
รวมทั้งสิ้น

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

รวม

ภาคพิเศษ

500,000

500,000

1,000,000

500,000

0

1,500,000

1,000,000

560,000

150,000

1,710,000

1,000,000
10,180,900

100,000

100,000

50,000

50,000

710,000
4,930,000

150,000
2,000,000

1,860,000
17,110,900
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร
1

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน
คุณภาพบัณฑิต
ภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ รวม
คาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอนเกิน
ชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับดี
2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน
เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน
ภายในคณะในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจาย
ในดานอื่นๆ)

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับดี
2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน
เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

รวม
4,000,000

0

9,000,000

ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญระดับดี

สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก และคาตอบแทนใน
1. นักเรียนไดพัฒนาทักษธ มีความรูความเขาใจ ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ เรียนการสอนเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 80
2. นักศึกษาไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกไมต่ํากวา
5 หนวยงาน
3. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับดี

โครงการบัณฑิต

4,000,000.00

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญระดับดี
ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (รายวิชาการศึกษา
ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป
ใชจายในดานอื่นๆ)
จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบ
การสอน คากรรมการที่ปรึกษาและคาสอบวิทยานิพนธ/สาร
นิพนธในคณะ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท
(คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจาย
ในดานอื่นๆ)

ภาคพิเศษ

9,000,000

500,000

2,506,100

1,200,000

50,000

500,000

3,756,100
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

2

3

รวม
ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค
โครงการเพิ่มศักยภาพ
ความรูหรือพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและพัฒนาการจัด
งานวิจัยสรางองคความรู
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย
งานสรางสรรค
รวม
โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย

สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา
การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา รู
คุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
และแผนพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด
1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
อยางนอย 2 โครงการ
2. จํานวนผูเขารวโครงการทั้งหมดอยางนอย 1,000 คน
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชนของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม อยางนอยรอยละ 85

สํารวจความตองการการอบรมทักษะอาชีพของครัวเรือน อบรม
สรางความรูความเขาใจในแนวทางการแกไขปญหาความยากจน
ตามแนวคิดปริญญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมทักษะเพื่อเสริม
รายไดและแกไขปญหาความยากจน อบรมความรูดานมาตรฐาน
การผลิต การบรรจุภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย และทักษะ
การประกอบธุรกิจ ประเมินผลและสํารวจรายไดครัวเรือน

1. รายไดครัวเรือนที่เขารวมโครงการที่เขารวมโครงการ
พนจากเกณฑความยากจนไมนอยกวา รอยละ 50
2. ครอบครัวที่เขารวมโครงการอยางนอย 20 ครัวเรือน
ไดรับการเสริมภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งสรางภูมิคุมกัน
ใหม เพื่อแกไขปญหาความยากจนไดอยางยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคพิเศษ

โครงการบัณฑิต

รวม
3,820,700

6,326,800

5,200,000
80,000

9,050,000

500,000

21,076,800
80,000

0
50,000

80,000
50,000

0

0

80,000
100,000

50,000

50,000

0

0

100,000

โครงการบริการวิชาการเพื่อ ใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
1.จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 4 โครงการ
การพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับความตองการของทองงถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบ 2.ผูเ ขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
รอยละ 80
โครงการแกไขความยากจน
ของประชาชนในเขตชนบท

บํารุงการศึกษา

3,820,700

1. จํานวนโครงการวิจัยอยางนอย 4 โครงการ
2. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนสรางองคความรู
อยางนอยรอยละ 80

รวม
4

งบแผนดิน

200,000

1,455,000

200,000

1,455,000
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โครงการ
โครงการสงเสริมความรัก
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง
และผูอื่น

กิจกรรม
จัดอบรมหนาที่พลเมืองและการเสริมสรางความรักสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
ภายใตพื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข สนับสนุนการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ใหกับประชาชน
ในพื้นที่ใหบริการ

ตัวชี้วัด

6

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี

พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีใหเปนครูมืออาชีพ
ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

รวม
โครงการพัฒฯความรู ทักษะ ประเมินทดสอบทักษะภาษา อบรม พัฒนาทักษะ จัดกิจกรรม
ดานภาษาอังกฤษใน
เสริมทักษะ ทดสอบตามเกณฑ DRU Test ตามเกณฑ Toeic
ศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาสาขาอื่นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานการเรียนการสอน การประกันคุณภาพศึกษาของคณะ สขาวิชา คาพัฒนา
หลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอมและมีจุดเดน
ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ
รวม

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการบัณฑิต

1. ประชาชนจํานวนจังหวัดละไมนอยละ 2,000 คน
ไดรับการสงเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นภายใตพื้นฐานของ
ประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยเปนประมุขรวมถึง
สามารถตอยอดความรู ความเขาใจและทัศนคติไปสูผูอื่น
ได รอยละ 80

รวม
5

งบแผนดิน

0

1,455,000
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีไดรับการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
อยางนอยรอยละ 80
1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ไดรับการพัฒนา จํานวน 2,000 คน
2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนามีทักษะภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นรอยละ 80

รวม

200,000

0

0

500,000

500,000
1,000,000

1. ผลการประเมินคุณภาพคณะ หลักสูตร
ผานการประเมินระดับดี
2. คณธ/หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ผูประกอบการ
และปรเทศอยางนอยรอยละ 80

500,000

0

0

0

500,000

1,000,000

1,655,000

500,000

500,000
1,000,000

500,000

0

0

1,500,000
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7

โครงการ
โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม
จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด

จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1 ชองทาง

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

รวม
รวมทั้งสิ้น

งบแผนดิน
1,000,000

บํารุงการศึกษา
500,000

ภาคพิเศษ
500,000

โครงการบัณฑิต
30,000

รวม
2,030,000

100,000

100,000

55,000

55,000

1,000,000

655,000

500,000

30,000

2,185,000

10,331,800

6,685,000

9,550,000

530,000

27,096,800
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1

โครงการ

กิจกรรม

โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน
คุณภาพบัณฑิต
ภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ รวม
คาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอนเกิน
ชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับดี
2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน
เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

บํารุงการศึกษา
1,500,000.00

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญระดับดี
ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (รายวิชาการศึกษา
ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป
ใชจายในดานอื่นๆ)
สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก และคาตอบแทนใน
1. นักเรียนไดพัฒนาทักษธ มีความรูความเขาใจ ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ เรียนการสอนเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 80
2. นักศึกษาไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกไมต่ํากวา
5 หนวยงาน
3. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับดี
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ
รวม

1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี

ภาคพิเศษ

2,337,000

800,000

1,500,000

5,500,000

5,500,000

500,000

3,637,000

16,093,400

18,430,400

รวม

16,093,400

2,300,000

6,000,000

26,730,400
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2

3

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค
งานวิจัยสรางองคความรู
ความรูหรือพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและพัฒนาการจัด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย
งานสรางสรรค
รวม

1. จํานวนโครงการวิจัยอยางนอย 4 โครงการ
2. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนสรางองคความรู
อยางนอยรอยละ 80

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
อยางนอย 2 โครงการ
2. จํานวนผูเขารวโครงการทั้งหมดอยางนอย 1,000 คน
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชนของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม อยางนอยรอยละ 85

สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา
การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา รู
คุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
และแผนพัฒนาทองถิ่น
รวม

4

งบแผนดิน

สํารวจความตองการการอบรมทักษะอาชีพของครัวเรือน อบรม
สรางความรูความเขาใจในแนวทางการแกไขปญหาความยากจน
ตามแนวคิดปริญญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมทักษะเพื่อเสริม
รายไดและแกไขปญหาความยากจน อบรมความรูดานมาตรฐาน
การผลิต การบรรจุภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย และทักษะ
การประกอบธุรกิจ ประเมินผลและสํารวจรายไดครัวเรือน
รวม

1. รายไดครัวเรือนที่เขารวมโครงการที่เขารวมโครงการ
พนจากเกณฑความยากจนไมนอยกวา รอยละ 50
2. ครอบครัวที่เขารวมโครงการอยางนอย 20 ครัวเรือน
ไดรับการเสริมภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งสรางภูมิคุมกัน
ใหม เพื่อแกไขปญหาความยากจนไดอยางยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวม

ภาคพิเศษ

100,000

100,000

0
100,000

100,000
100,000

0

100,000
200,000

100,000

100,000

0

200,000

โครงการบริการวิชาการเพื่อ ใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
1.จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 4 โครงการ
การพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับความตองการของทองงถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบ 2.ผูเ ขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
รอยละ 80
โครงการแกไขความยากจน
ของประชาชนในเขตชนบท

บํารุงการศึกษา

300,000

300,000

1,455,000

1,455,000

1,455,000

300,000

0

1,755,000
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร
5

6

โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี

กิจกรรม
พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีใหเปนครูมืออาชีพ
ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

รวม
โครงการพัฒฯความรู ทักษะ ประเมินทดสอบทักษะภาษา อบรม พัฒนาทักษะ จัดกิจกรรม
ดานภาษาอังกฤษใน
เสริมทักษะ ทดสอบตามเกณฑ DRU Test ตามเกณฑ Toeic
ศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาสาขาอื่นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ตัวชี้วัด
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีไดรับการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
อยางนอยรอยละ 80
1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ไดรับการพัฒนา จํานวน 2,000 คน
2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนามีทักษะภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นรอยละ 80

โครงการพัฒนาการเรียนการ พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
สอนวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต
ในยุค Thailand 4.0

1. นักศึกษาและอาจารยไดรับรางวัลจากการประกวด
หรือแขงขัน อยางนอย 5 คน
2. แหลงเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรที่มีการนําไปใช
ประโยชน อยางนอย 2 แหลงเรียนรู

โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานการเรียนการสอน การประกันคุณภาพศึกษาของคณะ สขาวิชา คาพัฒนา
หลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอมและมีจุดเดน
ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

1. ผลการประเมินคุณภาพคณะ หลักสูตร
ผานการประเมินระดับดี
2. คณธ/หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ผูประกอบการ
และปรเทศอยางนอยรอยละ 80

รวม

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

รวม

ภาคพิเศษ

500,000

500,000
1,000,000

500,000

0

0

1,000,000

1,000,000

500,000

2,000,000

500,000
1,000,000

500,000

500,000

0

2,500,000
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร
7

โครงการ
โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม
จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด

จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1 ชองทาง

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

รวม
รวมทั้งสิ้น

งบแผนดิน
1,000,000

1,000,000
23,485,400

บํารุงการศึกษา
300,000

ภาคพิเศษ
300,000

รวม
1,600,000

100,000

100,000

65,000

65,000

465,000
3,765,000

300,000
6,300,000

1,765,000
33,550,400

แผนดําเนินงานประจําป 2562
สํานักงานอธิการบดี (รวมกองกลาง และกลุมงานตางๆ ภายใตสังกัด)
ยุทธศาสตร
1

โครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต

กิจกรรม
จายเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการ เงินประจําตําแหนง เงินคาครองชีพพิเศษ
และเงินคาตอบแทนอื่น ๆ ตามกฎหมาย

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการบัณฑิต

รวม

โรงเรียนสาธิตฯ

รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

53,086,100

53,086,100

จายคาเชาบาน คาเหมาจายแทนการจัดหารถประจํา รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ตําแหนง คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดเงินเดือน
เต็มขึ้น เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ
คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงผูบริหารที่มีวาระ
เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ คาตอบแทน
รายเดือนตําแหนงผุบริหารไมมีวาระ เงินสมทบประกัน
สังคมและสิ่งจําเปนอื่นๆ

12,785,700

12,785,700

จายเงินเดือนลูกจางชั่วคราว อาจารยอัตราจาง และ รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
คาตอบแทนพิเศษของบุคลากรฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย
จายคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินคา
ประกันสังคม และเงินคาใชจายตาง ๆ ที่จําเปน

รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งประกอบ

รอยละ 80 ของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอาคารสถานที่
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

16,000,000

155,636,600

1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี

พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุน
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยระดับดี
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ
รวม

155,636,600

6,000,000

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี
พัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

16,000,000

12,000,000

18,000,000

30,000
44,000

30,000
200,000

10,718,100

10,000,000

238,270,500

26,030,000

244,000

20,718,100
12,200,000

0

0

276,500,500

แผนดําเนินงานประจําป 2562
สํานักงานอธิการบดี (รวมกองกลาง และกลุมงานตางๆ ภายใตสังกัด)
ยุทธศาสตร
4

โครงการ
โครงการยกระดับสินคาชุมชน OTOP

กิจกรรม
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ อบรมเชิงปฏิบัติการแก
ผูประกอบการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองครวมของผลิตภัณฑ
คุณภาพผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนายและตนทุน
การผลิต และสงเสริมการประกอบธุรกิจการคาและ
การตลาดใหไดมาตรฐาน

ตัวชี้วัด
1. พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใหกับผูผลิตเพื่อยกระดับ
สินคาชุมชน OTOP อยางนอยจังหวัดละ 5 ผลิตภัณฑ
2. ผูผลิตสินคาชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการอยางนอย
รอยละ 50 มีรายไดเพิ่มขึ้น

รวม
7

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการบัณฑิต

1,380,000

1,380,000

รวม

โรงเรียนสาธิตฯ
0

1,380,000

0

0

0

0

1,380,000

25,000,000

4,000,000

500,000

500,000

30,000,000

2,000,000

1,000,000

7,424,500

4,000,000

4,000,000

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ
จํานวนครั้งในการประชุมอยางนอย 12 ครั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย การพิจารณาผลงานทางวิชาการ
และคาใชจายในการดําเนินการจัดสอบบุคลากรตาง ๆ

1,000,000

1,000,000

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ
จํานวนครั้งในการประชุมอยางนอย 12 ครั้ง
พัฒนากฎหมาย เพื่อศึกษา พัฒนา และแกไขกฎหมาย
เพื่อสรางเสริมธรรมาภิบาล

350,000

350,000

8,000,000

8,000,000

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา หมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (งบกลาง)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง และคาใชจายที่จําเปน

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยอยางนอย
จํานวน 12 ครั้ง

จายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ คาตอบแทนการ
ทํางานลวงเวลาราชการ และคาใชจายที่จําเปน

รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

4,424,500

แผนดําเนินงานประจําป 2562
สํานักงานอธิการบดี (รวมกองกลาง และกลุมงานตางๆ ภายใตสังกัด)
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการบัณฑิต

โรงเรียนสาธิตฯ

รวม

จายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบ

รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

2,000,000

2,000,000

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษา
ความสะอาดของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพและ
สมุทรปราการ

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

10,700,000

10,700,000

พัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ เพื่อการปฏิบัติ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
ภารกิจของมหาวิทยาลัย

1,550,000

1,550,000

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความ
เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

300,000

300,000

4,424,500

27,300,000

32,600,000

500,000

500,000

65,324,500

244,075,000

53,330,000

44,800,000

500,000

500,000

343,205,000

30

แผนดําเนินงานประจําป 2562
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร
1

โครงการ

กิจกรรม

โครงการยกระดับมาตรฐาน ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

4

ตัวชี้วัด

1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี

รวม
โครงการบริการวิชาการเพื่อ ใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
1.จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 4 โครงการ
การพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับความตองการของทองงถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบ 2.ผูเ ขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
รอยละ 80

โครงการพัฒนา สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พัฒนาสํานักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา
1. จํานวนสื่อการเรียนการสอนที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
เปนแหลงเรียนรู เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา อยางนอยรอยละ 5
ของมหาวิทยาลัย
2. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นอยางนอย
รอยละ 85
3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแหลงเรียนรูระดับดี
รวม

7

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
รวม
รวมทั้งสิ้น

บํารุงการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

รวม
6

งบแผนดิน

รวม

ภาคพิเศษ

30,000
435,800

30,000
250,000

685,800

435,800

30,000
100,000

250,000

715,800
100,000

0

100,000

0

100,000

2,057,100

800,000

250,000

2,057,100

800,000

250,000

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

100,000

3,107,100
100,000

0

100,000

0

100,000

2,492,900

1,030,000

500,000

4,022,900
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ยุทธศาสตร
1

โครงการ

กิจกรรม

โครงการยกระดับมาตรฐาน ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

บํารุงการศึกษา
30,000.00

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญระดับดี
ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (รายวิชาการศึกษา
ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป
ใชจายในดานอื่นๆ)

7

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ

1. รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี

รวม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

ภาคพิเศษ

30,000
4,000,000

4,000,000

15,000

15,000

8,277,000

8,277,000
500,000

รวม

8,277,000

30,000
1,000,000

4,015,000
200,000

12,322,000
1,700,000

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการเรียน

จํานวนครั้งในการประชุมอยางนอย 12 ครั้ง

400,000

400,000

จายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ คาตอบแทนการทํางาน
ลวงเวลาราชการ และคาใชจายที่จําเปนของศูนย ฯ

รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

400,000

400,000

สนับสนุนการบริการวิชาการโดยการประชาสัมพันธเชิงรุก
โดยมีเปาหมายในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาและสรางความรูจัก
เชิงการตลาด

จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1 ชองทาง

0
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

85,000
500,000
8,777,000

1,085,000
1,115,000

รวม
85,000

1,000,000
5,015,000

2,585,000
14,907,000
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร
1

โครงการ

กิจกรรม

โครงการยกระดับมาตรฐาน ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

3

7

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

รวม
สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา
การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา รู
คุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
และแผนพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี
1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
อยางนอย 25 โครงการ
2. จํานวนผูเขารวโครงการทั้งหมดอยางนอย 2,000 คน

สนับสนุนงบบริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปนอื่น ๆ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจตาม
ยุทธศาสตร
รวม
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ในงานที่รับผิดชอบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

รวม

30,000.00

30,000

30,000

69,000
1,799,600

500,000

500,000

1,799,600

500,000
25,000

2,299,600
25,000

0
1,838,600

25,000
555,000

25,000
2,393,600

39,000

39,000
1,799,600
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร
1

2

โครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิต

กิจกรรม
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

รวม
โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัย ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค
สรางองคความรู นวัตกรรม
ความรูหรือพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและพัฒนาการจัด
สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค การศึกษาของมหาวิทยาลัย
สงเสริมเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเกิดประโยชน

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

1. จํานวนโครงการวิจัยอยางนอย 3 โครงการ
2. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนสรางองคความรู
อยางนอยรอยละ 80

0
8,002,700

รอยละ 20 ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

7

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

รวม
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

30,000.00

30,000

30,000

30,000
8,002,700

600,000

สนับสนุนงบบริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปนอื่น ๆ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร
ดําเนินการสรางและพัฒนางานวิจัย สนับสนุนภารกิจตาง ๆ
ที่จําเปน เชน การจัดประชุมดานการวิจัย การนําเสนอ
เผยแพรผลงานวิจัย การทําวารสารทางวิชาการ ฯลฯ
(งบกลาง)

บํารุงการศึกษา

500,000

จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานงานวิจัยอยางนอย 10
โครงการ

4,000,000

8,002,700

5,100,000
40,000

13,102,700
40,000

0
8,002,700

40,000
5,170,000

40,000
13,172,700

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

แผนดําเนินงานประจําป 2562
กองนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร
1

7

กิจกรรม

โครงการ

โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
คุณภาพบัณฑิต
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ
โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

รวม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด
1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

งบแผนดิน บํารุงการศึกษา
756,000

756,000
300,000

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

รวม
756,000

0
200,000

756,000
500,000

50,000
300,000
1,056,000

250,000 550,000
250,000 1,306,000

แผนดําเนินงานประจําป 2562
กองพัฒนานักศึกษา
ยุทธศาสตร
1

7

โครงการ
โครงการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต

กิจกรรม
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

รวม
โครงการพัฒนาระบบการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ บริการตรวจแนะนําดานสุขภาพ
จัดอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษา
จัดแขงขันกีฬา
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด
1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

งบแผนดิน บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

1,389,600

1,389,600
300,000

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
300,000
1,689,600

รวม
1,389,600

0
100,000

0
100,000

1,389,600
400,000

350,000
100,000
400,000
45,000

120,000
50,000

350,000
100,000
400,000
45,000

995,000
995,000

270,000 1,295,000
270,000 2,684,600

แผนดําเนินงานประจําป 2562
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร
1

7

กิจกรรม

โครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

รวม
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
รวม
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

รวม

521,500

100,000

621,500

521,500

100,000
15,000

621,500
0

15,000

15,000

115,000

636,500

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
0
521,500

38

แผนดําเนินงานประจําป 2562
ศูนยคอมพิวเตอร
ยุทธศาสตร
1

4

โครงการ

กิจกรรม

โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
บัณฑิต
มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

โครงการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนา สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ

1. รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี

รวม
ใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
1.จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 4 โครงการ
สอดคลองกับความตองการของทองงถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบ 2.ผูเ ขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
รอยละ 80

พัฒนาสํานักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา
1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอระบบเทคโนโลยี
เปนแหลงเรียนรู เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา สารสนเทศไมต่ํากวารอยละ 80
ของมหาวิทยาลัย
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือ
พัฒนาใหมสําหรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
จํานวนไมนอยกวา 1 ระบบ

โครงการพัฒนาความรูดานเศรษฐกิจ ประเมินทดสอบทักษะ อบรม จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ดิจิตอลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนาความรูดานเศรษกิจดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร ใหกับนักศึกษา
และการสือ่ สาร ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
รวม

บํารุงการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

รวม
6

งบแผนดิน

นักศึกษาทุกคนผาน Computer Literaey รอยละ 90

รวม
0

800,900
1,760,000

800,900
1,760,000

1,760,000

800,900
50,000

2,560,900
50,000

0

50,000

50,000

1,000,000

100,000

500,000

1,500,000

100,000

1,600,000
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
ศูนยคอมพิวเตอร
ยุทธศาสตร
7

โครงการ
โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ตามเกณฑการจัดอัดดับ
Webometrics และอบรมเพื่อพัฒนา e-Learnning

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการปรับปรุง
หรือพัฒนาใหมสําหรับการบริหารจัดการและการเรียน
การสอน จํานวนไมนอยกวา 1 ระบบ

รวม
รวมทั้งสิ้น

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

รวม

20,000
2,000,000

2,000,000

20,000

2,020,000

5,260,000

970,900

6,230,900

40

แผนดําเนินงานประจําป 2562
ศูนยภาษา
ยุทธศาสตร
1

6

โครงการ

กิจกรรม

โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
คุณภาพบัณฑิต
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ
โครงการพัฒนา สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี

รวม
พัฒนาสํานักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา
1. จํานวนโครงการพัฒนาดานภาษาอยางนอย 3 โครงการ
เปนแหลงเรียนรู เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา 2. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑมาตรฐานดาน
ของมหาวิทยาลัย
ภาษา รอยละ 80
รวม

7

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

รวม

330,000

330,000

330,000
1,000,000

330,000
100,000

1,000,000

100,000

1,100,000

20,000

20,000

20,000
120,000

20,000
1,450,000

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
0
1,330,000

แผนดําเนินงานประจําป 2562
งานตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร
7

โครงการ
โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

กิจกรรม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

งบแผนดิน บํารุงการศึกษา
50,000

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
50,000
50,000

รวม

35,000

85,000

15,000

15,000

50,000
50,000

100,000
100,000

แผนดําเนินงานประจําป 2562
งานวิเทศสัมพันธ
ยุทธศาสตร
7

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สนับสนุนคาใชจายการพัฒนาความสัมพันธและพัฒนาความ 1. จํานวนโครงการอยางนอย 1 โครงการ
รวมมือกับสถาบันในตางประเทศ
2. ผูเขารวมโครงการที่มีทักษะและความสามารถในการ
ใชภาษาตางประเทศ /อาเซียนรอยละ 80
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

100,000

รวม
100,000

1,000,000

15,000

1,000,000

15,000

115,000

1,000,000

1,115,000

115,000

1,000,000

1,115,000

แผนดําเนินงานประจําป 2562
งานประชาสัมพันธ
ยุทธศาสตร
7

กิจกรรม

โครงการ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการ
เพิ่มจํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด

บํารุงการศึกษา

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

1,300,000

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

15,000

ภาคพิเศษ
500,000

รวม
1,800,000
15,000

1,315,000

500,000

1,815,000

1,315,000

500,000

1,815,000

แผนดําเนินงานประจําป 2562
สภาคณาจารยและขาราชการ
ยุทธศาสตร
7

กิจกรรม

โครงการ

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
รวม
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

บํารุง
การศึกษา
400,000

รวม
400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

แผนการดําเนินงานประจําป 2562
โครงการบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร
2

7

โครงการ
โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัย
สรางองคความรู นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการบัณฑิต

รวม

50,000

50,000

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

50,000
100,000

50,000
100,000

จายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ คาตอบแทนการทํางาน
ลวงเวลาราชการ และคาใชจายที่จําเปนของศูนย ฯ

รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

150,000

150,000

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

20,000

20,000

270,000
320,000

270,000
320,000

ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค
ความรูหรือพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและพัฒนาการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย

รวม
โครงการพัฒนาระบบการบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
จัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

รวม
รวมทั้งสิ้น

1. จํานวนโครงการวิจัยอยางนอย 4 โครงการ
2. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนสรางองคความรู
อยางนอยรอยละ 80

แผนดําเนินงานประจําป 2562
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
ยุทธศาสตร
7

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ในงานที่รับผิดชอบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ
50,000

10,000
10,000
10,000

รวม
50,000
10,000

50,000
50,000

60,000
10,000

แผนดําเนินงานประจําป 2562
โครงการจัดทําวารสารวิชาการ
ยุทธศาสตร
2

7

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสราง
สนับสนุนการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จํานวนวารสาร อยางนอย 1 เลม
องคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ
งานสรางสรรค
สนับสนุนงบบริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
อื่น ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อปฏิบัติภารกิจตาม
รวม
โครงการพัฒนาระบบการบริหาร พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ในงานที่รับผิดชอบ
จัดการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

บํารุงการศึกษา
300,000

รวม
300,000

10,000
310,000
10,000

300,000
10,000

10,000
320,000

10,000
320,000
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ยุทธศาสตร
1

3

โครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิต

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กอสรางอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจง (งบผูกพัน)

รอยละ 80 ของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอาคารสถานที่
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

33,300,000

กอสรางถนนและปรับภูมิทัศน

รอยละ 80 ของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอาคารสถานที่
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

30,000,000

สนับสนุนใหมีครภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี

รวม
สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา รูคุณคา
ศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
และแผนพัฒนาทองถิ่น

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
อยางนอย 2 โครงการ
2. จํานวนผูเขารวโครงการทั้งหมดอยางนอย 1,000 คน
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชนของการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒธรรม อยางนอยรอยละ 85

รวม
4

งบแผนดิน

โครงการบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น

ใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความตองการของทองงถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบ
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

1.จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 4 โครงการ
2.ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย
รอยละ 80

โครงการแกไขความยากจน
ของประชาชนในเขตชนบท

สํารวจความตองการการอบรมทักษะอาชีพของครัวเรือน อบรมสราง
ความรูความเขาใจในแนวทางการแกไขปญหาความยากจนตาม
แนวคิดปริญญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมทักษะเพื่อเสริมรายไดและ
แกไขปญหาความยากจน อบรมความรูดานมาตรฐานการผลิต การ
บรรจุภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย และทักษะการประกอบธุรกิจ
ประเมินผลและสํารวจรายไดครัวเรือน

1. รายไดครัวเรือนที่เขารวมโครงการที่เขารวมโครงการ
พนจากเกณฑความยากจนไมนอยกวา รอยละ 50
2. ครอบครัวที่เขารวมโครงการอยางนอย 20 ครัวเรือน
ไดรับการเสริมภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งสรางภูมิคุมกัน
ใหม เพื่อแกไขปญหาความยากจนไดอยางยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บํารุงการศึกษา

รวม

ภาคพิเศษ

7,007,400

7,007,400

70,307,400
50,000

0
100,000

0

70,307,400
150,000

50,000

100,000

0

150,000

100,000

455,000

100,000
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แผนดําเนินงานประจําป 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

โครงการยกระดับสินคาชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP ในจังหวัดกรุงเทพฯและ
OTOP
สมุทรปราการ อบรมเชิงปฏิบัติการแกผูประกอบการ ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค
รวมของผลิตภัณฑ คุณภาพผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนายและ
ตนทุนการผลิต และสงเสริมการประกอบธุรกิจการคาและการตลาด
ใหไดมาตรฐาน

ตัวชี้วัด
1. พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใหกับผูผลิตเพื่อยกระดับ
สินคาชุมชน OTOP อยางนอยจังหวัดละ 5 ผลิตภัณฑ
2. ผูผลิตสินคาชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการอยางนอย
รอยละ 50 มีรายไดเพิ่มขึ้น

รวม
7

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

รวม

ภาคพิเศษ

1,380,000

1,835,000

100,000

0

1,935,000

3,000,000

1,000,000

2,000,000

6,000,000

สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่มจํานวน จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1 ชองทาง
นักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด

100,000

100,000

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความสะอาดของ
มหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

8,000,000

8,000,000

พัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ เพื่อการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

300,000

300,000

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

รวม
รวมทั้งสิ้น

200,000

200,000

3,000,000

1,300,000

10,300,000

14,600,000

75,192,400

1,500,000

10,300,000

86,992,400

แผนดําเนินงานประจําป 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ยุทธศาสตร
1

กิจกรรม

โครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต

จายเงินเดือนลูกจางชั่วคราว อาจารยอัตราจาง และคาตอบแทน
พิเศษของบุคลากรฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ

0
รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

รวม
8

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบในการ
จัดการเรียนการสอน

จัดหาครุภัณฑเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน

0
1. การจัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 90
2. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดหาพัสดุดี

สนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ
1.นักเรียนทุกคนที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ
ใหเปนศูนยปฏิบัติการและเปนตนแบบใหกับใหกับโรงเรียนในทองถิ่น 2.ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการ
- คาหนังสือเรียน
ที่ไดรับการสนับสนุน รอยละ 100
- คาอุปกรณการเรียน
- คาเครื่องแบบนักเรียน
- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- คาจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
รวม
รวมทั้งสิ้น

โรงเรียนสาธิตฯ

รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รวม
7

งบแผนดิน

รวม

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000
5,100,000

4,636,500
6,236,500

477,000

111,600
61,900
67,500
84,400
334,100
1,136,500
1,136,500

