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ก

ปรัชญา

       มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูคูคุณธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญาสากล สรางองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน  และสรางสังคมคุณภาพ

วิสัยทัศน

       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปนสถาบันหลักที่บูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสรางความม่ันคงใหกับ
ประเทศ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความตองการของผูใชบัณฑิต

2. พัฒนาทองถิ่นตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ

3. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชนตอสวนรวม

4. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มุงเนนการบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและบูรณาการกับภูมิปญญาสากล

6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและย่ังยืน

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

1. ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา

2. พัฒนาทองถิ่นโดยนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ    

อัตลักษณของบัณฑิต

1.  มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย

      มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง

      มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง

      มีอาชีพมีงานทํา

      เปนพลเมืองดีมีวินัย

2. มีจิตอาสา

3. มีทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ



ข

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร ทั้ง 4 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น

กลยุทธที่ 1.1 สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดําเนินโครงการตามพันธกิจ และศักยภาพของมหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 1.2 บูรณาการความรวมมือภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ

กลยุทธที่ 1.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา และอาจารยกับการพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด

1. มีฐานขอมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปญหา และความตองการที่แทจริงของชุมชน) เพื่อใชในการวิเคราะหประเมิน และวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2. จํานวนหมูบาน และโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการอันเปนผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่

3. รอยละสะสมของจํานวนหมูบานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขาดําเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจํานวนหมูบานทั้งหมดในพื้นที่บริการ

4. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการ

5. อัตราการอานออกเขียนไดของจํานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

6. จํานวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการ 

(มีทัศนคติที่ดี และถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา และเปนพลเมืองดีมีวินัย) สูการปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7. จํานวนผลงานวิจัย และองคความรูตาง ๆ ที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

ยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธที่ 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร และกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศเปนที่ยอมรับดวย School Integrated Learning (SIL.)  และสอดคลองกับความตองการของประเทศ

กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ

กลยุทธที่ 2.3 บมเพาะนักศึกษาครุศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณความเปนครู และคุณลักษณะที่พึงประสงค

กลยุทธที่ 2.4 ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธที่ 2.5 ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลยุทธที่ 2.6 สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพครู



ค

ตัวชี้วัด

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร และกระบวนการผลิตครูเพื่อใหบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ สมรรถนะ และคุณภาพเปนเลิศพรอมดวยคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามพระราโชบายดานการศึกษา และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21

2. มี Platform เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพ

3. รอยละครูของครูที่มีประสบการณการสอน และทํางานรวมในโรงเรียนตอปการศึกษา

4. รอยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผานเกณฑของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนภายในเวลา 1 ป 

5. สัดสวนบัณฑิตครูที่ไดรับการบรรจุเขาทํางาน

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลยุทธที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ

กลยุทธที่ 3.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะ และจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น

กลยุทธที่ 3.4 พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหไดตามเปาหมาย

กลยุทธที่ 3.5 ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ

ตัวชี้วัด

1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย และหรือหลักสูตรใหมแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่น และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ

2. ผลงานของนักศึกษา และอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ

3. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สําหรับหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพกํากับ)

4. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอื่น ๆ

5. อัตราการไดงานทํา ทํางานตรงสาขา และประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ป

6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิตเพิ่มขึ้น

7. อัตราการศึกษาตอในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น



ง

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนา และแสดงออกถึงความรูความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และทองถิ่นอยางเต็มที่

กลยุทธที่ 4.2 เพิ่มบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการ การเรียนการสอน และการวิจัย กับการพัฒนาทองถิ่น และการสรางผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา

กลยุทธที่ 4.3 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายใน และตางประเทศ เพื่อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธที่ 4.4 ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว

ตัวชี้วัด

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. จํานวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

3. ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใส การบริหารงานภาครัฐอยูในระดับสูงหรือสูงมาก

4. มีการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับใหมีความคลองตัว และทันสมัย

5. จํานวนอาจารย และนักศึกษา ศิษยเกา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ

6. จํานวนผลงานวิจัย และองคความรูตาง ๆ ที่เปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนผลงานดังกลาวที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
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คณะครุศาสตร 8,476,500                            5,800,000                       5,100,000                    19,376,500.00

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6,706,600                            4,650,000                       1,200,000                     12,556,600.00

คณะวิทยาการจัดการ 7,510,000                            2,950,000                       6,500,000                     600,000                       17,560,000.00

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 37,225,400                          3,395,000                       3,000,000                     43,620,400.00

สํานักงานอธิการบดี 235,060,200                        51,921,500                     25,800,000                   1,000,000                    500,000                         314,281,700.00

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,434,000                            915,000                         7,349,000.00

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 131,600                              1,605,000                       4,000,000                     5,736,600.00

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 1,905,000                            295,000                         2,200,000.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา 5,080,000                       5,080,000.00

กองนโยบายและแผน 44,000                                455,000                         499,000.00

กองพัฒนานักศึกษา 1,700,000                            1,045,000                       250,000                       2,995,000.00

งานประกันคุณภาพการศึกษา 500,000                              65,000                           565,000.00

ศูนยคอมพิวเตอร 1,402,900                            420,000                         1,822,900.00

ศูนยภาษา 1,837,000                            220,000                         2,057,000.00

กลุมตรวจสอบภายใน 70,000                           70,000.00

งานวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียนศึกษา 115,000                         500,000                       615,000.00

งานประชาสัมพันธ 1,670,000                       500,000                       2,170,000.00

สภาคณาจารยและขาราชการ 200,000                         200,000.00

โครงการบัณฑิตศึกษา 264,000                              400,000                       664,000.00

200,000                              165,000                         365,000.00

กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 36,294,000                          5,735,000                       11,600,000                   53,629,000.00

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 862,400                              4,700,000                       5,562,400.00

346,553,600                    86,771,500                 53,350,000               7,100,000                5,200,000                  498,975,100.00         รวมทุกหนวยงาน

 การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนดิน บํารุงการศึกษา ภาคพิเศษ โครงการบัณฑิต โรงเรียนสาธิต รวม

กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ

แหลงงบประมาณหนวยงาน
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา  ภาคพิเศษ  โครงการบัณฑิต  โรงเรียนสาธิตฯ

1 การพัฒนาทองถิ่น 14,500,000           6,800,000         -                  130,000           -                   21,430,000        

2 การผลิตและพัฒนาครู 3,862,400            -                   -                  -                  4,000,000          7,862,400          

3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 328,191,200         37,841,500        19,200,000       5,550,000         600,000            391,382,700       

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ -                     42,130,000        34,150,000       1,420,000         600,000            78,300,000        

346,553,600       86,771,500      53,350,000     7,100,000       5,200,000        498,975,100       รวมท้ังสิ้น

 แผนดําเนินงานประจําป 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จําแนกตามยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ โครงการ รวม
 แหลงงบประมาณ
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา  ภาคพิเศษ  โครงการบัณฑิต  โรงเรียนสาธิตฯ

1.การพัฒนาทองถิ่น โครงการการพัฒนาทักษะ softskil ดวยกระบวนการ 1. พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมใหกับบุคลากรและนักศึกษา 3,700,000        -                -                3,700,000       

กลยุทธที่ 1.2 บูรณาการ
ความรวมมือภายใน

วิศกรสังคม ของมหาวิทยาลัย

2. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาในแนวทาง

ของวิศวกรสังคม

3. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางลักษณะคนไทย

ที่พึงประสงค 4 ประการ ใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 1. จัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 3,000,000        -                3,000,000       

เพื่อขยายตลาดภูมิปญญา (University as 2. กําหนดผลิตภัณฑเปาหมาย / ศึกษาบริบทชุมชนและ

กลยุทธที่ 1.1 สรางและ Marketplace) ศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชน

3. วิเคราะหศักยภาพกลุมผลิตภัณฑชุมชน

4. ศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและออกแบบ

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ

5. ฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน

6. ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน  ในจังหวัดกรุงเทพฯและ

สมุทรปราการ

7. พัฒนาและการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ

8. พัฒนามาตรฐานเบื้องตนของกลุมผลิตภัณฑชุมชนดวย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร

9. ผลิตสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาแผนธุรกิจ

ความรู การบัญชี และการตลาดออนไลน

10. ขยายตลาดภูมิปญญา

11. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน

โครงการ

รวม

 แผนดําเนินงานประจําป 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม
 แหลงงบประมาณ

ความรวมมือภายใน
มหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน  ภาคประชา
สังคม) ในการดําเนิน
โครงการพัฒนาใหบรรลุตาม
เปาหมายอยางมีนัยสําคัญ

พัฒนาความรวมมือกับ
จังหวัดในการวางแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่ และดําเนิน
โครงการตามพันธกิจ และ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา  ภาคพิเศษ  โครงการบัณฑิต  โรงเรียนสาธิตฯ
รวมยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม

 แหลงงบประมาณ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ 1. ประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานระดับจังหวัด 2,800,000        -                2,800,000       

เศรษฐกิจฐานราก 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการดําเนินงานระดับ

อําเภอ ตําบล และหมูบาน

3. ตรวจสอบการจําแนกสถานะคุณภาพชีวิตครัวเรือน/หมูบาน

 ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา

4. จัดทํา/ทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมาย

5. ดําเนินโครงการตามบริบทของปญหาแตละพื้นที่

6. จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา

กลุมเปาหมาย

7. อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดของประชาชน

ในเขตพื้นที่

8. ติดตามดูแลความกาวหนาการบริหารจัดการชีวิต

กลุมเปาหมายเปนรายครัวเรือน/หมูบาน

9. การบริหาร และประชาสัมพันธการดําเนินงานของทุกหนวย

ยอยจนถึงระดับจังหวัด

10. รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน/ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรม 1. ประชุมหารือกันระหวาผูรับผิดชอบโครงการหลัก ผูรับผิดชอบ       1,000,000.0

จังหวัดสมุทรปราการ ภายใตแนวคิดและหลักการ โครงการรวม และเครือขายอื่นที่เก่ียวของ

ทํางานแบบ PPP : Private & Pubilc Partnership 2. สํารวจความตองการในการพัฒนาทักษะกําลังคนของภาค

Program อุตสาหกรรม (Feasibility Survey) ในจังหวัดสมุทรปราการ

3. สํารวจความพรอมของอุตสาหกรรมและแรงงานในการเขารวม

โครงการ

4. ลงนามขอตกลงความรวมมือเพื่อรวมขับเคลื่อนโครงการ

ระหวางผูรับผิดชอบโครงการหลัก ผูรับผิดชอบโครงการรวม และ

เครือขายอื่นที่เกี่ยวของ

5. กําหนด/ออกแบบโปรแกรม/หลักสูตร (ระยะสั้น) ที่เหมาะสม

6. จัดทําโมดูลการเรียนรูใหครอบคลุมทักษะที่จําปน

7. พัฒนาและสราง Learning Space ที่เอื้อและสนับสนุนการ

เรียนรูที่สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา  ภาคพิเศษ  โครงการบัณฑิต  โรงเรียนสาธิตฯ
รวมยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม

 แหลงงบประมาณ

8. เริ่มดําเนินโครงการ

9. ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ

10. ประชุมรวมกันเพื่อกํากับ ติดตาม ทบทวนและแกไขปญหา

การดําเนินโครงการ

โครงการยกระดับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา 1. ยกระดับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเครือขายโรงเรียนขนาด 1,000,000        1,000,000       

เครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก เล็กในพื้นที่ความรับผิดชอบ

2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ขนาดเล็ก เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู

โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย 1. ศึกษาบริบทของโรงเรียน ดวยการสนทนากลุม ในการจัดการ 1,000,000        1,000,000       

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เรียนสอน ดวยระบบ Professional Learning Community :

กลุมเปาหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  PLC

2. อบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในทองถิ่น

 โดยการบูรณาการรวมกันระหวางคณะ สาขาวิชา และโรงเรียน

กลยุทธที่ 1.3 บูรณาการ โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค -                 400,000          30,000             430,000         

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และพัฒนาการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัย

สนับสนุนการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย ฐาน TCI -                 650,000          100,000            750,000         

สงเสริมเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเกิดประโยชน 400,000          400,000         

ดําเนินการสรางและพัฒนางานวิจัย พัฒนาคุณภาพ 4,000,000        4,000,000       

นักวิจัย สนับสนุนภารกิจตาง ๆ ที่จําเปน เชน การจัดประชุม

ดานการวิจัย การนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัย การทําวารสาร

ทางวิชาการ ฯลฯ  (งบกลาง)

สนับสนุนงบบริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปนอื่น ๆ 300,000          300,000         

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
 และอาจารยกับการพัฒนา
ทองถิ่น
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รวมยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม

 แหลงงบประมาณ

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา 2,000,000        450,000          2,450,000       

ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา

รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

และแผนพัฒนาทองถิ่น

สนับสนุนงบบริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปน -                 250,000          250,000         

อื่น ๆ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการ -                 350,000          350,000         

กับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

รวม 14,500,000     6,800,000      -              130,000          -                21,430,000     

2.การผลิตและพัฒนาครู โครงการยกระดับมาตรฐาน 1. สนับสนุนคาใชจายในการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 1,000,000        -                1,000,000       

กลยุทธที่ 2.1 ปรับปรุง สมรรถนะบัณฑิตครู มาตรฐานสมรรถนะของนักศึกษาครูทุกชั้นป

สูความเปนเลิศ 2. พัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาตนแบบการผลิตครู

การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

3. พัฒนานักศึกษาครูใหพรอมที่จะออกฝกประสบการณวิชาชีพ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยมหาวิทยาลัย พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหสามารถปฏิบัติ 2,000,000        -                2,000,000       

ราชภัฏธนบุรี หนาที่ตามพระบรมราโชบายไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนครูมือ

อาชีพ มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธที่ 2.2 พัฒนา ไดแก การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการพัฒาทองถิ่น การพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม

ความเปนครูมืออาชีพ ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตร และ
กระบวนการผลิตใหมี
สมรรถนะเปนเลิศเปนที่
ยอมรับดวย School 
Integrated Learning 
(SIL.)  และสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ

สมรรถนะครูของครูใหมี
ความเปนมืออาชีพ
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กลยุทธที่ 2.6 สรางเครือขาย โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบ สนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ 862,400           4,000,000        4,862,400       

ในการจัดการเรียนการสอน ใหเปนศูนยปฏิบัติการและเปนตนแบบใหกับใหกับโรงเรียน

ในทองถิ่น

  - คาหนังสือเรียน 136,400           136,400         

  - คาอุปกรณการเรียน 80,000             80,000           

  - คาเครื่องแบบนักเรียน 84,400             84,400           

  - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 113,200           113,200         

  - คาจัดการเรียนการสอน 448,400           448,400         

รวม 3,862,400       -               -              -                 4,000,000       7,862,400       

3.การยกระดับคุณภาพ โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ -                 8,900,000        8,900,000       

การศึกษา สอนภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ

กลยุทธที่ 3.1 ปรับปรุง รวมคาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอน

เกินชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน -                 -                14,200,000     14,200,000     

ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  (รายวิชาการศึกษา

ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนา ไปใชจายในดานอื่นๆ)

ศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ 5,000,000         5,000,000       

สอนภายในคณะในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

กลยุทธที่ 3.3 ปรับ
กระบวนการจัดการเรียนรู

บัณฑิต  (คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป

ใชจายในดานอื่นๆ)

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบ การสอน -                500,000            500,000         

คากรรมการที่ปรึกษาและคาสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธใน

คณะ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท (คณะไมสามารถทํา

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับ
บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพครู

หลักสูตรเดิมใหทันสมัย 
และพัฒนาหลักสูตรใหมใน
รูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น
 และสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศ

กระบวนการจัดการเรียนรู
ใหบูรณาการกับการทํางาน 
และเสริมสรางทักษะ และ
จิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น
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กลยุทธที่ 3.5 ผลิตบัณฑิต จายเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 39,523,600       -                -                  -                 39,523,600     

และลูกจางชาวตางประเทศ และเงินคาตอบแทนอื่น ๆ

ตามกฎหมาย

จายคาเชาบาน คาเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง 8,722,100        -                -                  -                 8,722,100       

คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดเงินเดือนเต็มขั้น เงินประจํา

ตําแหนงผูบริหารมีวาระ คาตอบแทนรายเดือนตําแหนง

กลยุทธที่ 3.4 พัฒนา ผูบริหารที่มีวาระ เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ

คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงผูบริหารที่ไมมีวาระ เงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม และสิ่งจําเปนอื่น ๆ

คาเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง         1,905,600         1,905,600

จายคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และเงินคาใชจายตาง ๆ 167,181,700     -                -                  -                 167,181,700    

ที่จําเปน

จายเงินเดือน อาจารยอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว และ -                 17,000,000      600,000           17,600,000     

คาตอบแทนพิเศษของบุคลากรฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ -                 -                5,000,000       5,000,000       

ปรับปรุงหองปฏิบัติการศิลปะ หองบรรยายและหองพัก 4,900,000        -                -                4,900,000       

อาจารย

ปรับปรุงลานกิจกรรม 4,800,000        -                4,800,000       

ปรับปรุงโรงอาหาร 3,500,000        -                3,500,000       

กอสรางอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจง (งบผูกพัน) 14,598,600       14,598,600     

ไดตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต ทั้งดาน
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ 
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ

แหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุน
การผลิตบัณฑิตใหไดตาม
เปาหมาย
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พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนภารกิจ 11,607,200       8,200,000        19,807,200     

ของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก และคาตอบแทน 6,880,000        100,000          50,000             7,030,000       

ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ท้ังกรุงเทพฯ

และสมุทรปราการ

สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก และคาตอบแทน -                 200,000          -                  200,000         

ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ท้ังกรุงเทพฯ

และสมุทรปราการ  (โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ)

สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน 51,869,500       841,500          -                  52,711,000     

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ท้ังกรุงเทพฯ

และสมุทรปราการ

โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการเรียนการสอน พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 2,500,000        1,400,000        3,900,000       

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา

คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม

และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี พัฒนาสํานักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา 3,000,000        1,200,000        4,200,000       

สารสนเทศ เปนแหลงเรียนรู เพื่อสนับสนุนการบริหารและ

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาความสามารถดานดิจิทัล อบรม จัดกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาความสามารถ 402,900           -                402,900         

ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทางดานดิจิทัลรวมทั้งประเมินความสามารถนักศึกษา
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา  ภาคพิเศษ  โครงการบัณฑิต  โรงเรียนสาธิตฯ
รวมยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม

 แหลงงบประมาณ

โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ 1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ 5,300,000        -                5,300,000       

ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษา

ราชภัฏ 2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นป

3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 4

หรือชั้นปสุดทาย

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 1. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร 1,500,000        -                -                1,500,000       

และวิทยาศาสตรประยุกตในยุค Thailand 4.0 ประยุกต

2. ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู/จัดตั้งศูนยบริการวิชาการ/

วิชาชีพ

3. ดําเนินจัดอบรมใหความรูแกผูท่ีสนใจ

รวม 328,191,200    37,841,500    19,200,000    5,550,000        600,000         391,382,700    

4.การพัฒนาระบบบริหาร โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ -                 21,500,000      2,000,000       1,000,000         500,000           25,000,000     

จัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (งบกลาง)

กลยุทธที่ 4.1 สงเสริม

สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ -                 16,800,000      4,100,000       300,000            21,200,000     

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

สนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาความสัมพันธและพัฒนา 500,000         500,000         

ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ

กลยุทธที่ 4.2 เพิ่มบทบาท สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ 3,000,000       3,000,000       

สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการชุดตาง ๆ

ที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง

และคาใชจายตาง ๆ ที่จําเปน

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงาน 500,000         500,000         

มหาวิทยาลัย การพิจารณาผลงานทางวิชาการ การพิจารณา

กรอบอัตรากําลัง และคาใชจายในการดําเนินการจัดสอบ

บุคลากรตาง ๆ

การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทองถิ่นโดยใหความสําคัญ
กับการบูรณาการ การเรียน
การสอน และการวิจัย กับ
การพัฒนาทองถิ่น และการ
สรางผลประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา

บุคลากรที่เปนคนดีคนเกง
ใหพัฒนา และแสดงออกถึง
ความรูความสามารถ และ
ศักยภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย และทองถิ่น
อยางเต็มที่
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา  ภาคพิเศษ  โครงการบัณฑิต  โรงเรียนสาธิตฯ
รวมยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม

 แหลงงบประมาณ

กลยุทธที่ 4.3 สราง สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา 200,000         200,000         

กฎหมาย เพื่อศึกษา พัฒนา และแกไขกฎหมายเพื่อสรางเสริม

ธรรมาภิบาล

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ 500,000         500,000         

สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน

กลยุทธที่ 4.4 ปรับปรุง จายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ คาตอบแทนการทํางาน 5,000,000       100,000            5,100,000       

ลวงเวลาราชการ และคาใชจายที่จําเปนของศูนย ฯ

จายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบ 100,000         100,000         

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความ 16,200,000     16,200,000     

สะอาดของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯและสมุทรปราการ

พัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ เพื่อการปฏิบัติภารกิจ 1,400,000       1,400,000       

ของมหาวิทยาลัย

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ บริการตรวจแนะนําดานสุขภาพ 400,000          100,000         500,000         

จัดแขงขันกีฬา 200,000          50,000           250,000         

สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม -                 2,200,000        500,000         2,700,000       

จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ 1,030,000        20,000             100,000           1,150,000       

ในงานที่รับผิดชอบ

รวม -                42,130,000    34,150,000    1,420,000        600,000         78,300,000     

346,553,600    86,771,500    53,350,000    7,100,000        5,200,000       498,975,100    รวมทั้งสิ้น

เครือขายความรวมมือกับ
องคกรภายใน และ
ตางประเทศ เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยเฉพาะดาน
ฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา  โครงการบัณฑิต

1.การพัฒนา โครงการการพัฒนาทักษะ 1. พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมใหกับบุคลากรและนักศึกษา 1. นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม จํานวน      600,000 600,000     

ทองถิ่น softskill ดวยกระบวนการ ของมหาวิทยาลัย 200 คน

กลยุทธที่ 1.2 
บูรณาการความ

วิศกรสังคม 2. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาในแนวทาง 2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะการเปนที่ปรึกษา
วิศวกรของวิศวกรสังคม สังคม จํานวน 50 คน

3. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางลักษณะคนไทย 3. นักศึกษาและบุคลากรประยุกตใชองคความรู

ที่พึงประสงค 4 ประการ ใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานจริง แกปญหาและพัฒนาชุมชน จํานวน 1

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  โครงการ

4. องคความรูหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนําไปใช

ประโยชนในการสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
และจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน จํานวน 1 องคความรู

โครงการยกระดับการจัดการ 1. ยกระดับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเครือขายโรงเรียนขนาด 1. จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการอยางนอย  20 โรงเรียน     1,000,000  1,000,000   

เรียนรูเพื่อพัฒนาเครือขาย เล็กในพื้นที่ความรับผิดชอบ 2. นักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถอานออกเขียนได

โรงเรียนขนาดเล็ก 2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพิ่มขึ้น รอยละ 85

ขนาดเล็ก เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู 3. จํานวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการนอมนําพระราโชบาย

ดานการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะคนไทย 4 
ประการ สูการปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 500 คน      

4. จํานวนภาคึเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย

ในการพัฒนาทองถ่ินในพื้นที่บริการ จํานวน 10 เครือขาย

 แผนดําเนินงานประจําป 2565

คณะครุศาสตร

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม

บูรณาการความ
รวมมือภายใน
มหาวิทยาลัย 
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 
(ภาครัฐ 
ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม)
 ในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ใหบรรลุตาม
เปาหมายอยางมี
นัยสําคัญ

 แหลงงบประมาณ
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา  โครงการบัณฑิต

 แผนดําเนินงานประจําป 2565

คณะครุศาสตร

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

กลยุทธที่ 1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 1. ศึกษาบริบทของโรงเรียน ดวยการสนทนากลุม ในการจัดการ 1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิต 1,000,000  1,000,000   

อาจารย และบุคลากร เรียนสอน ดวยระบบ Professional Learning Community : ครูเพื่อใหบัณฑิตครูมีอัตลักษณ สมรรถนะ คุณภาพเปน

ทางการศึกษาในโรงเรียน  PLC เลิศพรอมดวยคุณลักษณะที่พึงประสงคตามพระราโชบาย

กลุมเปาหมายในเขตพื้นที่ 2. อบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในทองถิ่น ดานการศึกษา อยางนอย 1 หลักสูตร

รับผิดชอบ  โดยการบูรณาการรวมกันระหวางคณะ สาขาวิชา และโรงเรียน 2. มี Platform เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพ 

อยางนอย 1 Platform

โครงการเพิ่มศักยภาพ ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค จํานวนผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ม ีคุณภาพ 100,000          100,000     

งานวิจัยสรางองคความรู ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และพัฒนาการจัด ที่สรางองคความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย

งานสรางสรรค

โครงการบริการวิชาการ ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการ 1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 2 โครงการ 50,000           50,000       

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น กับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 2. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย

รอยละ 80

โครงการทํานุบํารุง สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอยางนอย 20 100,000          100,000     

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน พิธีสําคัญ โครงการ

ทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา 2. จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ ภูมิปญญาทองถ่ิน อยางนอย 1 แหลงเรียนรู

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 3. รอยละ 90 ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค

และการพัฒนาทองถ่ิน ของโครงการ

รวม 2,600,000 250,000        -               2,850,000   

บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอน การวิจัย 
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษา 
และอาจารยกับ
การพัฒนาทองถ่ิน
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 แผนดําเนินงานประจําป 2565

คณะครุศาสตร

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

2 การผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหสามารถปฏิบัติ รอยละ 80 ของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 500,000     500,000     

และพัฒนาครู อาจารยมหาวิทยาลัย หนาที่ตามพระบรมราโชบายไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนครูมือ ตามศาสตรวิชาชีพ

กลยุทธที่ 2.1 ราชภัฏธนบุรี อาชีพ มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ไดแก การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการพัฒาทองถ่ิน การพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม

ความเปนครูมืออาชีพ ภาษาอังกฤษ

โครงการยกระดับมาตรฐาน 1. สนับสนุนคาใชจายในการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา รอยละ 80 ของนักศึกษาครูที่มีประสบการณ 1,000,000  1,000,000   

สมรรถนะบัณฑิตครู มาตรฐานสมรรถนะของนักศึกษาครูทุกชั้นป  

การสอนในโรงเรียนตอปการศึกษาสูความเปนเลิศ 2. พัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาตนแบบการผลิตครู

การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

3. พัฒนานักศึกษาครูใหพรอมที่จะออกฝกประสบการณวิชาชีพ

รวม 1,500,000 -               -               1,500,000   

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเช่ียวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4,000,000       4,000,000   

คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต สอนภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ ระดับดี

ศึกษา รวมคาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอน 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

กลยุทธที่ 3.1 เกินชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน เพิ่มสูงข้ึนรอยละ 80

เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

จัดหาอาจารยและผูเช่ียวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5,000,000        5,000,000   

สอนภายในคณะในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระดับดี

บัณฑิต  (คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

ใชจายในดานอื่นๆ) เพิ่มสูงข้ึนรอยละ 80

ปรับปรุงหลัก สูตร
ครุศาสตร และ
กระบวนการ
ผลิตใหมีสมรรถ 
นะเปนเลิศเปนที่
ยอมรับดวย 
School 
Integrated 
Learning (SIL.) 
และสอดคลองกับ
ความตองการของ
ประเทศ

ปรับปรุงหลักสูตร
เดิมใหทันสมัย 
และพัฒนา
หลักสูตรใหมใน
รูปแบบสห
วิทยาการที่
ตอบสนองการ
พัฒนาทองถิ่น
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คณะครุศาสตร

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก ทั้งกรุงเทพฯ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอส่ิงอํานวย 1,580,000  1,580,000   

และสมุทรปราการ ความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน ระดับดี

สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน รอยละ 95 ของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด 96,500       96,500       

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

และสมุทรปราการ

กลยุทธที่ 3.2 โครงการพัฒนาระบบ พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 1. จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย 500,000     300,000          800,000     

มาตรฐานการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา และบริการวิชาการ  อยางนอย 1 หลักสูตร

คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม 2.คะแนนผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร /คณะ ระดับดี

และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ 3. คณะ/หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรให

กลยุทธที่ 3.5 สอดคลองกับความตองการของชุมชน ผูประกอบการ

และประเทศอยางนอยรอยละ 80

4. หลักสูตร/สาวิชาอยางนอย 2 หลักสูตร ไดพัฒนาการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน (Wil)

โครงการพัฒนาความรู 1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ 1. จํานวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะ 1,700,000  1,700,000   

ทักษะดานภาษาอังกฤษเพื่อ นักศึกษา ภาษาอังกฤษ/มหาวิทยาลัย

ยกระดับคุณภาพนักศึกษา 2. อบรมนักศึกษาทุกช้ันป 2. นักศึกษาครูชั้นป 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ที่ระดับ B1 รอยละ 50

ราชภัฏธนบุรี สําหรับศตวรรษที่ 21 3. นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษที่ระดับ ที่ระดับ B2 รอยละ 50

 4. นักศึกษาสาขาอื่นชั้นป 4 มีความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 รอยละ 25

 ผลิตบัณฑิตได
ตามความ
ตองการของผูใช
บัณฑิต ทั้งดาน
สมรรถนะวิชาชีพ
 ทักษะ บัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 
และคุณลักษณะ 
4 ประการ

พัฒนาศักยภาพ
ผูสอนใหเปนมือ
อาชีพ

และสอดคลองกับ
แนวทางการ
พัฒนาประเทศ
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คณะครุศาสตร

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

โครงการพัฒนาการเรียน 1. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย เยาวชน ผูสนใจ 500,000     500,000      
การสอนวิทยาศาสตรและ  ของนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร ตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเทคโนโลยี สารสนเทศ

วิทยาศาสตรประยุกตในยุค 2. ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู ศูนยบริการวิชาการ/วิชาชีพ และส่ิงอํานวยความสะดวก ระดับดี

Thailand 4.0

รวม 4,376,500 4,300,000      5,000,000      13,676,500 

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     

1,000,000       100,000          1,100,000   

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ เสร็จตามแผน

กลยุทธที่ 4.1 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ สิ่งอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี

สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม 1. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1 ชองทาง 200,000          200,000     

จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด 2. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบรอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 50,000           50,000       

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

รวม -          1,250,000      100,000         1,350,000   

8,476,500 5,800,000      5,100,000      19,376,500 

 สงเสริมบุคลากร
 ที่เปนคนดีคนเกง
ใหพัฒนา และ
แสดงออกถึง
ความรูความ 
สามารถ และ
ศักยภาพเพื่อ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 
และทองถิ่น

รวมทั้งสิ้น
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา  ภาคพิเศษ

1.การพัฒนา โครงการการพัฒนาทักษะ 1. พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมใหกับบุคลากรและนักศึกษา 1. นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม จํานวน       500,000 500,000       

ทองถิ่น softskill ดวยกระบวนการ ของมหาวิทยาลัย 200 คน

กลยุทธท่ี 1.2 วิศกรสังคม 2. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาในแนวทาง 2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะการเปนที่ปรึกษาวิศวกร

ของวิศวกรสังคม สังคม จํานวน 50 คน

3. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางลักษณะคนไทย 3. นักศึกษาและบุคลากรประยุกตใชองคความรู

ที่พึงประสงค 4 ประการ ใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานจริง แกปญหาและพัฒนาชุมชน จํานวน 1

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  โครงการ

4. องคความรูหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนําไปใช

ประโยชนในการสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง

และจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน จํานวน 1 องคความรู

โครงการยกระดับมาตรฐาน 1. จัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 1. ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ/ 700,000       700,000       

ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 2. กําหนดผลิตภัณฑเปาหมาย / ศึกษาบริบทชุมชนและ วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการใหมในพื้นที่บริการจาก

เพื่อขยายตลาดภูมิปญญา ศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชน การสนับสนุนองคความรูจากมหาวิทยาลัย จํานวน 5

กลยุทธท่ี 1.1 (University as Marketplace) 3. วิเคราะหศักยภาพกลุมผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ

4. ศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและออกแบบ 2. อัตลักษณของทองถิ่นไดรับการอนุรักษและยกระดับ

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ จํานวน 1 อัตลักษณ

5. ฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 3. นักศึกษาที่เขารวมพัฒนาผลิตภัณฑ

6. ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน  ในจังหวัดกรุงเทพฯและ จํานวน 125 คนตอจังหวัด

สมุทรปราการ 4. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการจัดการ 145,250          

7. พัฒนาและการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ เรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น          2,800,000       

8. พัฒนามาตรฐานเบื้องตนของกลุมผลิตภัณฑชุมชนดวย 5. จํานวนศูนยการเรียนรูยกระดับผลิตภัณฑทองถิ่น 5.19               

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ถายทอดองคความรูใหแกผูอื่นในทองถิ่น 1 แหง

 แผนดําเนินงานประจําป 2565

บูรณาการความ
รวมมือภายใน
มหาวิทยาลัย และ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 
(ภาครัฐ ภาคเอกชน 
 ภาคประชาสังคม) 
ในการดําเนิน
โครงการพัฒนาให
บรรลุตามเปาหมาย
อยางมีนัยสําคัญ

สรางและพัฒนา
ความรวมมือกับ
จังหวัดในการ
วางแผนพัฒนาเชิง
พื้นที่ และดําเนิน
โครงการตามพันธกิจ
 และศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวม
 แหลงงบประมาณ
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9. ผลิตส่ือประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาแผนธุรกิจ 6. ระบบการตลาดแบบออฟไลน และแบบออนไลน โดย

ความรู การบัญชี และการตลาดออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการเปดพื้นที่ระหวางผูผลิตและ

10. ขยายตลาดภูมิปญญา ผูบริโภคสูตลาดออนไลน University as a Marketplace

11. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน จํานวน 3 ชองทาง

โครงการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานระดับจังหวัด 1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 700,000       700,000       

และยกระดับเศรษฐกิจฐาน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการดําเนินงานระดับ ชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ราก อําเภอ ตําบล และหมูบาน 2. รอยละ 10 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

3. ตรวจสอบการจําแนกสถานะคุณภาพชีวิตครัวเรือน/หมูบาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับชุมชน :

 ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา จํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ

4. จัดทํา/ทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมาย 3. รอยละ 15 รายไดของประชาชนกลุมเปาหมาย ที่เขา

5. ดําเนินโครงการตามบริบทของปญหาแตละพื้นที่ รวมโครงการเพิ่มขึ้น

6. จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 4. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการจัดการ

กลุมเปาหมาย เรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

7. อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดของประชาชน รายไดใหกับคนในชุมชน ไมนอยกวา 2 รายวิชา

ในเขตพื้นที่ 5. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

8. ติดตามดูแลความกาวหนาการบริหารจัดการชีวิต และยกระดับรายไดใหกับชุมชนฐานรากตอจํานวน

กลุมเปาหมายเปนรายครัวเรือน/หมูบาน นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวารอยละ 10

9. การบริหาร และประชาสัมพันธการดําเนินงานของทุกหนวย

ยอยจนถึงระดับจังหวัด

10. รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน/ถอดบทเรียน
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กลยุทธท่ี 1.3 โครงการเพิ่มศักยภาพ ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค จํานวนผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ม ีคุณภาพ 100,000          100,000       

งานวิจัยสรางองคความรู ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และพัฒนาการจัด ที่สรางองคความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย

งานสรางสรรค

สนับสนุนการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย ฐาน TCI มหาวิทยาลัยเขาสูฐาน TCI อยางนอย 1 ฐาน 200,000          200,000       

โครงการบริการวิชาการ ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการ 1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 2 โครงการ 100,000          100,000       

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น กับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 2. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย

รอยละ 80

โครงการทํานุบํารุง สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอยางนอย 20 100,000          100,000       

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ โครงการ

ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา 2. จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ ภูมิปญญาทองถิ่น อยางนอย 1 แหลงเรียนรู

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 3. รอยละ 90 ของโครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงค

และการพัฒนาทองถิ่น ของโครงการ

-             
รวม 1,900,000   500,000        -            2,400,000    

2 การผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหสามารถปฏิบัติ รอยละ 80 ของอาจารยที่ไดรับการพัฒนา 500,000       500,000       

และพัฒนาครู อาจารยมหาวิทยาลัย หนาท่ีตามพระบรมราโชบายไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนครูมือ ตามศาสตรวิชาชีพ

   กลยุทธท่ี 2.2 ราชภัฏธนบุรี อาชีพ มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ไดแก การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการพัฒาทองถิ่น การพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม 

ความเปนครูมืออาชีพ ภาษาอังกฤษ

 รวม 500,000     -               -            500,000       

บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน การ
วิจัย การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษา และ
อาจารยกับการ
พัฒนาทองถิ่น

พัฒนาสมรรถนะครู
ของครูใหมีความ
เปนมืออาชีพ
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3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 2,400,000       2,400,000    

คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต สอนภายในคณะและวิชาการศึกษาท่ัวไปที่คณะรับผิดชอบ ระดับดี

ศึกษา รวมคาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอน 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

กลยุทธท่ี 3.1 เกินชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 1,200,000    1,200,000    

ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  (รายวิชาการศึกษา ระดับดี

ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

ไปใชจายในดานอื่นๆ)

สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก ทั้งกรุงเทพฯ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ สิ่งอํานวย 1,300,000    1,300,000    

และสมุทรปราการ ความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน ระดับดี

สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก ทั้งกรุงเทพฯ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ สิ่งอํานวย 200,000          200,000       

และสมุทรปราการ (โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาต)ิ ความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน ระดับดี

สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน รอยละ 95 ของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด 1,206,600    1,206,600    

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

และสมุทรปราการ

ปรับปรุงหลักสูตร
เดิมใหทันสมัย และ
พัฒนาหลักสูตรใหม
ในรูปแบบสห
วิทยาการท่ี
ตอบสนองการ
พัฒนาทองถิ่น และ
สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนา
ประเทศ
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กลยุทธท่ี 3.2 โครงการพัฒนาระบบ พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 1.  จํานวนหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย 500,000       300,000          800,000       

มาตรฐานการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา และบริการวิชาการ  อยางนอย 1 หลักสูตร

คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม 2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร /คณะ ระดับดี

และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ 3. คณะ/หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

กลยุทธท่ี 3.5 ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ผูประกอบการ

และประเทศอยางนอยรอยละ 80

4. หลักสูตร/สาวิชาอยางนอย 2 หลักสูตรไดพัฒนาการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน (Wil)

โครงการพัฒนาความรู 1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ 1. จํานวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะ 1,300,000    

ทักษะดานภาษาอังกฤษ นักศึกษา ภาษาอังกฤษ/มหาวิทยาลัย

ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ 2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นป 2. นักศึกษาครูชั้นป 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ที่ระดับ B1 รอยละ 50

ราชภัฏ 3. นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษที่ระดับ ที่ระดับ B2 รอยละ 50

 4. นักศึกษาสาขาอื่นชั้นป 4 มีความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 รอยละ 25

 รวม 4,306,600   2,900,000      1,200,000   8,406,600    

พัฒนาศักยภาพ
ผูสอนใหเปนมืออาชีพ

 ผลิตบัณฑิตไดตาม
ความตองการของ
ผูใชบัณฑิต ทั้งดาน
สมรรถนะวิชาชีพ
ทักษะ บัณฑิต
ศตวรรษท่ี 21 และ
คุณลักษณะ 4 
ประการ
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4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      1,000,000       1,000,000    

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ เสร็จตามแผน

กลยุทธท่ี 4.1 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ สิ่งอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี

สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม 1. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1 200,000          200,000       

จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด ชองทาง

2. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ศักยภาพ 50,000           50,000         

ในงานที่รับผิดชอบ ตามศาสตรวิชาชีพ

รวม -            1,250,000      -            1,250,000    

6,706,600   4,650,000      1,200,000   12,556,600   

สงเสริมบุคลากรที่
เปนคนดีคนเกงให
พัฒนา และ
แสดงออกถึงความรู
ความ สามารถ และ
ศักยภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย และ
ทองถิ่น

รวมทั้งสิ้น
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1.การพัฒนา โครงการการพัฒนาทักษะ 1. พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมใหกับบุคลากรและนักศึกษา 1. นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม จํานวน      600,000 600,000      

ทองถิ่น softskill ดวยกระบวนการ ของมหาวิทยาลัย 200 คน

กลยุทธที่ 1.2 วิศกรสังคม 2. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาในแนวทาง 2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะการเปนที่ปรึกษา
วิศวกรของวิศวกรสังคม สังคม จํานวน 50 คน

3. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางลักษณะคนไทย 3. นักศึกษาและบุคลากรประยุกตใชองคความรู

ที่พึงประสงค 4 ประการ ใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานจริง แกปญหาและพัฒนาชุมชน จํานวน 1

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  โครงการ

4. องคความรูหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนําไปใช

ประโยชนในการสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง

และจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน จํานวน 1 องคความรู

โครงการยกระดับมาตรฐาน 1. จัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 1. ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ/      700,000 700,000      

ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 2. กําหนดผลิตภัณฑเปาหมาย / ศึกษาบริบทชุมชนและ วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการใหมในพื้นที่บริการจาก

เพื่อขยายตลาดภูมิปญญา ศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชน การสนับสนุนองคความรูจากมหาวิทยาลัย จํานวน 5

(University as Marketplace)3. วิเคราะหศักยภาพกลุมผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ

4. ศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและออกแบบ 2. อัตลักษณของทองถิ่นไดรับการอนุรักษและยกระดับ

กลยุทธที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ จํานวน 1 อัตลักษณ

5. ฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 3. นักศึกษาที่เขารวมพัฒนาผลิตภัณฑ

6. ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน  ในจังหวัดกรุงเทพฯและ จํานวน 125 คนตอจังหวัด

สมุทรปราการ 4. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการ

7. พัฒนาและการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ เรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น          

8. พัฒนามาตรฐานเบื้องตนของกลุมผลิตภัณฑชุมชนดวย 5. จํานวนศูนยการเรียนรูยกระดับผลิตภัณฑทองถิ่น

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ถายทอดองคความรูใหแกผูอื่นในทองถิ่น 1 แหง

9. ผลิตส่ือประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาแผนธุรกิจ 6. ระบบการตลาดแบบออฟไลน และแบบออนไลน โดย

ความรู การบัญชี และการตลาดออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการเปดพื้นที่ระหวางผูผลิตและ

 แผนดําเนินงานประจําป 2565

คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

บูรณาการความ
รวมมือภายใน
มหาวิทยาลัย และ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 
(ภาครัฐ 
ภาคเอกชน  ภาค
ประชาสังคม) ใน
การดําเนินโครงการ

พัฒนาใหบรรลุตาม
เปาหมายอยางมี
นัยสําคัญ

สรางและพัฒนา
ความรวมมือกับ
จังหวัดในการ
วางแผนพัฒนาเชิง
พื้นที่ และดําเนิน
โครงการตามพันธ
กิจ และศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย
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คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

10. ขยายตลาดภูมิปญญา ผูบริโภคสูตลาดออนไลน University as a Marketplace

11. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน จํานวน 3 ชองทาง

โครงการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานระดับจังหวัด 1. จํานวนโครงการที่ดําเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ      700,000 700,000      

และยกระดับเศรษฐกิจฐาน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการดําเนินงานระดับ ชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ราก อําเภอ ตําบล และหมูบาน 2. รอยละ 10 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

3. ตรวจสอบการจําแนกสถานะคุณภาพชีวิตครัวเรือน/หมูบาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับชุมชน :

 ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา จํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ

4. จัดทํา/ทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมาย 3. รอยละ 15 รายไดของประชาชนกลุมเปาหมาย ที่เขา

5. ดําเนินโครงการตามบริบทของปญหาแตละพื้นที่ รวมโครงการเพิ่มขึ้น

6. จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 4. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการ

กลุมเปาหมาย เรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

7. อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดของประชาชน รายไดใหกับคนในชุมชน ไมนอยกวา 2 รายวิชา

ในเขตพื้นที่ 5. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

8. ติดตามดูแลความกาวหนาการบริหารจัดการชีวิต และยกระดับรายไดใหกับชุมชนฐานรากตอจํานวน

กลุมเปาหมายเปนรายครัวเรือน/หมูบาน นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวารอยละ 10

9. การบริหาร และประชาสัมพันธการดําเนินงานของทุกหนวย

ยอยจนถึงระดับจังหวัด

10. รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน/ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาทรัพยากร 1. ประชุมหารือกันระหวาผูรับผิดชอบโครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 1. แรงงานนําทักษะในการปฎิบัติงานไดไมนอยกวา 80%    1,000,000

มนุษยภาคอุตสาหกรรม โครงการรวม และเครือขายอื่นที่เกี่ยวของ 2. Productivity Ratio ไมนอยกวา +/-5%

จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต 2. สํารวจความตองการในการพัฒนาทักษะกําลังคนของภาค 3. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเพิ่มข้ึนไมนอยกวา

แนวคิดและหลักการทํางาน อุตสาหกรรม (Feasibility Survey) ในจังหวัดสมุทรปราการ ปละ 2%

แบบ PPP : Private & 3. สํารวจความพรอมของอุตสาหกรรมและแรงงานในการ

Pubilc Partnership โครงการ
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คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

Program 4. ลงนามขอตกลงความรวมมือเพื่อรวมขับเคล่ือนโครงการ

ระหวางผูรับผิดชอบโครงการหลัก ผูรับผิดชอบโครงการรวม และ

เครือขายอื่นที่เกี่ยวของ

5. กําหนด/ออกแบบโปรแกรม/หลักสูตร (ระยะส้ัน) ที่เหมาะสม

6. จัดทําโมดูลการเรียนรูใหครอบคลุมทักษะที่จําปน

7. พัฒนาและสราง Learning Space ที่เอื้อและสนับสนุนการ

เรียนรูที่สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ

8. เร่ิมดําเนินโครงการ

9. ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ

10. ประชุมรวมกันเพื่อกํากับ ติดตาม ทบทวนและแกไขปญหา

การดําเนินโครงการ

กลยุทธที่ 1.3 โครงการเพิ่มศักยภาพ ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค จํานวนผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มี คุณภาพ           100,000 100,000      

งานวิจัยสรางองคความรู ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และพัฒนาการจัด ที่สรางองคความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย

งานสรางสรรค

สนับสนุนการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย ฐาน TCI มหาวิทยาลัยเขาสูฐาน TCI อยางนอย 1 ฐาน 150,000           150,000      

โครงการบริการวิชาการ ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการ 1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 2 โครงการ             50,000 50,000        

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น กับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 2. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย

รอยละ 80

บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การ
ทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรมของ
นักศึกษา และ
อาจารยกับการ
พัฒนาทองถิ่น
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คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

โครงการทํานุบํารุง สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอยางนอย 20           100,000 100,000      

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ โครงการ

ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา 2. จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษส่ิงแวดลอม โดยบูรณาการกับ ภูมิปญญาทองถิ่น อยางนอย 1 แหลงเรียนรู

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 3. รอยละ 90 ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค

และการพัฒนาทองถิ่น ของโครงการ

รวม   3,000,000          400,000              -                     -       3,400,000

2 การผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหสามารถปฏิบัติ รอยละ 80 ของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ      500,000 500,000      

และพัฒนาครู อาจารยมหาวิทยาลัย หนาที่ตามพระบรมราโชบายไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนครูมือ ตามศาสตรวิชาชีพ

   กลยุทธที่ 2.2 ราชภัฏธนบุรี อาชีพ มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ไดแก การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการพัฒาทองถิ่น การพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม 

ความเปนครูมืออาชีพ ภาษาอังกฤษ

รวม      500,000                  -                -                     -         500,000

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ         1,000,000 1,000,000    

คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต สอนภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ ระดับดี

ศึกษา รวมคาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอน 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

กลยุทธที่ 3.1 เกินชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    6,500,000 6,500,000    

ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  (รายวิชาการศึกษา ระดับดี

ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

ไปใชจายในดานอื่นๆ)

ปรับปรุงหลักสูตร
เดิมใหทันสมัย 
และพัฒนา
หลักสูตรใหมใน
รูปแบบสห
วิทยาการที่
ตอบสนองการ
พัฒนาทองถิ่น

พัฒนาสมรรถนะ
ครูของครูใหมีความ
เปนมืออาชีพ
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คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบ การสอน 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ            500,000 500,000      

คากรรมการที่ปรึกษาและคาสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธใน ระดับดี

คณะ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท (คณะไมสามารถทํา 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ) เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก ทั้งกรุงเทพฯ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ สิ่งอํานวย    2,000,000              50,000 2,050,000    

และสมุทรปราการ ความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน ระดับดี

สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน รอยละ 95 ของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด      610,000 610,000      

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

และสมุทรปราการ

กลยุทธที่ 3.2 โครงการพัฒนาระบบ พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 1.  จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย      500,000           300,000 800,000      

มาตรฐานการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา และบริการวิชาการ  อยางนอย 1 หลักสูตร

คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม 2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร /คณะ ระดับดี

และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ 3. คณะ/หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

กลยุทธที่ 3.5 ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ผูประกอบการ

และประเทศอยางนอยรอยละ 80

4. หลักสูตร/สาวิชาอยางนอย 2 หลักสูตรไดพัฒนาการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน (Wil)

และสอดคลองกับ
แนวทางการ
พัฒนาประเทศ

ผลิตบัณฑิตไดตาม
ความตองการของ
ผูใชบัณฑิต ทั้ง
ดานสมรรถนะ
วิชาชีพทักษะ

พัฒนาศักยภาพ
ผูสอนใหเปนมือ
อาชีพ
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คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

โครงการพัฒนาความรู 1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ 1. จํานวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะ      900,000 900,000      

ทักษะดานภาษาอังกฤษ นักศึกษา ภาษาอังกฤษ/มหาวิทยาลัย

ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ 2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นป 2. นักศึกษาครูช้ันป 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ที่ระดับ B1 รอยละ 50

ราชภัฏ 3. นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษที่ระดับ ที่ระดับ B2 รอยละ 50

 4. นักศึกษาสาขาอื่นชั้นป 4 มีความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 รอยละ 25

รวม   4,010,000        1,300,000   6,500,000           550,000   12,360,000

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล              1,000,000              50,000 1,050,000    

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ เสร็จตามแผน

กลยุทธที่ 4.1 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ สิ่งอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี

สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม 1. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1           200,000 200,000      

จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด ชองทาง

2. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา             50,000 50,000        

ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

รวม              -          1,250,000              -               50,000     1,300,000

7,510,000  2,950,000       6,500,000  600,000          17,560,000  รวมทั้งสิ้น

บัณฑิตศตวรรษที่ 
21 และ
คุณลักษณะ 4 
ประการ

สงเสริมบุคลากรที่
เปนคนดีคนเกงให
พัฒนา และ
แสดงออกถึง
ความรูความ 
สามารถ และ
ศักยภาพเพื่อ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย และ
ทองถิ่น
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1.การพัฒนา โครงการการพัฒนาทักษะ 1. พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมใหกับบุคลากรและนักศึกษา 1. นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม จํานวน         300,000 300,000       

ทองถิ่น softskill ดวยกระบวนการ ของมหาวิทยาลัย 200 คน

กลยุทธที่ 1.2 วิศกรสังคม 2. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาในแนวทาง 2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะการเปนที่ปรึกษา
วิศวกรของวิศวกรสังคม สังคม จํานวน 50 คน

3. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางลักษณะคนไทย 3. นักศึกษาและบุคลากรประยุกตใชองคความรู

ที่พึงประสงค 4 ประการ ใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานจริง แกปญหาและพัฒนาชุมชน จํานวน
 14. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  โครงการ

4. องคความรูหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนําไปใช

ประโยชนในการสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง

และจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน จํานวน 1 องคความรู

โครงการยกระดับมาตรฐาน 1. จัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 1. ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ/ 700,000        700,000       

ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 2. กําหนดผลิตภัณฑเปาหมาย / ศึกษาบริบทชุมชนและ วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการใหมในพื้นที่บริการจาก

เพื่อขยายตลาดภูมิปญญา ศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชน การสนับสนุนองคความรูจากมหาวิทยาลัย จํานวน 5

(University as Marketplace) 3. วิเคราะหศักยภาพกลุมผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ

4. ศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและออกแบบ 2. อัตลักษณของทองถิ่นไดรับการอนุรักษและยกระดับ

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ จํานวน 1 อัตลักษณ

กลยุทธที่ 1.1 5. ฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 3. นักศึกษาที่เขารวมพัฒนาผลิตภัณฑ

6. ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน  ในจังหวัดกรุงเทพฯและ จํานวน 125 คนตอจังหวัด

สมุทรปราการ 4. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการ

สรางและ
พัฒนาความ

 แผนดําเนินงานประจําป 2565

บูรณาการ
ความรวมมือ
ภายใน
มหาวิทยาลัย 
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 
(ภาครัฐ 
ภาคเอกชน  
ภาคประชา
สังคม) ในการ
ดําเนิน
โครงการพัฒนา
ใหบรรลุตาม
เปาหมายอยาง
มีนัยสําคัญ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงเงิน
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงเงิน

7. พัฒนาและการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ เรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น        
  8. พัฒนามาตรฐานเบื้องตนของกลุมผลิตภัณฑชุมชนดวย 5. จํานวนศูนยการเรียนรูยกระดับผลิตภัณฑทองถิ่น

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ถายทอดองคความรูใหแกผูอื่นในทองถิ่น 1 แหง

9. ผลิตสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาแผนธุรกิจ 6. ระบบการตลาดแบบออฟไลน และแบบออนไลน โดย

ความรู การบัญชี และการตลาดออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการเปดพื้นที่ระหวางผูผลิตและ

10. ขยายตลาดภูมิปญญา ผูบริโภคสูตลาดออนไลน University as a Marketplace

11. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน จํานวน 3 ชองทาง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานระดับจังหวัด 1. จํานวนโครงการที่ดําเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 700,000        700,000       

และยกระดับเศรษฐกิจฐาน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการดําเนินงานระดับ ชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ราก อําเภอ ตําบล และหมูบาน 2. รอยละ 10 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

3. ตรวจสอบการจําแนกสถานะคุณภาพชีวิตครัวเรือน/หมูบาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับชุมชน :

 ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา จํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ

4. จัดทํา/ทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมาย 3. รอยละ 15 รายไดของประชาชนกลุมเปาหมาย ที่เขา

5. ดําเนินโครงการตามบริบทของปญหาแตละพื้นที่ รวมโครงการเพิ่มขึ้น

6. จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 4. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการ

กลุมเปาหมาย เรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

7. อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดของประชาชน รายไดใหกับคนในชุมชน ไมนอยกวา 2 รายวิชา

ในเขตพื้นที่ 5. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

8. ติดตามดูแลความกาวหนาการบริหารจัดการชีวิต และยกระดับรายไดใหกับชุมชนฐานรากตอจํานวน

กลุมเปาหมายเปนรายครัวเรือน/หมูบาน นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวารอยละ 10

9. การบริหาร และประชาสัมพันธการดําเนินงานของทุกหนวย

ยอยจนถึงระดับจังหวัด

10. รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน/ถอดบทเรียน

รวมมือกับ
จังหวัดในการ
วางแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่ และ
ดําเนิน
โครงการตาม
พันธกิจ และ
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
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กลยุทธที่ 1.3 โครงการเพิ่มศักยภาพ ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค จํานวนผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ม ีคุณภาพ 100,000         100,000       

งานวิจัยสรางองคความรู ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และพัฒนาการจัด ที่สรางองคความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย

งานสรางสรรค

โครงการบริการวิชาการ ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการ 1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 2 โครงการ 50,000           50,000         

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น กับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 2. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย

รอยละ 80

โครงการทํานุบํารุง สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอยางนอย 20 100,000         100,000       

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ โครงการ

ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา 2. จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ ภูมิปญญาทองถิ่น อยางนอย 1 แหลงเรียนรู

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 3. รอยละ 90 ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค

และการพัฒนาทองถิ่น ของโครงการ

รวม 1,700,000     250,000        -           1,950,000     

2 การผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหสามารถปฏิบัติ รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 500,000        500,000       

และพัฒนาครู อาจารยมหาวิทยาลัย หนาที่ตามพระบรมราโชบายไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนครูมือ ตามศาสตรวิชาชีพ

   กลยุทธที่ 2.2 ราชภัฏธนบุรี อาชีพ มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

ไดแก การพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการพัฒาทองถิ่น การพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม 

รวม 500,000       -              -           500,000       

บูรณาการการ
จัดการเรียน
การสอน การ
วิจัย การทํานุ
บํารุงศิลป 
วัฒนธรรมของ
นักศึกษา และ
อาจารยกับ
การพัฒนา
ทองถิ่น

พัฒนา
สมรรถนะครู
ของครูใหมี
ความเปนมือ
อาชีพ
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3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 1,500,000       1,500,000     

คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต สอนภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ ระดับดี

ศึกษา รวมคาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอน 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

กลยุทธที่ 3.1 เกินชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3,000,000    3,000,000     

ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  (รายวิชาการศึกษา ระดับดี

ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

ไปใชจายในดานอื่นๆ)

สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก ทั้งกรุงเทพฯ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ สิ่งอํานวย 2,000,000      100,000         2,100,000     

และสมุทรปราการ ความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน ระดับดี

สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด 31,125,400    31,125,400   

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

และสมุทรปราการ

ปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
ใหทันสมัย 
และพัฒนา
หลักสูตรใหม
ในรูปแบบสห
วิทยาการที่
ตอบสนองการ
พัฒนาทองถิ่น 
และสอดคลอง
กับแนวทาง
การพัฒนา
ประเทศ
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กลยุทธที่ 3.2 โครงการพัฒนาระบบ พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 1.  จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย 500,000        300,000         800,000       

มาตรฐานการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา และบริการวิชาการ  อยางนอย 1 หลักสูตร

คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม 2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร /คณะ ระดับดี

และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ 3. คณะ/หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

กลยุทธที่ 3.5 ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ผูประกอบการ

และประเทศอยางนอยรอยละ 80

4. หลักสูตร/สาวิชาอยางนอย 2 หลักสูตรไดพัฒนาการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน (Wil)

โครงการพัฒนาความรู 1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ 1. จํานวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะ 400,000        400,000       

ทักษะดานภาษาอังกฤษ นักศึกษา ภาษาอังกฤษ/มหาวิทยาลัย

ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ 2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นป 2. นักศึกษาครูชั้นป 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ที่ระดับ B1 รอยละ 50

ราชภัฏ 3. นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษที่ระดับ ที่ระดับ B2 รอยละ 50

 4. นักศึกษาสาขาอื่นชั้นป 4 มีความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 รอยละ 25

โครงการพัฒนาการเรียน 1. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย เยาวชน ผูสนใจ 1,000,000      1,000,000     

การสอนวิทยาศาสตรและ ประยุกต ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเทคโนโลยี สารสนเทศ

วิทยาศาสตรประยุกตในยุค 2. ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู/จัดตั้งศูนยบริการวิชาการ/ และสิ่งอํานวยความสะดวก

Thailand 4.0 วิชาชีพ

3. ดําเนินจัดอบรมใหความรูแกผูที่สนใจ

รวม 35,025,400   1,900,000      3,000,000   39,925,400   

พัฒนาศักยภาพ
ผูสอนใหเปน
มืออาชีพ

 ผลิตบัณฑิตได
ตามความ
ตองการของ
ผูใชบัณฑิต ทั้ง
ดานสมรรถนะ
วิชาชีพทักษะ 
บัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 
และ
คุณลักษณะ 4 
 ประการ
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4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      1,000,000       1,000,000     

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ เสร็จตามแผน

กลยุทธที่ 4.1 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ สิ่งอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี

สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม 1. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1 200,000         200,000       

จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด ชองทาง

2. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 45,000           45,000         

ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

รวม -             1,245,000      -           1,245,000     

37,225,400   3,395,000      3,000,000   43,620,400   รวมทั้งสิ้น

สงเสริมบุคลากร
 ที่เปนคนดีคน
เกงใหพัฒนา 
และแสดงออก
ถึงความรูความ 
สามารถ และ
ศักยภาพเพื่อ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 
และทองถิ่น
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3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จายเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ รอยละ 95 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ      39,523,600 39,523,600    

คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต และลูกจางชาวตางประเทศ และเงินคาตอบแทนอื่น ๆ

ศึกษา ตามกฎหมาย

กลยุทธที่ 3.5 จายคาเชาบาน คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดเงินเดือน รอยละ 95 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ        8,722,100 8,722,100      

เต็มขั้น เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ คาตอบแทน

รายเดือนตําแหนงผูบริหารท่ีมีวาระ เงินประจําตําแหนง

ผูบริหารไมมีวาระ คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงผูบริหาร

ที่ไมมีวาระ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

(พร.)  และสิ่งจําเปนอื่น ๆ

จายคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และเงินคาใชจายตาง ๆ รอยละ 95 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ    167,181,700 167,181,700  

ที่จําเปน

คาเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง รอยละ 95 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ        1,905,600 1,905,600      

พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนภารกิจ 1.รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ      11,607,200         8,000,000 19,607,200    

ของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 2.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

กลยุทธที่ 3.4 สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน รอยละ 95 ของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่        1,220,000           191,500 1,411,500      

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ท้ังกรุงเทพฯ กําหนด

และสมุทรปราการ

ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ รอยละ 80 ของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอาคาร      5,000,000 5,000,000      

สถานที่ภายในเวลาที่กําหนด

แผนดําเนินงานประจําป 2565

สํานักงานอธิการบดี (รวมกองกลาง และกลุมงานตางๆ ภายใตสังกัด)

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด

ผลิตบัณฑิตได
ตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต 
ทั้งดานสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะ 
บัณฑิตศตวรรษที่ 
21 และ
คุณลักษณะ 4 
ประการ

พัฒนาแหลงเรียนรู
เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตใหได
ตามเปาหมาย

 แหลงเงิน
รวม
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แผนดําเนินงานประจําป 2565

สํานักงานอธิการบดี (รวมกองกลาง และกลุมงานตางๆ ภายใตสังกัด)

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
 แหลงเงิน

รวม

ปรับปรุงหองปฏิบัติการศิลปะ หองบรรยายและหองพัก รอยละ 80 ของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอาคาร        4,900,000 4,900,000      

อาจารย สถานที่ภายในเวลาที่กําหนด

จายเงินเดือน อาจารยอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว และ รอยละ 95 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ       17,000,000 17,000,000    

คาตอบแทนพิเศษของบุคลากรฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบ พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 30,000            30,000          

มาตรฐานการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา

คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม

และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

รวม    235,060,200       25,221,500      5,000,000                    -                     -      265,281,700

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน        21,500,000      2,000,000          1,000,000           500,000 25,000,000    

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (งบกลาง) บริหารจัดการ

จัดการ

กลยุทธที่ 4.1 สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล              5,000,000      1,000,000 6,000,000      

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

เสร็จตามแผน

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ สิ่งอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย      3,000,000 3,000,000      

สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อยางนอยจํานวน 12 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการชุดตาง ๆ

ที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง

และคาใชจายตาง ๆ ท่ีจําเปน

สงเสริมบุคลากร ท่ี
เปนคนดีคนเกง
ใหพัฒนา และ
แสดงออกถึง
ความรูความ 
สามารถ และ
ศักยภาพเพื่อ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 
และทองถิ่น
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แผนดําเนินงานประจําป 2565

สํานักงานอธิการบดี (รวมกองกลาง และกลุมงานตางๆ ภายใตสังกัด)

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
 แหลงเงิน

รวม

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงาน จํานวนครั้งในการประชุมอยางนอย 12 ครั้ง         500,000 500,000        

มหาวิทยาลัย การพิจารณาผลงานทางวิชาการ การพิจารณา

กรอบอัตรากําลัง และคาใชจายในการดําเนินการจัดสอบ

บุคลากรตาง ๆ

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา จํานวนครั้งในการประชุมอยางนอย 12 ครั้ง         200,000 200,000        

กฎหมาย เพื่อศึกษา พัฒนา และแกไขกฎหมายเพื่อสรางเสริม

ธรรมาภิบาล

จายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ คาตอบแทนการทํางาน รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ      5,000,000 5,000,000      

ลวงเวลาราชการ และคาใชจายท่ีจําเปน

จายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบ รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ         100,000 100,000        

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี      8,000,000 8,000,000      

สะอาดของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯและสมุทรปราการ

พัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ เพื่อการปฏิบัติภารกิจ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี      1,000,000 1,000,000      

ของมหาวิทยาลัย

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเช่ียวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 200,000          200,000        
ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

รวม                  -         26,700,000    20,800,000          1,000,000           500,000     49,000,000

235,060,200  51,921,500     25,800,000  1,000,000        500,000        314,281,700  รวมทั้งสิ้น
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 บํารุง

การศึกษา
3.การยกระดับ โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี          30,000 30,000        

คุณภาพการ การเรียนการสอน และการ การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา

ศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม

กลยุทธที่ 3.4  และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน รอยละ 95 ของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด 4,934,000     4,934,000    

การผลิตบัณฑิต ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

และสมุทรปราการ

โครงการพัฒนาสํานักวิทย พัฒนาสํานักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา 1. รอยละ 90 ของการดําเนินงานโครงการที่บรรลุตาม 1,500,000     800,000        2,300,000    

บริการและเทคโนโลยี เปนแหลงเรียนรู เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา วัตถุประสงคของโครงการ

สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย 2. จํานวนสื่อการเรียนการสอนที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

อยางนอยรอยละ 85

3. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 85

4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแหลง เรียนรูอยูในระดับดี

 รวม 6,434,000   830,000      7,264,000    

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 85,000         85,000        

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

จัดการ

กลยุทธที่ 4.1 

รวม -            85,000        85,000        

6,434,000   915,000      7,349,000    รวมทั้งสิ้น

แผนดําเนินงานประจําป 2565

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวม

สงเสริมบุคลากร ที่
เปนคนดีคนเกงให
พัฒนา และแสดง 
 ออกถึงความรู
ความสามารถ และ
ศักยภาพเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย และ
ทองถิ่น

พัฒนาแหลง
เรียนรูเพ่ือ
สนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตใหได
ตามเปาหมาย

 แหลงเงิน
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3. การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ       3,500,000 3,500,000      

คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  (รายวิชาการศึกษา ระดับดี

ศึกษา ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

กลยุทธท่ี 3.1 ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

ไปใชจายในดานอื่นๆ)

สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน รอยละ 95 ของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด 131,600       131,600         

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

และสมุทรปราการ

โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี            30,000 30,000          

การเรียนการสอน และการ การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา

ประกันคุณภาพการศึกษา คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม

และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

 รวม      131,600 30,000         3,500,000     3,661,600      

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                                 1,500,000       1,500,000      

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ เสร็จตามแผน

กลยุทธท่ี 4.1 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี

แผนดําเนินงานประจําป 2565

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวม

ปรับปรุงหลักสูตร
เดิมใหทันสมัย และ
พัฒนาหลักสูตรใหม
ในรูปแบบสห
วิทยาการที่
ตอบสนองการ
พัฒนาทองถิ่น และ
สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนา
ประเทศ

 แหลงเงิน

สงเสริมบุคลากร ที่
เปนคนดีคนเกงให
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา  ภาคพิเศษ

แผนดําเนินงานประจําป 2565

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวม
 แหลงเงิน

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ จํานวนครั้งในการประชุมอยางนอย 12 ครั้ง 500,000         500,000         

สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 75,000           75,000          

ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

รวม              -   1,575,000     500,000       2,075,000      

131,600     1,605,000     4,000,000     5,736,600      

พัฒนา และ
แสดงออกถึง
ความรูความ 
สามารถ และ
ศักยภาพเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย
และทองถิ่น

รวมทั้งสิ้น
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา

1.การพัฒนา โครงการทํานุบํารุง สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอยางนอย 20 1,800,000       1,800,000        

ทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ โครงการ

กลยุทธที่ 1.3 ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา 2. จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ ภูมิปญญาทองถิ่น อยางนอย 1 แหลงเรียนรู

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 3. รอยละ 90 ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค

และการพัฒนาทองถิ่น ของโครงการ

-                 
สนับสนุนงบบริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปน 1. รอยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการแลวได            250,000 250,000          

อื่น ๆ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เสร็จตามแผน

2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

 รวม 1,800,000      250,000          2,050,000        

3.การยกระดับ โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี             30,000 30,000            

คุณภาพการ การเรียนการสอน และการ การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา

ศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม

กลยุทธที่ 3.4 และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน รอยละ 95 ของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด 105,000          105,000          

การผลิตบัณฑิต ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

และสมุทรปราการ

 รวม 105,000         30,000            135,000          

แผนดําเนินงานประจําป 2565

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวม

บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอน การวิจัย 
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษา 
และอาจารยกับ
การพัฒนาทองถิ่น

พัฒนาแหลง
เรียนรูเพ่ือ
สนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตใหได
ตามเปาหมาย

 แหลงเงิน
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา

แผนดําเนินงานประจําป 2565

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวม
 แหลงเงิน

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 15,000            15,000            

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

จัดการ

กลยุทธที่ 4.1 

รวม -               15,000            15,000            

1,905,000      295,000          2,200,000        รวมทั้งสิ้น

สงเสริมบุคลากรที่
เปนคนดีคนเกง
ใหพัฒนา และ
แสดงออกถึง
ความรูความ 
สามารถ และ
ศักยภาพเพื่อ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 
และทองถิ่น
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 แหลงเงิน

 บํารุงการศึกษา

1.การพัฒนา โครงการเพ่ิมศักยภาพ สนับสนุนการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย ฐาน TCI มหาวิทยาลัยเขาสูฐาน TCI อยางนอย 1 ฐาน 300,000          300,000        

ทองถิ่น งานวิจัยสรางองคความรู

กลยุทธที่ 1.3 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ สงเสริมเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค รอยละ 20 ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ 400,000          400,000        

งานสรางสรรค ใหเกิดประโยชน ตีพิมพหรือเผยแพร

ดําเนินการสรางและพัฒนางานวิจัย พัฒนาคุณภาพ จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานงานวิจัย 4,000,000       4,000,000      

นักวิจัย สนับสนุนภารกิจตาง ๆ ที่จําเปน เชน การจัดประชุม อยางนอย 10 โครงการ

ดานการวิจัย การนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัย การทําวารสาร

ทางวิชาการ ฯลฯ  (งบกลาง)

สนับสนุนงบบริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปนอื่น ๆ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                                 300,000          300,000        

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2. รอยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

เสร็จตามแผน

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี

4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

รวม 5,000,000      5,000,000      

แผนดําเนินงานประจําป 2565

บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษา และ
อาจารยกับการ
พัฒนาทองถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
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 แหลงเงิน

 บํารุงการศึกษา

แผนดําเนินงานประจําป 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม

3.การยกระดับ โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี            30,000 30,000          

คุณภาพการ การเรียนการสอน และการ การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา

ศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม

กลยุทธที่ 3.3 และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

 รวม 30,000          30,000          

4. การพัฒนาระบบ โครงการพัฒนาระบบ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 50,000          50,000          

บริหารจัดการ การบริหารจัดการ ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

กลยุทธที่ 4.1 

รวม 50,000          50,000          

5,080,000      5,080,000      

ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรูให
บูรณาการกับการ
ทํางาน และ
เสริมสรางทักษะ 
และจิตสํานึกใน
การพัฒนาทองถิ่น

สงเสริมบุคลากร ที่
เปนคนดีคนเกงให
พัฒนาและ
แสดงออกถึง
ความรูความ 
สามารถ และ
ศักยภาพเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย
 และทองถิ่น

รวมทั้งสิ้น
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน รอยละ 95 ของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 44,000           44,000    

คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ ที่กําหนด

ศึกษา และสมุทรปราการ

กลยุทธที่ 3.4 

 รวม 44,000          -               44,000    

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 400,000          400,000  

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ ไดแลว

จัดการ เสร็จตามแผน

กลยุทธที่ 4.1 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 55,000            55,000    

ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

รวม -              455,000         455,000  

44,000          455,000         499,000  รวมทั้งสิ้น

แผนดําเนินงานประจําป 2565

กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม

พัฒนาแหลงเรียนรู
เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตใหได
ตามเปาหมาย

สงเสริมบุคลากร ที่
เปนคนดีคนเกงให
พัฒนาและ
แสดงออกถึง
ความรูความ 
สามารถ และ
ศักยภาพเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย
และทองถ่ิน

 แหลงเงิน
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 แผนดิน  บํารุงการศึกษา

3.การยกระดับ โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน การประกัน 500,000       50,000            550,000    

คุณภาพการ การเรียนการสอน และการ การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา คุณภาพการศึกษา

ศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม 2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

กลยุทธท่ี 3.1 และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ ระดับดี

 รวม 500,000      50,000           550,000    

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 15,000            

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

จัดการ

กลยุทธที่ 4.1

รวม -            15,000           15,000      

500,000      65,000           565,000    รวมทั้งสิ้น

แผนดําเนินงานประจําป 2565

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม

ปรับปรุงหลักสูตร
เดิมใหทันสมัย 
และพัฒนา
หลักสูตรใหมใน
รูปแบบสห
วิทยาการที่
ตอบสนองการ
พัฒนาทองถิ่น 
และสอดคลอง
กับแนวทางการ

สงเสริมบุคลากร ที่
เปนคนดีคนเกงให
พัฒนาและแสดง 
ออกถึงความรู
ความ สามารถ 
และศักยภาพเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย

 แหลงงบประมาณ
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 บํารุงการศึกษา  ภาคพิเศษ

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 100,000           100,000           

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ ไดแลว

จัดการ เสร็จตามแผน

กลยุทธที่ 4.3 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี

สนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาความสัมพันธและพัฒนา 1. จํานวนโครงการอยางนอย 3 โครงการ 500,000          500,000           

ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะและ ความสามารถในการใช

ภาษาตางประเทศ/อาเซียนรอยละ 80

กลยุทธที่ 4.1

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 15,000             15,000            

ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

รวม 115,000          500,000         615,000           

115,000          500,000         615,000           รวมทั้งสิ้น

แผนดําเนินงานประจําป 2565

งานวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียนศึกษา

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม

สรางเครือขายความ
รวมมือกับองคกร
ภายใน และ
ตางประเทศ เพื่อ
เสริมสราง
ประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศน และ
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

สงเสริมบุคลากร ที่
เปนคนดีคนเกงให
พัฒนาและแสดง 
ออกถึงความรูความ
 สามารถ และ
ศักยภาพเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย

 แหลงงบประมาณ



48

 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา  ภาคพิเศษ

1.การพัฒนา โครงการการพัฒนาทักษะ 1. พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมใหกับบุคลากรและนักศึกษา 1. นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม จํานวน     1,700,000 1,700,000    

ทองถิ่น softskill ดวยกระบวนการ ของมหาวิทยาลัย 200 คน 

กลยุทธที่ 1.3 วิศกรสังคม 2. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาในแนวทาง 2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะการเปนที่ปรึกษาวิศวกร

ของวิศวกรสังคม สังคม จํานวน 50 คน

3. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางลักษณะคนไทย 3. นักศึกษาและบุคลากรประยุกตใชองคความรู

ที่พึงประสงค 4 ประการ ใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานจริง แกปญหาและพัฒนาชุมชน จํานวน 1

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน โครงการ    

4. องคความรูหรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนําไปใช

ประโยชนในการสงเสริมใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง

และจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน จํานวน 1 องคความรู

รวม 1,700,000   -               -             1,700,000    

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                                 400,000          100,000        500,000       

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ เสร็จตามแผน

กลยุทธที่ 4.1  
สงเสริมบุคลากร 

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 45,000            45,000        

ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ บริการตรวจแนะนําดานสุขภาพ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี 400,000          100,000        500,000       

แผนดําเนินงานประจําป 2565

กองพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม

บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอน การวิจัย 
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษา 
และอาจารยกับ
การพัฒนาทองถิ่น

สงเสริมบุคลากรที่
เปนคนดีคนเกง
ใหพัฒนาและ
แสดง ออกถึง
ความรูความ 
สามารถ และ
ศักยภาพเพ่ือ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

 แหลงงบประมาณ
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา  ภาคพิเศษ

แผนดําเนินงานประจําป 2565

กองพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

จัดแขงขันกีฬา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี 200,000          50,000         250,000       

รวม -            1,045,000       250,000       1,295,000    

1,700,000   1,045,000       250,000       2,995,000    รวมทั้งสิ้น
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนภารกิจ 1.รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ            200,000        200,000

คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 2.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

ศึกษา

กลยุทธที่ 3.5 โครงการพัฒนา อบรม จัดกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาความสามารถ 1. จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรมทักษะ เพื่อพัฒนา 402,900         402,900       

ความสามารถดานดิจิทัล ทางดานดิจิทัลรวมทั้งประเมินความสามารถนักศึกษา ความสามารถทางดานดิจิทัล

ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 2. รอยละของนักศึกษาที่อบรมทักษะ พัฒนา

ราชภัฏธนบุรี ความสามารถทางดานดิจิทัล

โครงการพัฒนาสํานักวิทย พัฒนาสํานักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา 1. รอยละ 90 ของการดําเนินงานโครงการที่บรรลุ 1,000,000      200,000           1,200,000     

บริการและเทคโนโลยี เปนแหลงเรียนรู เพื่อสนับสนุนการบริหารและ ตามวัตถุประสงคของโครงการ

สารสนเทศ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 2. ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอระบบเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ํากวารอยละ 80

 รวม 1,402,900     400,000         1,802,900     

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 20,000            20,000         

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

จัดการ

กลยุทธที่ 4.1  
สงเสริมบุคลากร 

รวม -              20,000           20,000         

1,402,900     420,000         1,822,900     รวมท้ังสิ้น

แผนดําเนินงานประจําป 2565

ศูนยคอมพิวเตอร

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม

ผลิตบัณฑิตได
ตามความ
ตองการของผูใช
บัณฑิต ทั้งดาน
สมรรถนะวิชาชีพ
ทักษะ บัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 
และคุณลักษณะ 4
 ประการ

สงเสริมบุคลากรที่
เปนคนดีคนเกงให
พัฒนา

 แหลงงบประมาณ
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา
3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน รอยละ 95 ของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด 337,000        337,000       

คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

ศึกษา และสมุทรปราการ

กลยุทธที่ 3.5 

โครงการพัฒนาความรู 1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ 1. จํานวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะ 1,000,000     1,000,000    

ทักษะดานภาษาอังกฤษ นักศึกษา ภาษาอังกฤษ/มหาวิทยาลัย

ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ 2. อบรมนักศึกษาทุกช้ันป 2. นักศึกษาครูชั้นป 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ที่ระดับ B1 รอยละ 50

ราชภัฏ 3. นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษที่ระดับ ที่ระดับ B2 รอยละ 50

 4. นักศึกษาสาขาอื่นชั้นป 4 มีความสามารถทาง

กลยุทธที่ 3.4 พัฒนาแหลง
เรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิต

ภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 รอยละ 25

กลยุทธที่ 3.4 โครงการพัฒนาสํานักวิทย พัฒนาสํานักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา 1. รอยละของการดําเนินงานโครงการที่บรรลุ 500,000        200,000          700,000       

บริการและเทคโนโลยี เปนแหลงเรียนรู เพื่อสนับสนุนการบริหารและ ตามวัตถุประสงคของโครงการ

สารสนเทศ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 2.นักศึกษา/บุคลากรมีทักษะความสามารถดานภาษา

อยูในระดับดี

 รวม 1,837,000    200,000         2,037,000    

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 20,000            20,000         

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

จัดการ

กลยุทธที่ 4.1  
สงเสริมบุคลากร ที่

รวม -             20,000           20,000         

1,837,000    220,000         2,057,000    รวมทั้งสิ้น

แผนดําเนินงานประจําป 2565

ศูนยภาษา

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม

ผลิตบัณฑิตไดตาม
ความตองการของ
ผูใชบัณฑิต ทั้ง
ดานสมรรถนะ
วิชาชีพทักษะ 
บัณฑิตศตวรรษที่ 
21 และ
คุณลักษณะ 4 
ประการ

พัฒนาแหลงเรียนรู
เพ่ือสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตใหได
ตามเปาหมาย

 แหลงงบประมาณ
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 แหลงงบประมาณ

 บํารุงการศึกษา

4. การพัฒนาระบบบริหาร โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 50,000               50,000            

จัดการ การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

กลยุทธที่ 4.1 เสร็จตามแผน

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 20,000               20,000            

ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

รวม 70,000              70,000            

70,000              70,000            

                                                                        แผนดําเนินงานประจําป 2565

สงเสริมบุคลากร ที่เปนคนดี
คนเกงใหพัฒนาและแสดง 
ออกถึงความรูความ สามารถ 
และศักยภาพเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยและทองถิ่น

รวมทั้งสิ้น

กลุมตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวม
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 บํารุงการศึกษา  ภาคพิเศษ

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน รอยละ 95 ของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 650,000        650,000       

คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ ที่กําหนด

ศึกษา และสมุทรปราการ

กลยุทธที่ 3.4 พัฒนา

 รวม 650,000       -            650,000       

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพ่ิม 1.จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ 1,000,000      500,000       1,500,000     

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด อยางนอย 3 ชองทาง 

จัดการ 2. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ

กลยุทธที่ 4.1

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 20,000          20,000         

ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

รวม 1,020,000    500,000      1,520,000     

1,670,000    500,000      2,170,000     รวมทั้งสิ้น

แผนดําเนินงานประจําป 2565

งานประชาสัมพันธ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวม

สงเสริมบุคลากร ที่
เปนคนดีคนเกงให
พัฒนาและแสดง 
ออกถึงความรู
ความ สามารถ 
และศักยภาพเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัย

แหลงเรียนรูเพ่ือ
สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตใหไดตาม
เปาหมาย

 แหลงงบประมาณ
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แหลงงบประมาณ

 บํารุงการศึกษา

4. การพัฒนาระบบบริหาร โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 200,000           200,000        

จัดการ การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

กลยุทธที่ 4.1 เสร็จตามแผน

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี

รวม 200,000         200,000        

200,000         200,000        

แผนดําเนินงานประจําป 2565

สงเสริมบุคลากร ที่เปนคนดีคน
เกงใหพัฒนาและแสดงออกถึง
ความรูความ สามารถ และ
ศักยภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย และทองถิ่น

รวมท้ังสิ้น

สภาคณาจารยและขาราชการ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
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 งบแผนดิน  โครงการบัณฑิต
1.การพัฒนาทองถิ่น โครงการเพิ่มศักยภาพ ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค จํานวนผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ม ีคุณภาพ 30,000          30,000        

กลยุทธที่ 1.3 บูรณาการ งานวิจัยสรางองคความรู ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และพัฒนาการจัด ที่สรางองคความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย

งานสรางสรรค สนับสนุนการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย ฐาน TCI มหาวิทยาลัยเขาสูฐาน TCI อยางนอย 1 ฐาน 100,000               100,000

รวม              -           130,000 130,000      

3.การยกระดับคุณภาพ โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด       264,000       264,000

การศึกษา การผลิตบัณฑิต ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

กลยุทธที่ 3.4 พัฒนาแหลง และสมุทรปราการ

 รวม      264,000                -   264,000      

4. การพัฒนาระบบบริหาร โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                                 150,000         150,000      

จัดการ การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

กลยุทธที่ 4.1 เสร็จตามแผน

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

จายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ คาตอบแทนการทํางาน รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ 100,000         100,000      

ลวงเวลาราชการ และคาใชจายที่จําเปนของศูนย ฯ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 20,000          20,000        

ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

รวม               -            270,000 270,000      

264,000     400,000        664,000      รวมทั้งสิ้น

แผนดําเนินงานประจําป 2565

โครงการบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม

การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรมของนักศึกษา และ
อาจารยกับการพัฒนาทองถิ่น

เรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตใหไดตามเปาหมาย

สงเสริมบุคลากร ที่เปนคนดีคน
เกงใหพัฒนาและแสดงออกถึง
ความรูความ สามารถ และ
ศักยภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย และทองถิ่น

 แหลงงบประมาณ
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา

1.การพัฒนา โครงการยกระดับมาตรฐาน 1. จัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 1. ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ/ 200,000       200,000       

ทองถิ่น ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 2. กําหนดผลิตภัณฑเปาหมาย / ศึกษาบริบทชุมชนและ วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการใหมในพื้นที่บริการจาก

กลยุทธที่ 1.2 เพ่ือขยายตลาดภูมิปญญา ศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชน การสนับสนุนองคความรูจากมหาวิทยาลัย จํานวน 5

(University as 3. วิเคราะหศักยภาพกลุมผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ

Marketplace) 4. ศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและออกแบบ 2. อัตลักษณของทองถิ่นไดรับการอนุรักษและยกระดับ

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ จํานวน 1 อัตลักษณ

5. ฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 3. นักศึกษาที่เขารวมพัฒนาผลิตภัณฑ

6. ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน  ในจังหวัดกรุงเทพฯและ จํานวน 125 คนตอจังหวัด

สมุทรปราการ 4. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการ

7. พัฒนาและการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ เรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น        
  8. พัฒนามาตรฐานเบื้องตนของกลุมผลิตภัณฑชุมชนดวย 5. จํานวนศูนยการเรียนรูยกระดับผลิตภัณฑทองถิ่น

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ถายทอดองคความรูใหแกผูอื่นในทองถิ่น 1 แหง

9. ผลิตสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาแผนธุรกิจ 6. ระบบการตลาดแบบออฟไลน และแบบออนไลน โดย

ความรู การบัญชี และการตลาดออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการเปดพื้นที่ระหวางผูผลิตและ

10. ขยายตลาดภูมิปญญา ผูบริโภคสูตลาดออนไลน University as a Marketplace

11. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน จํานวน 3 ชองทาง

รวม 200,000      -              200,000       

แผนดําเนินงานประจําป 2565

กลุมรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวม

บูรณาการความ
รวมมือภายใน
มหาวิทยาลัย 
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 
(ภาครัฐ 
ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม)
 ในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ใหบรรลุตาม
เปาหมายอยางมี
นัยสําคัญ

 แหลงงบประมาณ
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา

แผนดําเนินงานประจําป 2565

กลุมรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวม
 แหลงงบประมาณ

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      150,000         150,000       

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ เสร็จตามแผน

กลยุทธที่ 4.1 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ สิ่งอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 15,000          15,000         

ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

รวม -             165,000       165,000       

200,000      165,000       365,000       รวมทั้งสิ้น

สงเสริมบุคลากร 
ที่เปนคนดีคนเกง
ใหพัฒนาและ
แสดงออกถึง
ความรูความ 
สามารถ และ
ศักยภาพเพ่ือ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 
และทองถิ่น
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 งบแผนดิน  บํารุงการศึกษา  ภาคพิเศษ

1.การพัฒนา โครงการยกระดับมาตรฐาน 1. จัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 1. ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ/ 700,000          700,000            

ทองถิ่น ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 2. กําหนดผลิตภัณฑเปาหมาย / ศึกษาบริบทชุมชนและ วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการใหมในพื้นที่บริการจาก

กลยุทธที่ 1.1 เพื่อขยายตลาดภูมิปญญา ศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชน การสนับสนุนองคความรูจากมหาวิทยาลัย จํานวน 5

(University as 3. วิเคราะหศักยภาพกลุมผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ

Marketplace) 4. ศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและออกแบบ 2. อัตลักษณของทองถิ่นไดรับการอนุรักษและยกระดับ

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ จํานวน 1 อัตลักษณ

5. ฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 3. นักศึกษาที่เขารวมพัฒนาผลิตภัณฑ

6. ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน  ในจังหวัดกรุงเทพฯและ จํานวน 125 คนตอจังหวัด

สมุทรปราการ 4. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการ

7. พัฒนาและการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ เรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น          

8. พัฒนามาตรฐานเบื้องตนของกลุมผลิตภัณฑชุมชนดวย 5. จํานวนศูนยการเรียนรูยกระดับผลิตภัณฑทองถิ่น

กลยุทธที่ 1.2 
บูรณาการความ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ถายทอดองคความรูใหแกผูอื่นในทองถิ่น 1 แหง

9. ผลิตสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาแผนธุรกิจ 6. ระบบการตลาดแบบออฟไลน และแบบออนไลน โดย

ความรู การบัญชี และการตลาดออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการเปดพ้ืนที่ระหวางผูผลิตและ

10. ขยายตลาดภูมิปญญา ผูบริโภคสูตลาดออนไลน University as a Marketplace

11. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน จํานวน 3 ชองทาง

โครงการ

แผนดําเนินงานประจําป 2565

กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

สรางและพัฒนา
ความรวมมือกับ
จังหวัดในการ
วางแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่ และ
ดําเนินโครงการ
ตามพันธกิจ 
และศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย

บูรณาการความ
รวมมือภายใน
มหาวิทยาลัย 
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 
(ภาครัฐ เอกชน
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กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานระดับจังหวัด 1. จํานวนโครงการที่ดําเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 700,000          700,000            

และยกระดับเศรษฐกิจฐาน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการดําเนินงานระดับ ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่

ราก อําเภอ ตําบล และหมูบาน 2. รอยละ 10 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

3. ตรวจสอบการจําแนกสถานะคุณภาพชีวิตครัวเรือน/หมูบาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับชุมชน :

 ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา จํานวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ

4. จัดทํา/ทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมาย 3. รอยละ 15 รายไดของประชาชนกลุมเปาหมาย ที่เขา

5. ดําเนินโครงการตามบริบทของปญหาแตละพื้นที่ รวมโครงการเพิ่มขึ้น

กลยุทธที่ 1.3 6. จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 4. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการ

กลุมเปาหมาย เรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

7. อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดของประชาชน รายไดใหกับคนในชุมชน ไมนอยกวา 2 รายวิชา

ในเขตพื้นที่ 5. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

8. ติดตามดูแลความกาวหนาการบริหารจัดการชีวิต และยกระดับรายไดใหกับชุมชนฐานรากตอจํานวน

กลุมเปาหมายเปนรายครัวเรือน/หมูบาน นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวารอยละ 10

9. การบริหาร และประชาสัมพันธการดําเนินงานของทุกหนวย

ยอยจนถึงระดับจังหวัด

10. รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน/ถอดบทเรียน

โครงการทํานุบํารุง สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอยางนอย 20 200,000          50,000            250,000            

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ โครงการ

ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา 2. จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ ภูมิปญญาทองถิ่น อยางนอย 1 แหลงเรียนรู

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 3. รอยละ 90 ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค

และการพัฒนาทองถิ่น ของโครงการ

ภาคประชาสังคม)
ในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ใหบรรลุตาม
เปาหมายอยาง
มีนัยสําคัญ

บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอน การวิจัย 
การทํานุบํารุง
ศิลป วัฒนธรรม
ของนักศึกษา 
และอาจารยกับ
การพัฒนาทองถิ่น
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กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการ 1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 2 โครงการ 100,000          100,000           

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น กับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 2. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย

รอยละ 80

รวม 1,600,000      150,000         -               1,750,000          

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน รอยละ 95 ของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 11,795,400      11,795,400        

คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ ที่กําหนด

ศึกษา และสมุทรปราการ

กลยุทธที่ 3.4 ปรับปรุงลานกิจกรรม รอยละ 80 ของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอาคาร 4,800,000       

สถานที่ภายในเวลาที่กําหนด

ปรับปรุงโรงอาหาร รอยละ 80 ของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอาคาร 3,500,000       

สถานที่ภายในเวลาที่กําหนด

กอสรางอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจง (งบผูกพัน) รอยละ 80 ของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอาคาร 14,598,600      14,598,600        

สถานที่ภายในเวลาที่กําหนด

 รวม 34,694,000    -               -               34,694,000        

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5,000,000        3,000,000        8,000,000          

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2. รอยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ เสร็จตามแผน

กลยุทธที่ 4.1 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี

พัฒนาแหลง
เรียนรูเพ่ือ
สนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตให
ไดตามเปาหมาย

สงเสริมบุคลากร
 ที่เปนคนดีคนเกง
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กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม
 แหลงงบประมาณ

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี         8,200,000           8,200,000

สะอาดของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯและสมุทรปราการ

พัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ เพ่ือการปฏิบัติภารกิจ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี           400,000             400,000

ของมหาวิทยาลัย

สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม 1. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 2 400,000          400,000            

จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด ชองทาง

2. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 185,000          185,000            

ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ .

รวม -               5,585,000       11,600,000     17,185,000       

36,294,000   5,735,000     11,600,000   53,629,000     รวมทั้งสิ้น

ใหพัฒนาและ
แสดงออกถึง
ความรูความ 
สามารถ และ
ศักยภาพเพ่ือ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 
และทองถิ่น
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 งบแผนดิน  โรงเรียนสาธิตฯ

2 การผลิต โครงการพัฒนาโรงเรียน สนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ 1.นักเรียนทุกคนที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ 862,400.00        4,000,000.00       4,862,400.00     

และพัฒนาครู สาธิตใหเปนตนแบบในการ ใหเปนศูนยปฏิบัติการและเปนตนแบบใหกับใหกับโรงเรียน 2.ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการ

กลยุทธที่ 2.2 จัดการเรียนการสอน ในทองถิ่น ที่ไดรับการสนับสนุน รอยละ 100

  - คาหนังสือเรียน 136,400.00        136,400.00       

  - คาอุปกรณการเรียน 80,000.00          80,000.00         

  - คาเครื่องแบบนักเรียน 84,400.00          84,400.00         

  - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 113,200.00        113,200.00       

  - คาจัดการเรียนการสอน 448,400.00        448,400.00       

รวม 862,400.00        4,000,000.00       4,862,400.00     

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จายเงินเดือนลูกจางชั่วคราว อาจารยอัตราจาง และ รอยละ 95 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ 600,000.00          600,000.00       

คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต คาตอบแทนพิเศษของบุคลากรฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจ

ศึกษา ของมหาวิทยาลัย

รวม -                   600,000.00          600,000.00       

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือความเชี่ยวชาญ รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 100,000.00          100,000.00       

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ ในงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

จัดการ

กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมบุคลากร ที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึง
ความรูความ สามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

รวม -                   100,000.00          100,000.00       

862,400.00       4,700,000.00      5,562,400.00     รวมท้ังสิ้น

แผนดําเนินงานประจําป 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด รวม

พัฒนาสมรรถนะ
ครูของครูใหมี
ความเปนมืออาชีพ

สงเสริมบุคลากรที่
เปนคนดีคนเกงให
พัฒนาและ
แสดงออกถึง
ความรูความ 
สามารถ และ
ศักยภาพ

 แหลงงบประมาณ


