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การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2563 จําแนกตามหนวยงาน/แหลงเงิน
แหล่งงบประมาณ
หน่วยงาน

แผนดิน

บํารุงการศึกษา

พิเศษ

บัณฑิต

สาธิต

12,700,000

7,734,000

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9,120,000

4,577,000

1,950,000

คณะวิทยาการจัดการ

8,500,000

2,550,000

9,000,000

29,995,800

4,498,000

4,400,000

257,175,700

57,230,000

37,901,000

1,830,000

930,000

200,000

2,960,000.00

220,000

1,110,000

5,200,000

6,530,000.00

2,171,600

550,000

2,721,600.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา

22,000

5,680,000

5,702,000.00

กองนโยบายและแผน

22,000

740,000

762,000.00

กองพัฒนานักศึกษา

615,000

995,000

งานประกันคุณภาพการศึกษา

521,500

115,000

636,500.00

ศูนยคอมพิวเตอร

2,380,000

1,220,900

3,600,900.00

ศูนยภาษา

2,500,000

1,520,000

4,020,000.00

50,000

50,000.00

คณะครุศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

กลุมตรวจสอบภายใน
งานวิเทศสัมพันธ

22,000

งานประชาสัมพันธ

3,100,000

รวม
23,534,000.00
15,647,000.00

750,000

20,800,000.00
38,893,800.00

500,000

500,000

250,000

1,860,000.00

115,000

2,000,000

2,115,000.00

1,510,000

500,000

2,032,000.00

400,000

สภาคณาจารยและขาราชการ

353,306,700.00

400,000.00
444,000

โครงการบัณฑิตศึกษา

444,000.00

310,000

310,000.00

900,000

165,000

1,065,000.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

66,072,000

3,650,000

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

3,660,700

รวมทุกหนวยงาน

398,428,300

โครงการวิทยาลัยนานาชาติ
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

95,649,900

10,550,000
71,951,000

80,272,000.00
4,794,000

5,400,000

9,060,700.00

5,900,000

576,723,200.00

2
แผนดําเนินงานประจําป 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยุทธศาสตร
1.การพัฒนาทองถิ่น

โครงการ

กิจกรรม

โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี เขาใจสิทธิ

1. ประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอเพื่อกําหนด

หนาที่ของตนเองและผูอื่นภายใตพื้นฐาน

พื้นที่เปาหมายดําเนินการและวิเคราะหสภาพปญหารวมกัน

ของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

2. สรางเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียนในพื้นที่เปาหมาย

เปนประมุข

3. พัฒนาหลักสูตรรวมกับเครือขายนอกหองเรียน

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

4,000,000.00

-

3,000,000.00

-

โครงการ
บัณฑิต

ภาคพิเศษ
-

โรงเรียนสาธิตฯ

รวม
4,000,000.00

4. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงค 4 ประการ ใหแกประชาชนในพื้นที่เปาหมาย
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. ประเมินถอดบทเรียนตอยอดโครงการที่เกิดจากการมีสวน
รวมของเครือขายนอกหองเรียนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน
6. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น

1. จัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย
2. กําหนดผลิตภัณฑเปาหมาย / ศึกษาบริบทชุมชนและ
ศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชน
3. วิเคราะหศักยภาพกลุมผลิตภัณฑชุมชน
4. ศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและออกแบบ
แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ
5. ฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
6. ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ในจังหวัดกรุงเทพฯและ
สมุทรปราการ
7. พัฒนาและการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ
8. พัฒนามาตรฐานเบื้องตนของกลุมผลิตภัณฑชุมชนดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
9. ผลิตสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาแผนธุรกิจ
ความรู การบัญชี และการตลาดออนไลน
10. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน
โครงการ

3,000,000.00

3
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

1. ประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานระดับจังหวัด

ใหกับคนในชุมชนฐานราก

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการดําเนินงานระดับ

งบแผนดิน
3,000,000.00

บํารุงการศึกษา
-

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียนสาธิตฯ

รวม
3,000,000.00

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
โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด

1. กําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาระบบฐานขอมูลตําบล
รวมกับผูวาราชการจังหวัด พัฒนาชุมชน และภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของ
2. ประชุม/วางแผน การดําเนินงานในการพัฒนาเครื่องมือ
กระบวนการและประเด็นขอมูลที่จะดําเนินงานรวบรวม
3. ประชุมรวมกับอาจารยในการบูรณาการเรียนการสอนกับ
รายวิชารวมกับนักศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. ลงพื้นที่เพื่อประชุมรวมกับปกครองอําเภอและผูนําชุมชน
ในพื้นที่ เพื่อชี้แจงโครงการกอนการเก็บรวบรวมขอมูล
5. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมุลในพื้นที่เปาหมาย
6. วิเคราะหและสังเคราะหฐานขอมูลที่ได คืนขอมูลใหชุมชน
7. สรุปประเด็นฐานขอมูลและคืนขอมูลในสวนราชการ
เพื่อเปนประโยชนในการนําไปใชในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ตอไป

1,137,100.00

1,137,100.00

4
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

โครงการยกระดับการเรียนรูดานการอาน

1. ศึกษาบริบทของโรงเรียน ดวยการสนทนากลุม ในการจัดการ

การเขียนและการวิเคราะหของนักเรียนในระดับ

เรียนสอน ดวยระบบ Professional Learning Community :

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

PLC

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียนสาธิตฯ

รวม

2,000,000.00

2,000,000.00

500,000.00

500,000.00

2. อบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตสื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานการอาน
การเขียนและการคิดวิเคราะห
4. ทดลองนําสื่อไปใชเพื่อหาคุณภาพ
5. นําสื่อไปใชกับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานการอาน การเขียน
และการคิดวิเคราะห
โครงการการสรางการเจริญเติบโตบนคุณภาพ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและกําหนดแนวทาง

ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

การดําเนินโครงการรวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน
3. ประชุมอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
4. การติดตามประเมินผล
5. จัดเวทีประชุมสรุปบทเรียนและเผยแพรประชาสัมพันธ
สูสาธารณะ

โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู

ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค

-

450,000.00

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค

ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และพัฒนาการจัด

50,000.00

500,000.00

สนับสนุนการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย ฐาน TCI

-

300,000.00

300,000.00

สงเสริมเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเกิดประโยชน

-

850,000.00

850,000.00

การศึกษาของมหาวิทยาลัย

5
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม
ดําเนินการสรางและพัฒนางานวิจัย พัฒนาคุณภาพ

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

โครงการ
บัณฑิต

ภาคพิเศษ

โรงเรียนสาธิตฯ

รวม

-

4,000,000.00

4,000,000.00

-

500,000.00

500,000.00

450,000.00

2,599,600.00

-

400,000.00

400,000.00

-

600,000.00

600,000.00

นักวิจัย สนับสนุนภารกิจตาง ๆ ที่จําเปน เชน การจัดประชุม
ดานการวิจัย การนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัย การทําวารสาร
ทางวิชาการ ฯลฯ (งบกลาง)
สนับสนุนงบบริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปนอื่น ๆ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา

ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย

การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ

2,149,600.00

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา
รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
และแผนพัฒนาทองถิ่น
สนับสนุนงบบริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปน
อื่น ๆ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
รวม

2.การผลิตและพัฒนาครู

โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย

1. ศึกษาบริบทของโรงเรียน ดวยการสนทนากลุม ในการจัดการ

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

เรียนสอน ดวยระบบ Professional Learning Community :

กลุมเปาหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

PLC
2. อบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในทองถิ่น
โดยการบูรณาการรวมกันระหวางคณะ สาขาวิชา และโรงเรียน

15,786,700.00
1,000,000.00

7,550,000.00
-

-

50,000.00

-

23,386,700.00
1,000,000.00
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โครงการ

กิจกรรม

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1. สนับสนุนคาใชจายในการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

ใหเปนครูมืออาชีพ

ครู พัฒนาตนแบบการผลิตครู

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

โครงการ
บัณฑิต

ภาคพิเศษ

โรงเรียนสาธิตฯ

รวม

1,000,000.00

-

1,000,000.00

1,000,000.00

-

1,000,000.00

2,000,000.00

-

2,000,000.00

2. สํารวจปญหาและความตองการในการพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
3. พัฒนานักศึกษาครูใหพรอมที่จะออกฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียน

1. สํารวจปญหา/ศึกษา สํารวจความตองการของโรงเรียน

การสอนเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูให

และชุมชนที่จะกําหนดวีดิทัศน และสารคดี

กับโรงเรียนขนาดเล็ก

2. สรางสื่อตนแบบ
3. ทดลองใชเพื่อหาคุณภาพ (นําสื่อไปทดลองใชกับโรงเรียน
และชุมชน)
4. นําไปใชใหเกิดประโยชน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยมหาวิทยาลัย

พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหเปนครูมืออาชีพ

ราชภัฏธนบุรี

ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ไดแก การพัฒนาผลงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอน
รูปแบบใหม ความเปนครูมืออาชีพ ภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบ

จัดหาครุภัณฑเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน

3,000,000.00

3,000,000.00

ในการจัดการเรียนการสอน
สนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ

3,800,000.00

3,800,000.00

ใหเปนศูนยปฏิบัติการและเปนตนแบบใหกับใหกับโรงเรียน
ในทองถิ่น
- คาหนังสือเรียน

108,700.00

108,700.00

- คาอุปกรณการเรียน

58,600.00

58,600.00

- คาเครื่องแบบนักเรียน

72,800.00

72,800.00

- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

84,800.00

84,800.00

335,800.00

335,800.00

- คาจัดการเรียนการสอน
รวม

8,660,700.00

-

-

-

3,800,000.00

12,460,700.00
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3.การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

โครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

กิจกรรม
จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา
-

โครงการ
บัณฑิต

ภาคพิเศษ

โรงเรียนสาธิตฯ

12,544,000.00

รวม
12,544,000.00

สอนภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ
รวมคาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอน
เกินชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)
จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน

-

-

18,800,000.00

18,800,000.00

ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (รายวิชาการศึกษา
ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ไปใชจายในดานอื่นๆ)
จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ

3,000,000.00

3,000,000.00

700,000.00

700,000.00

สอนภายในคณะในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต (คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป
ใชจายในดานอื่นๆ)
จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบ การสอน

-

-

-

48,496,200.00

-

-

-

-

48,496,200.00

8,842,500.00

-

-

-

-

8,842,500.00

คากรรมการที่ปรึกษาและคาสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธใน
คณะ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท (คณะไมสามารถทํา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)
จายเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
และลูกจางชาวตางประเทศ และเงินคาตอบแทนอื่น ๆ
ตามกฎหมาย
จายคาเชาบาน คาเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดเงินเดือนเต็มขั้น เงินประจํา
ตําแหนงผูบริหารมีวาระ คาตอบแทนรายเดือนตําแหนง
ผูบริหารที่มีวาระ เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ
คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงผูบริหารที่ไมมีวาระ เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม และสิ่งจําเปนอื่น ๆ
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โครงการ

กิจกรรม
จายคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และเงินคาใชจายตาง ๆ

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

169,041,800.00

-

โครงการ
บัณฑิต

ภาคพิเศษ
-

โรงเรียนสาธิตฯ
-

-

รวม
169,041,800.00

ที่จําเปน
จายเงินเดือน อาจารยอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว และ

-

15,000,000.00

1,500,000.00

16,500,000.00

คาตอบแทนพิเศษของบุคลากรฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ

12,000,000.00

-

12,000,000.00

24,000,000.00

กอสรางอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจง (งบผูกพัน)

24,652,000.00

-

-

24,652,000.00

กอสรางถนนพรอมทางเทาและระบบสาธารณูปโภค

40,000,000.00

-

-

40,000,000.00

พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนภารกิจ

12,218,100.00

10,800,900.00

23,019,000.00

521,500.00

250,000.00

771,500.00

9,823,200.00

2,000,000.00

25,099,800.00

1,550,000.00

1,285,800.00

800,000.00

ของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก และคาตอบแทน

-

11,823,200.00

ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน

79,000.00

26,728,800.00

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ
โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการเรียนการสอน พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา
คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม
และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

2,085,800.00
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โครงการ

กิจกรรม

โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

พัฒนาสํานักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา

สารสนเทศ

เปนแหลงเรียนรู เพื่อสนับสนุนการบริหารและ

งบแผนดิน
3,500,000.00

บํารุงการศึกษา
1,300,000.00

โครงการ
บัณฑิต

ภาคพิเศษ

โรงเรียนสาธิตฯ

200,000.00

รวม
5,000,000.00

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาความสามารถดานดิจิทัล

อบรม จัดกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาความสามารถ

ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ทางดานดิจิทัลรวมทั้งประเมินความสามารถนักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ

1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ

500,000.00

-

500,000.00

8,000,000.00

-

8,000,000.00

1,000,000.00

-

ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ราชภัฏ

2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นป
3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 4
หรือชั้นปสุดทาย

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

1. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร

และวิทยาศาสตรประยุกตในยุค Thailand 4.0

ประยุกต

-

1,000,000.00

2. ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู/จัดตั้งศูนยบริการวิชาการ/
วิชาชีพ
3. ดําเนินจัดอบรมใหความรูแกผูที่สนใจ
รวม
4.การพัฒนาระบบบริหาร โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

จัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (งบกลาง)
สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

364,980,900.00

44,244,900.00

31,000,000.00

3,779,000.00

1,500,000.00

445,504,800.00

5,000,000.00

27,000,000.00

1,000,000.00

500,000.00

500,000.00

34,000,000.00

4,000,000.00

12,440,000.00

5,450,000.00

350,000.00

22,240,000.00

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาความสัมพันธและพัฒนา
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ

-

2,000,000.00

2,000,000.00
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ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม
สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา
-

-

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียนสาธิตฯ

รวม

4,000,000.00

4,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

350,000.00

350,000.00

400,000.00

สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตาง ๆ
ที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง
และคาใชจายตาง ๆ ที่จําเปน
สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงาน
มหาวิทยาลัย การพิจารณาผลงานทางวิชาการ การพิจารณา
กรอบอัตรากําลัง และคาใชจายในการดําเนินการจัดสอบ
บุคลากรตาง ๆ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย เพื่อศึกษา พัฒนา และแกไขกฎหมายเพื่อสรางเสริม
ธรรมาภิบาล
สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ

-

-

400,000.00

-

-

8,000,000.00

สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน
จายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ คาตอบแทนการทํางาน

100,000.00

8,100,000.00

ลวงเวลาราชการ และคาใชจายที่จําเปนของศูนย ฯ
จายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบ
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความ

500,000.00

500,000.00

-

-

15,751,000.00

15,751,000.00

-

-

1,850,000.00

1,850,000.00

100,000.00

450,000.00

สะอาดของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯและสมุทรปราการ
พัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ เพื่อการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ บริการตรวจแนะนําดานสุขภาพ

-

350,000.00
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โครงการ

กิจกรรม

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียนสาธิตฯ

รวม

จัดแขงขันกีฬา

-

400,000.00

50,000.00

450,000.00

สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม

-

2,600,000.00

500,000.00

3,100,000.00

จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

1,065,000.00

15,000.00

100,000.00

1,180,000.00

965,000.00
4,794,000.00

600,000.00
5,900,000.00

95,371,000.00
576,723,200.00

ในงานที่รับผิดชอบ
รวม
รวมทั้งสิ้น

9,000,000.00
398,428,300.00

43,855,000.00
95,649,900.00

40,951,000.00
71,951,000.00

12
แผนดําเนินงานประจําป 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จําแนกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร

โครงการ

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

7,550,000

-

50,000

-

-

1

การพัฒนาทองถิ่น

2

การผลิตและพัฒนาครู

3

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

364,980,900

44,244,900

31,000,000

4

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

9,000,000
398,428,300

43,855,000
95,649,900

40,951,000
71,951,000

15,786,700
8,660,700

-

โครงการบัณฑิต โรงเรียนสาธิตฯ
-

รวม
23,386,700

3,800,000

12,460,700

3,779,000

1,500,000

445,504,800

965,000
4,794,000

600,000
5,900,000

95,371,000
576,723,200
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โครงการ

1.การพัฒนา โครงการสงเสริม ความรัก
ทองถิ่น
สามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่
ของตนเองและผูอื่นภายใต
พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
เพื่อกําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินการและวิเคราะหสภาพ
ปญหารวมกัน
2. สรางเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียนในพื้นที่เปาหมาย
3. พัฒนาหลักสูตรรวมกับเครือขายนอกหองเรียน
4. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงค 4 ประการ ใหแกประชาชนในพื้นที่เปาหมาย
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. ประเมินถอดบทเรียนตอยอดโครงการที่เกิดจากการมีสวน
รวมของเครือขายนอกหองเรียนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน
6. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

1. มีเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวย
โรงเรียน แหลงเรียนรูและ
ชุมชนที่มีศักยภาพสามารถดําเนินกิจกรรม
เพื่อขยายองคความรูในวงกวางเครือขายที่มีความรวมมือ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการสงเสริม
ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการ หนาที่สิทธิ
ของตนเองและผูอื่น

โครงการยกระดับการเรียนรู 1. ศึกษาบริบทของโรงเรียน ดวยการสนทนากลุม ในการจัดการ 1. จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
ดานการอานการเขียนและ

เรียนสอน ดวยระบบ Professional Learning Community : 2. รอยละของนักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถ

การวิเคราะหของนักเรียน

PLC

อานออกเขียนไดเพิ่มขึ้น

ในระดับการจัดการศึกษา

2. อบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา

3. จํานวนสื่อ/รูปแบบการจัดการเรียนรู

ขั้นพื้นฐาน

3. ผลิตสื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานการอาน

ในการยกระดับการเรียนรูดานการอานออกเขียนได

การเขียนและการคิดวิเคราะห
4. ทดลองนําสื่อไปใชเพื่อหาคุณภาพ
5. นําสื่อไปใชกับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานการอาน การเขียน
และการคิดวิเคราะห

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา โครงการบัณฑิต

รวม

500,000.00

500,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00
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โครงการ
โครงการเพิ่มศักยภาพ
งานวิจัยสรางองคความรู

กิจกรรม

งบแผนดิน

ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค 1. จํานวนโครงการวิจัยอยางนอย 2 โครงการ
ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และพัฒนาการจัด 2. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนสรางองคความรู

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย
งานสรางสรรค
โครงการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด

รวม

100,000.00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

50,000.00

50,000.00

อยางนอยรอยละ 80

โครงการทํานุบํารุง

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการ 1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 4 โครงการ
กับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
2. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย
รอยละ 80
3. รอยละ 50 ของการบูรณาการเรียนรู การสอน
การวิจัยและบริการวิชาการ
สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอยางนอย 2

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ โครงการ

ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา
รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
และแผนพัฒนาทองถิ่น

บํารุงการศึกษา โครงการบัณฑิต

2. จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด
อยางนอย 1,000 คน
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชน
ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม อยางนอย รอยละ 90
-

2 การผลิต

รวม
โครงการพัฒนาศักยภาพครู 1. ศึกษาบริบทของโรงเรียน ดวยการสนทนากลุม ในการจัดการ 1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการ

และพัฒนาครู อาจารย และบุคลากร

เรียนสอน ดวยระบบ Professional Learning Community : ผลิตครูเพื่อใหบัณฑิตครูมีอัตลักษณ สมรรถนะ คุณภาพ

ทางการศึกษาในโรงเรียน

PLC

เปนเลิศพรอมดวยคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

กลุมเปาหมายในเขตพื้นที่

2. อบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในทองถิ่น พระราโชบายดานการศึกษา

รับผิดชอบ

โดยการบูรณาการรวมกันระหวางคณะ สาขาวิชา และโรงเรียน 2. มี Platform เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพ

2,500,000.00
1,000,000.00

300,000.00

-

2,800,000.00
1,000,000.00
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โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาศักยภาพ

พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหเปนครูมืออาชีพ

รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

อาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ตามศาสตรวิชาชีพ
ไดแก การพัฒนาผลงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอน

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา โครงการบัณฑิต

รวม

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

500,000.00

500,000.00

รูปแบบใหม ความเปนครูมืออาชีพ ภาษาอังกฤษ
โครงการจัดการศึกษา

1. สนับสนุนคาใชจายในการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ รอยละของนักศึกษาครูที่มีประสบการณ

เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใหเปน ครู พัฒนาตนแบบการผลิตครู
ครูมืออาชีพ

2. สํารวจปญหาและความตองการในการพัฒนาการจัด

การสอนในโรงเรียนตอปการศึกษา

การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
3. พัฒนานักศึกษาครูใหพรอมที่จะออกฝกประสบการณวิชาชีพ
4. นําไปใชใหเกิดประโยชน
โครงการสนับสนุนสื่อวีดี
ทัศนประกอบการเรียน

1. สํารวจปญหา/ศึกษา สํารวจความตองการของโรงเรียน
และชุมชนที่จะกําหนดวีดิทัศน และสารคดี

การสอนเพื่อแกไขปญหา

2. สรางสื่อตนแบบ

มีสื่อวิดีทัศนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก อยางนอย 1 เรื่อง

ขาดแคลนครูใหกับโรงเรียน 3. ทดลองใชเพื่อหาคุณภาพ (นําสื่อไปทดลองใชกับโรงเรียน
ขนาดเล็ก

และชุมชน)

รวม
3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

คุณภาพการ

ระดับดี

ศึกษา

การผลิตบัณฑิต

สอนภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ

3,000,000.00

รวมคาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอน 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน
เกินชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

5,984,000.00

-

3,000,000.00
5,984,000.00
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โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอนภายในคณะในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

ระดับดี

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา โครงการบัณฑิต
3,000,000.00

รวม
3,000,000.00

บัณฑิต (คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน
ไป
ใชจายในดานอื่นๆ)
เพิม่ สูงขึ้นรอยละ 80
สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก และคาตอบแทน

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสิ่งอํานวย

ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

ความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน

2,000,000.00

500,000.00

2,500,000.00

200,000.00

520,000.00

และสมุทรปราการ
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

880,000.00

โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา
คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม
และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

1. จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย
และบริการวิชาการ
2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร/คณะ

320,000.00

โครงการพัฒนาความรู
ทักษะดานภาษาอังกฤษ

1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา

1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอบรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ผานการสอบมาตรฐาน B2 หรือมาตรฐาน

3,000,000.00

ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นป
3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 4
หรือชั้นปสุดทาย

อื่น ๆ ที่เทียบเทา(CEFR)
2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ผานการสอบมาตรฐาน
B2 (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเทา
รอยละ 20

รวม

6,200,000.00

6,684,000.00

3,000,000.00

15,884,000.00
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โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ

งบแผนดิน
1,000,000.00

บํารุงการศึกษา โครงการบัณฑิต
500,000.00

100,000.00

รวม
1,600,000.00

เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม 1. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1
จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด

200,000.00

200,000.00

50,000.00

50,000.00

ชองทาง
2. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น

1,000,000.00
12,700,000.00

750,000.00
7,734,000.00

100,000.00
3,100,000.00

1,850,000.00
23,534,000.00
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โครงการ

1.การพัฒนา โครงการสงเสริม ความรัก
ทองถิ่น
สามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่
ของตนเองและผูอื่นภายใต
พื้นฐานของสังคม

กิจกรรม
1. ประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
เพื่อกําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินการและวิเคราะหสภาพ
ปญหารวมกัน
2. สรางเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียนในพื้นที่เปาหมาย

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

1. มีเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวย
โรงเรียน แหลงเรียนรูและ
ชุมชนที่มีศักยภาพสามารถดําเนินกิจกรรม
เพื่อขยายองคความรูในวงกวางเครือขายที่มีความรวมมือ

2,000,000.00

2,000,000.00

700,000.00

700,000.00

ประชาธิปไตยอันมี
3. พัฒนาหลักสูตรรวมกับเครือขายนอกหองเรียน
พระมหากษัตริยเปนประมุข 4. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงค 4 ประการ ใหแกประชาชนในพื้นที่เปาหมาย
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. ประเมินถอดบทเรียนตอยอดโครงการที่เกิดจากการมีสวน
รวมของเครือขายนอกหองเรียนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน
6. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการสงเสริม
ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการ หนาที่สิทธิ
ของตนเองและผูอื่น

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

1. จัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย

1. จํานวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

ชุมชนทองถิ่น

2. กําหนดผลิตภัณฑเปาหมาย / ศึกษาบริบทชุมชนและ

2. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เขารวม

ศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชน

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือ

3. วิเคราะหศักยภาพกลุมผลิตภัณฑชุมชน

(MOU)

4. ศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและออกแบบ

3. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและ

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ

ยกระดับ

5. ฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน

4. รอยละผลิตภัณฑชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับ

6. ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ในจังหวัดกรุงเทพฯและ

การพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น

สมุทรปราการ
7. พัฒนาและการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ
8. พัฒนามาตรฐานเบื้องตนของกลุมผลิตภัณฑชุมชนดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

รวม

19

แผนดําเนินงานประจําป 2563
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

9. ผลิตสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาแผนธุรกิจ
ความรู การบัญชี และการตลาดออนไลน
10. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานระดับจังหวัด
และยกระดับรายไดใหกับ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการดําเนินงานระดับ
คนในชุมชนฐานราก
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

ตัวชี้วัด

1. จํานวนชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยให
ความรูและรวมพัฒนาในดานตาง ๆ
2. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ

งบแผนดิน

600,000.00

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

รวม

600,000.00
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โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

รวม

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค 1. จํานวนโครงการวิจัยอยางนอย 2 โครงการ
งานวิจัยสรางองคความรู
ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และพัฒนาการจัด 2. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนสรางองคความรู
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย
อยางนอยรอยละ 80
งานสรางสรรค

100,000.00

100,000.00

โครงการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

150,000.00

150,000.00

100,000.00

100,000.00

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการ 1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 4 โครงการ
กับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
2. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย
รอยละ 80
3. รอยละ 50 ของการบูรณาการเรียนรู การสอน
การวิจัยและบริการวิชาการ
โครงการทํานุบํารุง
สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอยางนอย 2
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ โครงการ
ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา
2. จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด
รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ
อยางนอย 1,000 คน
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชน
และแผนพัฒนาทองถิ่น
ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม อยางนอย รอยละ 90

2 การผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาครู อาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

รวม
พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหเปนครูมืออาชีพ รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ตามศาสตรวิชาชีพ
ไดแก การพัฒนาผลงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอน

3,300,000.00
500,000.00

350,000.00

-

3,650,000.00
500,000.00

-

500,000.00

รูปแบบใหม ความเปนครูมืออาชีพ ภาษาอังกฤษ
รวม

500,000.00

-
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3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

คุณภาพการ

ระดับดี

ศึกษา

การผลิตบัณฑิต

สอนภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

2,877,000.00

รวม
2,877,000.00

รวมคาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอน 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน
เกินชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน

เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)
จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (รายวิชาการศึกษา

ระดับดี

ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

1,800,000.00

1,800,000.00

ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80
ไปใชจายในดานอื่นๆ)
สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก และคาตอบแทน

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสิ่งอํานวย

ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

ความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน

2,000,000.00

500,000.00

2,500,000.00

320,000.00

200,000.00

520,000.00

และสมุทรปราการ
โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา
คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม
และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

1. จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย
และบริการวิชาการ
2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร/คณะ
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งบแผนดิน

1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา
2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นป
3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 4
หรือชั้นปสุดทาย

1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอบรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ผานการสอบมาตรฐาน B2 หรือมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่เทียบเทา(CEFR)
2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ผานการสอบมาตรฐาน
B2 (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเทา
รอยละ 20

2,000,000.00

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

รวม
สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

4,320,000.00
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1,000,000.00

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

โครงการพัฒนาความรู
ทักษะดานภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

กิจกรรม

จัดการ

บํารุงการศึกษา

3,577,000.00
400,000.00

ภาคพิเศษ

1,800,000.00
150,000.00

รวม

9,697,000.00
1,550,000.00

เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม 1. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1
จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด

200,000.00

200,000.00

50,000.00

50,000.00

ชองทาง
2. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น

1,000,000.00
9,120,000.00

650,000.00
4,577,000.00

150,000.00
1,950,000.00

1,800,000.00
15,647,000.00
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1.การพัฒนา โครงการสงเสริม ความรัก

1. ประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ

1. มีเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวย

ทองถิ่น

สามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่

เพื่อกําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินการและวิเคราะหสภาพ

โรงเรียน แหลงเรียนรูและ

ของตนเองและผูอื่นภายใต

ปญหารวมกัน

ชุมชนที่มีศักยภาพสามารถดําเนินกิจกรรม

พื้นฐานของสังคม

2. สรางเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียนในพื้นที่เปาหมาย

เพื่อขยายองคความรูในวงกวางเครือขายที่มีความรวมมือ

ประชาธิปไตยอันมี

3. พัฒนาหลักสูตรรวมกับเครือขายนอกหองเรียน

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

พระมหากษัตริยเปนประมุข 4. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางลักษณะคนไทย

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการบัณฑิต

รวม

500,000.00

500,000.00

700,000.00

700,000.00

2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการสงเสริม

ที่พึงประสงค 4 ประการ ใหแกประชาชนในพื้นที่เปาหมาย

ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจ

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการ หนาที่สิทธิ

5. ประเมินถอดบทเรียนตอยอดโครงการที่เกิดจากการมีสวน

ของตนเองและผูอื่น

รวมของเครือขายนอกหองเรียนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน
6. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

1. จัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย

1. จํานวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

ชุมชนทองถิ่น

2. กําหนดผลิตภัณฑเปาหมาย / ศึกษาบริบทชุมชนและ

2. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เขารวม

ศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชน

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือ

3. วิเคราะหศักยภาพกลุมผลิตภัณฑชุมชน

(MOU)

4. ศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและออกแบบ

3. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและ

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ

ยกระดับ

5. ฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน

4. รอยละผลิตภัณฑชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับ

6. ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ในจังหวัดกรุงเทพฯและ

การพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น

สมุทรปราการ
7. พัฒนาและการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ
8. พัฒนามาตรฐานเบื้องตนของกลุมผลิตภัณฑชุมชนดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
9. ผลิตสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาแผนธุรกิจ
ความรู การบัญชี และการตลาดออนไลน
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งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการบัณฑิต

รวม

10. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานระดับจังหวัด

1. จํานวนชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยให

และยกระดับรายไดใหกับ

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการดําเนินงานระดับ ความรูและรวมพัฒนาในดานตาง ๆ

คนในชุมชนฐานราก

อําเภอ ตําบล และหมูบาน

600,000.00

600,000.00

2. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชาชน

3. ตรวจสอบการจําแนกสถานะคุณภาพชีวิตครัวเรือน/หมูบาน กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
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
โครงการเพิ่มศักยภาพ

ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค

งานวิจัยสรางองคความรู

ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และพัฒนาการจัด 2. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนสรางองคความรู

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย
งานสรางสรรค

1. จํานวนโครงการวิจัยอยางนอย 2 โครงการ
อยางนอยรอยละ 80

100,000.00

100,000.00
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โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการบริการวิชาการ

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการ 1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 4 โครงการ

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

กับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการบัณฑิต

รวม

150,000.00

150,000.00

50,000.00

50,000.00

2. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย
รอยละ 80
3. รอยละ 50 ของการบูรณาการเรียนรู การสอน
การวิจัยและบริการวิชาการ

โครงการทํานุบํารุง

สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอยางนอย 2

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ โครงการ

ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา

2. จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด

รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ

อยางนอย 1,000 คน

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชน

และแผนพัฒนาทองถิ่น

ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม อยางนอย รอยละ 90
รวม

2 การผลิต

โครงการพัฒนาศักยภาพ

และพัฒนาครู อาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

1,800,000.00

พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหเปนครูมืออาชีพ

รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ตามศาสตรวิชาชีพ

300,000.00

-

-

2,100,000.00

500,000.00

500,000.00

ไดแก การพัฒนาผลงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอน
รูปแบบใหม ความเปนครูมืออาชีพ ภาษาอังกฤษ
รวม

500,000.00

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

คุณภาพการ

ระดับดี

ศึกษา

การผลิตบัณฑิต

สอนภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ

รวมคาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอน 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน
เกินชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

800,000.00

-

-

500,000.00
800,000.00
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โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (รายวิชาการศึกษา

ระดับดี

ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

ภาคพิเศษ

โครงการบัณฑิต

8,500,000.00

รวม
8,500,000.00

ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80
ไปใชจายในดานอื่นๆ)
จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบ การสอน 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
คากรรมการที่ปรึกษาและคาสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธใน

700,000.00

700,000.00

ระดับดี

คณะ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท (คณะไมสามารถทํา 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80

สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก และคาตอบแทน

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสิ่งอํานวย

ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

ความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน

3,000,000.00

500,000.00

3,500,000.00

และสมุทรปราการ
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน

รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

880,000.00

1. จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย

320,000.00

880,000.00

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ
โครงการพัฒนาระบบ

พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

มาตรฐานการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา
คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม
และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

และบริการวิชาการ
2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร/คณะ

200,000.00

520,000.00
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โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาความรู

1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ

1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอบรมเสริมทักษะ

ทักษะดานภาษาอังกฤษ

นักศึกษา

ภาษาอังกฤษที่ผานการสอบมาตรฐาน B2 หรือมาตรฐาน

ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ

2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นป

อื่น ๆ ที่เทียบเทา(CEFR)

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 4

2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรูและทักษะ

ราชภัฏ

หรือชั้นปสุดทาย

ภาษาอังกฤษที่ผานการสอบมาตรฐาน

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการบัณฑิต

1,000,000.00

รวม
1,000,000.00

B2 (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเทา
รอยละ 20
รวม
4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ

5,200,000.00

1,500,000.00

8,500,000.00

700,000.00

15,900,000.00

1,000,000.00

500,000.00

500,000.00

50,000.00

2,050,000.00

เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม

1. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1

จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด

ชองทาง

200,000.00

200,000.00

50,000.00

50,000.00

2. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น

1,000,000.00

750,000.00

500,000.00

50,000.00

2,300,000.00

8,500,000.00

2,550,000.00

9,000,000.00

750,000.00

20,800,000.00
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ทองถิ่น

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการสงเสริม ความรัก
สามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่
ของตนเองและผูอื่นภายใต
พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข

1. ประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
เพื่อกําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินการและวิเคราะหสภาพ
ปญหารวมกัน
2. สรางเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียนในพื้นที่เปาหมาย
3. พัฒนาหลักสูตรรวมกับเครือขายนอกหองเรียน
4. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงค 4 ประการ ใหแกประชาชนในพื้นที่เปาหมาย
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. ประเมินถอดบทเรียนตอยอดโครงการที่เกิดจากการมีสวน
รวมของเครือขายนอกหองเรียนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน
6. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

1. มีเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวย
โรงเรียน แหลงเรียนรูและ
ชุมชนที่มีศักยภาพสามารถดําเนินกิจกรรม
เพื่อขยายองคความรูในวงกวางเครือขายที่มีความรวมมือ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการสงเสริม
ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการ หนาที่สิทธิ
ของตนเองและผูอื่น

500,000.00

500,000.00

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

1. จัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย

1. จํานวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

700,000.00

700,000.00

ชุมชนทองถิ่น

2. กําหนดผลิตภัณฑเปาหมาย / ศึกษาบริบทชุมชนและ

2. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เขารวม

ศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชน

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือ

3. วิเคราะหศักยภาพกลุมผลิตภัณฑชุมชน

(MOU)

4. ศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและออกแบบ

3. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและ

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ

ยกระดับ

5. ฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน

4. รอยละผลิตภัณฑชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับ

6. ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ในจังหวัดกรุงเทพฯและ

การพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น

สมุทรปราการ
7. พัฒนาและการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

รวม
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โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

8. พัฒนามาตรฐานเบื้องตนของกลุมผลิตภัณฑชุมชนดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
9. ผลิตสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาแผนธุรกิจ
ความรู การบัญชี และการตลาดออนไลน
10. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการการสราง
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและกําหนดแนวทาง
ระดับความสําเร็จของบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
การเจริญเติบโตบนคุณภาพ การดําเนินโครงการรวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 2. ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

รวม

500,000.00

500,000.00

600,000.00

600,000.00

ชุมชน
3. ประชุมอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
4. การติดตามประเมินผล
5. จัดเวทีประชุมสรุปบทเรียนและเผยแพรประชาสัมพันธ
สูสาธารณะ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานระดับจังหวัด
และยกระดับรายไดใหกับ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการดําเนินงานระดับ
คนในชุมชนฐานราก
อําเภอ ตําบล และหมูบาน
3. ตรวจสอบการจําแนกสถานะคุณภาพชีวิตครัวเรือน/หมูบาน
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา
4. จัดทํา/ทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมาย
5. ดําเนินโครงการตามบริบทของปญหาแตละพื้นที่
6. จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
กลุมเปาหมาย

1. จํานวนชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยให
ความรูและรวมพัฒนาในดานตาง ๆ
2. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
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แผนดําเนินงานประจําป 2563
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

รวม

7. อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดของประชาชน
ในเขตพื้นที่
8. ติดตามดูแลความกาวหนาการบริหารจัดการชีวิต
กลุมเปาหมายเปนรายครัวเรือน/หมูบาน
9. การบริหาร และประชาสัมพันธการดําเนินงานของทุกหนวย
ยอยจนถึงระดับจังหวัด
10. รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน/ถอดบทเรียน
โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค 1. จํานวนโครงการวิจัยอยางนอย 2 โครงการ
งานวิจัยสรางองคความรู
ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และพัฒนาการจัด 2. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนสรางองคความรู
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย
อยางนอยรอยละ 80
งานสรางสรรค

100,000.00

100,000.00

โครงการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

150,000.00

150,000.00

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการ 1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 4 โครงการ
กับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
2. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน อยางนอย
รอยละ 80
3. รอยละ 50 ของการบูรณาการเรียนรู การสอน
การวิจัยและบริการวิชาการ
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แผนดําเนินงานประจําป 2563
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

โครงการทํานุบํารุง
สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ
ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา
รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
และแผนพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอยางนอย 2
โครงการ
2. จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด
อยางนอย 1,000 คน
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชน
ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม อยางนอย รอยละ 90

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

100,000.00

รวม
100,000.00

2 การผลิต
โครงการพัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาครู อาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

รวม
พัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหเปนครูมืออาชีพ รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ตามศาสตรวิชาชีพ
ไดแก การพัฒนาผลงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอน

2,300,000.00
500,000.00

350,000.00

-

2,650,000.00
500,000.00

500,000.00

2,883,000.00

-

500,000.00
2,883,000.00

รูปแบบใหม ความเปนครูมืออาชีพ ภาษาอังกฤษ
รวม
3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการ

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

คุณภาพการ

ระดับดี

ศึกษา

การผลิตบัณฑิต

สอนภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ

รวมคาใชจายตามโครงการคลังสมองและคาตอบแทนการสอน 2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน
เกินชั่วโมงของอาจารยประจํา (คณะไมสามารถทําการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชจายในดานอื่นๆ)

เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80
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แผนดําเนินงานประจําป 2563
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (รายวิชาการศึกษา

ระดับดี

ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

ภาคพิเศษ
4,000,000.00

รวม
4,000,000.00

ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80
ไปใชจายในดานอื่นๆ)
สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก และคาตอบแทน

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสิ่งอํานวย

ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

ความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน

2,823,200.00

500,000.00

3,323,200.00

และสมุทรปราการ
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน

รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

21,046,800.00

21,046,800.00

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ
โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา
คาพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอม
และมีจุดเดน ตอบโจทยพื้นที่และประเทศ

1. จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย
และบริการวิชาการ
2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร/คณะ

325,800.00

200,000.00

525,800.00
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แผนดําเนินงานประจําป 2563
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

รวม

โครงการพัฒนาความรู
ทักษะดานภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา
2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นป
3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 4
หรือชั้นปสุดทาย

1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอบรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ผานการสอบมาตรฐาน B2 หรือมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่เทียบเทา(CEFR)
2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ผานการสอบมาตรฐาน
B2 (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเทา
รอยละ 20

1,000,000.00

1,000,000.00

โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกตในยุค
Thailand 4.0

1. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต
2. ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู/จัดตั้งศูนยบริการวิชาการ/
วิชาชีพ
3. ดําเนินจัดอบรมใหความรูแกผูที่สนใจ

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย เยาวชน ผูสนใจ
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเทคโนโลยี สารสนเทศ
และสิ่งอํานวยความสะดวก

1,000,000.00

1,000,000.00

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

รวม
สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ

งบแผนดิน

เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

26,195,800.00
1,000,000.00

3,583,000.00 4,000,000.00
300,000.00
400,000.00

33,778,800.00
1,700,000.00
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แผนดําเนินงานประจําป 2563
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม 1. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1
จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด
ชองทาง

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

รวม

200,000.00

200,000.00

65,000.00

65,000.00

2. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น

1,000,000.00
29,995,800.00

565,000.00 400,000.00
4,498,000.00 4,400,000.00

1,965,000.00
38,893,800.00
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สํานักงานอธิการบดี (รวมกองกลาง และกลุมงานตางๆ ภายใตสังกัด)
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.การพัฒนา

โครงการพัฒนาระบบขอมูล 1. กําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาระบบฐานขอมูลตําบล มีฐานขอมูลของพื้นที่บริการเพื่อใชในการวิเคราะห

ทองถิ่น

ตําบลในจังหวัด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

โครงการ
บัณฑิต

ภาคพิเศษ

โรงเรียน
สาธิตฯ

1,137,100.00

รวม
1,137,100.00

รวมกับผูวาราชการจังหวัด พัฒนาชุมชน และภาคีเครือขายที่ ประเมินและวางแผนงานพัฒนา
เกี่ยวของ

เชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย

2. ประชุม/วางแผน การดําเนินงานในการพัฒนาเครื่องมือ
กระบวนการและประเด็นขอมูลที่จะดําเนินงานรวบรวม
3. ประชุมรวมกับอาจารยในการบูรณาการเรียนการสอนกับ
รายวิชารวมกับนักศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. ลงพื้นที่เพื่อประชุมรวมกับปกครองอําเภอและผูนําชุมชน
ในพื้นที่ เพื่อชี้แจงโครงการกอนการเก็บรวบรวมขอมูล
5. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมุลในพื้นที่เปาหมาย
6. วิเคราะหและสังเคราะหฐานขอมูลที่ได คืนขอมูลใหชุมชน
7. สรุปประเด็นฐานขอมูลและคืนขอมูลในสวนราชการ
เพื่อเปนประโยชนในการนําไปใชในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ตอไป
รวม
3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จายเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
คุณภาพการ
ศึกษา

การผลิตบัณฑิต

1,137,100.00

-

-

-

-

1,137,100.00

รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

48,496,200.00

48,496,200.00

จายคาเชาบาน คาเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

8,842,500.00

8,842,500.00

และลูกจางชาวตางประเทศ และเงินคาตอบแทนอื่น ๆ
ตามกฎหมาย

คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดเงินเดือนเต็มขั้น เงินประจํา
ตําแหนงผูบริหารมีวาระ คาตอบแทนรายเดือนตําแหนง
ผูบริหารที่มีวาระ เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ
คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงผูบริหารที่ไมมีวาระ เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม และสิ่งจําเปนอื่น ๆ
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สํานักงานอธิการบดี (รวมกองกลาง และกลุมงานตางๆ ภายใตสังกัด)
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

จายคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และเงินคาใชจาย
ๆน
ทีตา่จงําเป

รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

169,041,800.00

พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนภารกิจ

1.รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

12,218,100.00

ของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

2.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียน
สาธิตฯ

รวม

10,000,000.00

22,218,100.00

30,000.00

30,000.00

มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน

รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

440,000.00

440,000.00

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ
ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ

รอยละ 80 ของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอาคาร

12,000,000.00

12,000,000.00

24,000,000.00

สถานที่ภายในเวลาที่กําหนด
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยระดับดี
จายเงินเดือน อาจารยอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว และ
คาตอบแทนพิเศษของบุคลากรฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจ

1.รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
2.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

15,000,000.00

15,000,000.00

ของมหาวิทยาลัย
รวม
4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

ระบบบริหาร

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (งบกลาง)

จัดการ

การบริหารจัดการ

บริหารจัดการ

251,038,600.00

25,030,000.00

12,000,000.00

-

-

288,068,600.00

5,000,000.00

27,000,000.00

1,000,000.00

500,000.00

500,000.00

34,000,000.00
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สํานักงานอธิการบดี (รวมกองกลาง และกลุมงานตางๆ ภายใตสังกัด)
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา
5,000,000.00

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียน
สาธิตฯ

รวม

2,000,000.00

7,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

จํานวนครั้งในการประชุมอยางนอย 12 ครั้ง

350,000.00

350,000.00

รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

8,000,000.00

8,000,000.00

รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

500,000.00

500,000.00

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว
เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อยางนอยจํานวน 12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดตาง ๆ
ที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง
และคาใชจายตาง ๆ ที่จําเปน
สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงาน จํานวนครั้งในการประชุมอยางนอย 12 ครั้ง
มหาวิทยาลัย การพิจารณาผลงานทางวิชาการ การพิจารณา
กรอบอัตรากําลัง และคาใชจายในการดําเนินการจัดสอบ
บุคลากรตาง ๆ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย เพื่อศึกษา พัฒนา และแกไขกฎหมายเพื่อสรางเสริม
ธรรมาภิบาล
จายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ คาตอบแทนการทํางาน
ลวงเวลาราชการ และคาใชจายที่จําเปน
จายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบ
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สํานักงานอธิการบดี (รวมกองกลาง และกลุมงานตางๆ ภายใตสังกัด)
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความ

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

โครงการ
บัณฑิต

โรงเรียน
สาธิตฯ

รวม

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

7,551,000.00

7,551,000.00

พัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ เพื่อการปฏิบัติภารกิจ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

1,500,000.00

1,500,000.00

สะอาดของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯและสมุทรปราการ

ของมหาวิทยาลัย
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น

200,000.00

200,000.00

5,000,000.00

32,200,000.00

25,901,000.00

500,000.00

500,000.00

64,101,000.00

257,175,700.00

57,230,000.00

37,901,000.00

500,000.00

500,000.00

353,306,700.00
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการ

การผลิตบัณฑิต

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

30,000.00

รวม
30,000.00

มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

ศึกษา
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน

รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

330,000.00

330,000.00

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ
โครงการพัฒนาสํานักวิทย

พัฒนาสํานักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา

1. รอยละของการดําเนินงานโครงการที่บรรลุ

บริการและเทคโนโลยี

เปนแหลงเรียนรู เพื่อสนับสนุนการบริหารและ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ

สารสนเทศ

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2. จํานวนสื่อการเรียนการสอนที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

1,500,000.00

800,000.00

200,000.00

2,500,000.00

1,830,000.00

830,000.00
100,000.00

200,000.00

2,860,000.00
100,000.00

1,830,000.00

100,000.00
930,000.00

200,000.00

100,000.00
2,960,000.00

อยางนอยรอยละ 85
3. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นอยางนอย
รอยละ 85
4.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแหลง

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

รวม
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

จัดการ
รวม
รวมทั้งสิ้น
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญในศาสตรเพื่อรับผิดชอบการสอน 1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
คุณภาพการ

การผลิตบัณฑิต

ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (รายวิชาการศึกษา

ระดับดี

ทั่วไปตั้งงบประมาณไวจายที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

2. ผูเรียนมีทักษะ ความรู ความเขาใจและมีผลการเรียน

ภาคพิเศษ
4,500,000.00

รวม
4,500,000.00

ทะเบียน คณะไมสามารถทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 80
ไปใชจายในดานอื่นๆ)
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

30,000.00

30,000.00

มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน

รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

220,000.00

220,000.00

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

รวม
สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ

220,000.00

30,000.00
1,000,000

4,500,000.00
300,000.00

4,750,000.00
1,300,000.00

400,000.00

400,000.00

เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน

จํานวนครั้งในการประชุมอยางนอย 12 ครั้ง
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

80,000

220,000.00

1,080,000.00
1,110,000.00

รวม
80,000.00

700,000.00
5,200,000.00

1,780,000.00
6,530,000.00
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร
1.การพัฒนา
ทองถิ่น

โครงการ
โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย

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

ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
3. รอยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค
ของโครงการ

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

2,149,600.00

รวม
2,149,600.00

สนับสนุนงบบริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปน

1. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการแลวไดเสร็จ

400,000.00

400,000.00

อื่น ๆ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตามแผน

1. จํานวนโครงการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ
2. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนสรางองคความรู
อยางนอยรอยละ 80

50,000.00

50,000.00

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดสงเสริม
เผยแพร

50,000.00

50,000.00

500,000.00

2,649,600.00

2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค
งานวิจัยสรางองคความรู
ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และพัฒนาการจัด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย
งานสรางสรรค
สงเสริมเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ใหเกิดประโยชน
รวม

2,149,600.00
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการ

การผลิตบัณฑิต

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

บํารุงการศึกษา
30,000.00

รวม
30,000.00

มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

ศึกษา
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน

รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

22,000.00

22,000.00

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

รวม
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

22,000.00

30,000.00
20,000

52,000.00
20,000.00

2,171,600.00

20,000.00
550,000.00

20,000.00
2,721,600.00

จัดการ
รวม
รวมทั้งสิ้น
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

1.การพัฒนา
ทองถิ่น

โครงการเพิ่มศักยภาพ
งานวิจัยสรางองคความรู

ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค
ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และพัฒนาการจัด

ศึกษา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย
งานสรางสรรค

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

1. จํานวนงานวิจัยและพัฒนาที่ถายทอดองคความรูและ
สรางนวัตกรรมเพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม
-

ของทองถิ่นและประเทศ
2. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

สนับสนุนการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย ฐาน TCI

มหาวิทยาลัยเขาสูฐาน TCI อยางนอย 1 ฐาน

300,000.00

300,000.00

สงเสริมเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ใหเกิดประโยชน
ดําเนินการสรางและพัฒนางานวิจัย พัฒนาคุณภาพ
นักวิจัย สนับสนุนภารกิจตาง ๆ ที่จําเปน เชน การจัดประชุม
ดานการวิจัย การนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัย การทําวารสาร
ทางวิชาการ ฯลฯ (งบกลาง)
สนับสนุนงบบริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปนอื่น ๆ

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดสงเสริม
เผยแพร
จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานงานวิจัย
อยางนอย 10 โครงการ

800,000.00

800,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

และประสิทธิผล
2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ไดแลวเสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
5,600,000.00

5,600,000.00

รวม

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

-
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพการ

มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

การผลิตบัณฑิต

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

บํารุงการศึกษา
30,000.00

รวม
30,000.00

ศึกษา
สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน

รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

22,000.00

22,000.00

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

รวม
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

22,000.00

30,000.00
50,000

52,000.00
50,000.00

22,000.00

50,000.00
5,680,000.00

50,000.00
5,702,000.00

จัดการ
รวม
รวมทั้งสิ้น
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กองนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

3.การยกระดับ

โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน

คุณภาพการ

การผลิตบัณฑิต

ตัวชี้วัด
รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

22,000.00

รวม
22,000.00

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

ศึกษา

และสมุทรปราการ

4. การพัฒนา

โครงการพัฒนาระบบ

รวม
สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบบริหาร

การบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ

22,000.00

700,000.00

22,000.00
700,000.00

เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น

40,000.00

22,000.00

740,000.00
740,000.00

740,000.00
762,000.00
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กองพัฒนานักศึกษา
ยุทธศาสตร

โครงการ

1.การพัฒนา โครงการสงเสริม ความรัก
ทองถิ่น
สามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่
ของตนเองและผูอื่นภายใต
พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. ประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
เพื่อกําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินการและวิเคราะหสภาพ
ปญหารวมกัน
2. สรางเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียนในพื้นที่เปาหมาย
3. พัฒนาหลักสูตรรวมกับเครือขายนอกหองเรียน
4. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงค 4 ประการ ใหแกประชาชนในพื้นที่เปาหมาย
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. ประเมินถอดบทเรียนตอยอดโครงการที่เกิดจากการมีสวน
รวมของเครือขายนอกหองเรียนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน
6. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

1. มีเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวย
โรงเรียน แหลงเรียนรูและ
ชุมชนที่มีศักยภาพสามารถดําเนินกิจกรรม
เพื่อขยายองคความรูในวงกวางเครือขายที่มีความรวมมือ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการสงเสริม
ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการ หนาที่สิทธิ
ของตนเองและผูอื่น

รวม
3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
ศึกษา
และสมุทรปราการ
รวม
4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร การบริหารจัดการ
จัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

งบแผนดิน

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว
เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

ภาคพิเศษ

500,000.00

500,000.00
110,000.00

110,000.00
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บํารุงการศึกษา

รวม
500,000.00

-

200,000.00

-

100,000.00

500,000.00
110,000.00

110,000.00
300,000.00
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กองพัฒนานักศึกษา
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ บริการตรวจแนะนําดานสุขภาพ

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

350,000.00

100,000.00

450,000.00

จัดแขงขันกีฬา

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

400,000.00

50,000.00

450,000.00

645,000.00
995,000.00

150,000.00
250,000.00

795,000.00
1,860,000.00

รวม
รวมทั้งสิ้น

45,000.00

รวม

615,000.00

45,000.00
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งานประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.การยกระดับ

โครงการยกระดับมาตรฐาน ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

คุณภาพการ

การผลิตบัณฑิต

การประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

ศึกษา

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

รวม

521,500.00

100,000.00

621,500.00

521,500.00

100,000.00
15,000.00

621,500.00

521,500.00

15,000.00
115,000.00

15,000.00
636,500.00

2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยระดับดี

4. การพัฒนา

โครงการพัฒนาระบบ

รวม
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ

ระบบบริหาร

การบริหารจัดการ

ในงานที่รับผิดชอบ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

จัดการ
รวม
รวมทั้งสิ้น
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ศูนยคอมพิวเตอร
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
คุณภาพการ

การผลิตบัณฑิต

ศึกษา

ตัวชี้วัด
รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

880,000.00

รวม
880,000.00

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนภารกิจ

1.รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

2.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

โครงการพัฒนา

อบรม จัดกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาความสามารถ

1. จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรมทักษะ เพื่อพัฒนา

ความสามารถดานดิจิทัล

ทางดานดิจิทัลรวมทั้งประเมินความสามารถนักศึกษา

ความสามารถทางดานดิจิทัล

ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัย

2. รอยละของนักศึกษาที่อบรมทักษะ พัฒนา

ราชภัฏธนบุรี

ความสามารถทางดานดิจิทัล

โครงการพัฒนาสํานักวิทย

พัฒนาสํานักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา

1. รอยละของการดําเนินงานโครงการที่บรรลุ

บริการและเทคโนโลยี

เปนแหลงเรียนรู เพื่อสนับสนุนการบริหารและ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ

สารสนเทศ

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2. ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอระบบเทคโนโลยี

800,900.00

500,000.00

800,900.00

500,000.00

1,000,000.00

400,000.00

1,400,000.00

2,380,000.00

1,200,900.00
20,000.00

3,580,900.00
20,000.00

2,380,000.00

20,000.00
1,220,900.00

20,000.00
3,600,900.00

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ํากวารอยละ 80

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

รวม
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

จัดการ
รวม
รวมทั้งสิ้น
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ศูนยภาษา
ยุทธศาสตร
2 การผลิต

โครงการ
โครงการสนับสนุนสื่อวีดี

และพัฒนาครู ทัศนประกอบการเรียน
การสอนเพื่อแกไขปญหา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. สํารวจปญหา/ศึกษา สํารวจความตองการของโรงเรียน

มีสื่อวิดีทัศนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสําหรับ

และชุมชนที่จะกําหนดวีดิทัศน และสารคดี

โรงเรียนขนาดเล็ก อยางนอย 1 เรื่อง

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

รวม

500,000.00

2. สรางสื่อตนแบบ

ขาดแคลนครูใหกับโรงเรียน 3. ทดลองใชเพื่อหาคุณภาพ (นําสื่อไปทดลองใชกับโรงเรียน
ขนาดเล็ก

และชุมชน)
4. นําไปใชใหเกิดประโยชน

รวม
3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
คุณภาพการ

การผลิตบัณฑิต

ศึกษา

500,000.00
รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

1,400,000.00

500,000.00
1,400,000.00

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

โครงการพัฒนาความรู

1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ

1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอบรมเสริมทักษะ

ทักษะดานภาษาอังกฤษ

นักศึกษา

ภาษาอังกฤษที่ผานการสอบมาตรฐาน B2 หรือมาตรฐาน

ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ

2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นป

อื่น ๆ ที่เทียบเทา(CEFR)

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 4

2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรูและทักษะ

ราชภัฏ

หรือชั้นปสุดทาย

ภาษาอังกฤษที่ผานการสอบมาตรฐาน
B2 (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเทา
รอยละ 20

1,000,000.00

1,000,000.00
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ศูนยภาษา
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาสํานักวิทย

พัฒนาสํานักวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา

1. รอยละของการดําเนินงานโครงการที่บรรลุ

บริการและเทคโนโลยี

เปนแหลงเรียนรู เพื่อสนับสนุนการบริหารและ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ

สารสนเทศ

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2.นักศึกษา/บุคลากรมีทักษะความสามารถดานภาษา

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

รวม

1,000,000.00

100,000.00

1,100,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00
20,000.00

3,500,000.00
20,000.00

2,500,000.00

20,000.00
1,520,000.00

20,000.00
4,020,000.00

อยูในระดับดี

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

รวม
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่อความเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

จัดการ
รวม
รวมทั้งสิ้น
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กลุมตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4. การพัฒนาระบบบริหาร

โครงการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จัดการ

การบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

บํารุงการศึกษา

รวม

40,000.00

40,000.00

10,000.00

10,000.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00

เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น
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งานวิเทศสัมพันธ
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4. การพัฒนา

โครงการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบบริหาร

การบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

100,000.00

รวม
100,000.00

เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
สนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาความสัมพันธและพัฒนา

1. จํานวนโครงการอยางนอย 3 โครงการ

ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ

2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะและ

2,000,000.00

ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ/อาเซียน
รอยละ 80
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น

15,000.00

115,000.00
115,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

2,115,000.00
2,115,000.00
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งานประชาสัมพันธ
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
ศึกษา
และสมุทรปราการ

ตัวชี้วัด
รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

รวม
สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม 1.จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ

จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด

จัดการ

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

22,000.00

22,000.00

รวม
22,000.00

1,500,000.00

500,000.00

22,000.00
2,000,000.00

อยางนอย 3 ชองทาง
2. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น

10,000.00

22,000.00

1,510,000.00
1,510,000.00

10,000.00

500,000.00
500,000.00

2,010,000.00
2,032,000.00
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สภาคณาจารยและขาราชการ
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4. การพัฒนาระบบบริหาร

โครงการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จัดการ

การบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

บํารุงการศึกษา

รวม

400,000.00

400,000.00

400,000.00
400,000.00

400,000.00
400,000.00

เสร็จตามแผน
รวม
รวมทั้งสิ้น
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แผนดําเนินงานประจําป 2563
โครงการบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร
1.การพัฒนาทองถิ่น

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการเพิ่มศักยภาพ

ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองค

1. จํานวนโครงการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ

งานวิจัยสรางองคความรู

ความรู นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และพัฒนาการจัด

2. ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนสรางองคความรู

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ การศึกษาของมหาวิทยาลัย

โครงการบัณฑิต

รวม

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

79,000.00

79,000.00

79,000.00
200,000.00

79,000.00
200,000.00

100,000.00

100,000.00

อยางนอยรอยละ 80

งานสรางสรรค
รวม
3.การยกระดับคุณภาพ

โครงการยกระดับมาตรฐาน

สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน

การศึกษา

การผลิตบัณฑิต

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

ศึกษา

และสมุทรปราการ

4. การพัฒนาระบบบริหาร

โครงการพัฒนาระบบ

รวม
สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จัดการ

การบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว
เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

จายคาตอบแทนคณะกรรมการฯ คาตอบแทนการทํางาน
ลวงเวลาราชการ และคาใชจายที่จําเปนของศูนย ฯ

รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
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โครงการบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น

โครงการบัณฑิต

รวม

15,000.00

15,000.00

315,000.00
444,000.00

315,000.00
444,000.00
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แผนดําเนินงานประจําป 2563
โครงการวิทยาลัยนานาชาติ
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.การยกระดับคุณภาพ

โครงการยกระดับมาตรฐาน

สนับสนุนใหมีวัสดุการศึกษา วัสดุฝก และคาตอบแทน

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสิ่งอํานวย

การศึกษา

การผลิตบัณฑิต

ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ

ความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน

บํารุงการศึกษา

รวม

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

10,000.00

10,000.00

160,000.00
310,000.00

160,000.00
310,000.00

และสมุทรปราการ
รวม
4. การพัฒนาระบบบริหาร

โครงการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จัดการ

การบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว
เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ
รวม
รวมทั้งสิ้น
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ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.การพัฒนา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

1. จัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย

1. จํานวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

ทองถิ่น

2. กําหนดผลิตภัณฑเปาหมาย / ศึกษาบริบทชุมชนและ

2. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เขารวม

ศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชน

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือ

3. วิเคราะหศักยภาพกลุมผลิตภัณฑชุมชน

(MOU)

4. ศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและออกแบบ

3. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและ

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ

ยกระดับ

5. ฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน

4. รอยละผลิตภัณฑชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับ

6. ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ในจังหวัดกรุงเทพฯและ

การพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น

ชุมชนทองถิ่น

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

รวม

300,000.00

300,000.00

600,000.00

600,000.00

สมุทรปราการ
7. พัฒนาและการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ
8. พัฒนามาตรฐานเบื้องตนของกลุมผลิตภัณฑชุมชนดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
9. ผลิตสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาแผนธุรกิจ
ความรู การบัญชี และการตลาดออนไลน
10. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานระดับจังหวัด
และยกระดับรายไดใหกับ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการดําเนินงานระดับ
คนในชุมชนฐานราก
อําเภอ ตําบล และหมูบาน
3. ตรวจสอบการจําแนกสถานะคุณภาพชีวิตครัวเรือน/หมูบาน
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา
4. จัดทํา/ทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมาย
5. ดําเนินโครงการตามบริบทของปญหาแตละพื้นที่

1. จํานวนชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยให
ความรูและรวมพัฒนาในดานตาง ๆ
2. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
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ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

รวม

6. จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
กลุมเปาหมาย
7. อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดของประชาชน
ในเขตพื้นที่
8. ติดตามดูแลความกาวหนาการบริหารจัดการชีวิต
กลุมเปาหมายเปนรายครัวเรือน/หมูบาน
9. การบริหาร และประชาสัมพันธการดําเนินงานของทุกหนวย
ยอยจนถึงระดับจังหวัด
10. รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน/ถอดบทเรียน

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

รวม
สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

จัดการ

900,000.00

150,000.00

900,000.00
150,000.00

15,000.00

15,000.00

165,000.00
165,000.00

165,000.00
1,065,000.00

เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น

900,000.00

62
แผนดําเนินงานประจําป 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ยุทธศาสตร

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.การพัฒนา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

1. จัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย

1. จํานวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

ทองถิ่น

2. กําหนดผลิตภัณฑเปาหมาย / ศึกษาบริบทชุมชนและ

2. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เขารวม

ศักยภาพของผลิตภัณฑชุมชน

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือ

3. วิเคราะหศักยภาพกลุมผลิตภัณฑชุมชน

(MOU)

4. ศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและออกแบบ

3. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและ

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ

ยกระดับ

5. ฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน

4. รอยละผลิตภัณฑชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับ

6. ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ในจังหวัดกรุงเทพฯและ

การพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น

ชุมชนทองถิ่น

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

รวม

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

สมุทรปราการ
7. พัฒนาและการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ
8. พัฒนามาตรฐานเบื้องตนของกลุมผลิตภัณฑชุมชนดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
9. ผลิตสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาแผนธุรกิจ
ความรู การบัญชี และการตลาดออนไลน
10. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานระดับจังหวัด
1. จํานวนชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยให
และยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจการดําเนินงานระดับ ความรูและรวมพัฒนาในดานตาง ๆ
อําเภอ ตําบล และหมูบาน
2. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
3. ตรวจสอบการจําแนกสถานะคุณภาพชีวิตครัวเรือน/หมูบาน กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา
4. จัดทํา/ทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมาย
5. ดําเนินโครงการตามบริบทของปญหาแตละพื้นที่
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โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

รวม

6. จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
กลุมเปาหมาย
7. อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดของประชาชน
ในเขตพื้นที่
8. ติดตามดูแลความกาวหนาการบริหารจัดการชีวิต
กลุมเปาหมายเปนรายครัวเรือน/หมูบาน
9. การบริหาร และประชาสัมพันธการดําเนินงานของทุกหนวย
ยอยจนถึงระดับจังหวัด
10. รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน/ถอดบทเรียน
โครงการทํานุบํารุง
สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร และบูรณา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีสําคัญ
ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก จิตอาสา
รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม รักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
และแผนพัฒนาทองถิ่น

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอยางนอย 2
โครงการ
2. จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด
อยางนอย 1,000 คน
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชน
ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม อยางนอย รอยละ 90

150,000.00

150,000.00

รวม
3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน สนับสนุนใหมีครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน
คุณภาพการ การผลิตบัณฑิต
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ
ศึกษา
และสมุทรปราการ
กอสรางอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจง (งบผูกพัน)

รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

รอยละ 80 ของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอาคาร
สถานที่ภายในเวลาที่กําหนด

1,200,000.00
220,000.00

24,652,000.00

150,000.00

-

1,350,000.00
220,000.00

230,000.00
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โครงการ

กิจกรรม
กอสรางถนนพรอมทางเทาและระบบสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด
รอยละ 80 ของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอาคาร
สถานที่ภายในเวลาที่กําหนด
รอยละ 20

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ

รวม
สนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบบริหาร การบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแลว

งบแผนดิน

บํารุงการศึกษา

ภาคพิเศษ

40,000,000.00

230,000.00

2,000,000.00

64,872,000.00
5,000,000.00

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

8,200,000.00

8,200,000.00

พัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ เพื่อการปฏิบัติภารกิจ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี

350,000.00

350,000.00

จัดการ

64,872,000.00

รวม

3,000,000.00

เสร็จตามแผน
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการระดับดี
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความ
สะอาดของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯและสมุทรปราการ

ของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม 1. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย 1
จํานวนนักศึกษาและสรางความรูจักเชิงการตลาด

300,000.00

300,000.00

200,000.00

200,000.00

ชองทาง
2. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ในงานที่รับผิดชอบ

ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น

66,072,000.00

3,500,000.00

10,550,000.00

14,050,000.00

3,650,000.00

10,550,000.00

80,272,000.00
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2 การผลิต

โครงการ
โครงการพัฒนาโรงเรียน

กิจกรรม
จัดหาครุภัณฑเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด
รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด

งบแผนดิน

โรงเรียนสาธิตฯ

รวม

3,800,000.00

3,800,000.00

3,800,000.00
1,500,000.00

7,460,700.00
1,500,000.00

-

1,500,000.00
100,000.00

1,500,000.00
100,000.00

-

100,000.00

100,000.00

5,400,000.00

9,060,700.00

3,000,000.00

และพัฒนาครู สาธิตใหเปนตนแบบในการ
จัดการเรียนการสอน

สนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ 1.นักเรียนทุกคนที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ
ใหเปนศูนยปฏิบัติการและเปนตนแบบใหกับใหกับโรงเรียน

2.ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการ

ในทองถิ่น

ที่ไดรับการสนับสนุน รอยละ 100

- คาหนังสือเรียน

108,700.00

- คาอุปกรณการเรียน

58,600.00

- คาเครื่องแบบนักเรียน

72,800.00

- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- คาจัดการเรียนการสอน
รวม
3.การยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐาน จายเงินเดือนลูกจางชั่วคราว อาจารยอัตราจาง และ
คุณภาพการ

การผลิตบัณฑิต

ศึกษา

84,800.00
335,800.00
3,660,700.00
รอยละ 90 ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

คาตอบแทนพิเศษของบุคลากรฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย
รวม

4. การพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ
ระบบบริหาร

การบริหารจัดการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบ

รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตามศาสตรวิชาชีพ

จัดการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

3,660,700.00

