ก

ก

คานา
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และส่งผลให้บรรลุเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(พ.ศ. 2562 - 2565) ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ 8 เปูาประสงค์ 40 ตัวชี้วัด 53 กลยุทธ์ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความสาเร็จการดาเนินงานด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย คาดหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการฉบั บ นี้ จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการประสานการด าเนิ น งาน การก ากั บ ติ ด ตาม
และการประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข

สารบัญ
คานา
สารบัญ
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เปูาประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสร้างบัณฑิตคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง (High Competence)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่น และประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะสูง
อย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ทานุบารุงและสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของโคราชและอีสานใต้
ภาคผนวก
ตารางสรุปการกากับดูแลตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปรัชญา
“แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นาสังคม”
วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของอาเซียนด้านครุศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
1. มีความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศด้านผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เป็ น ที่พึ่งของท้องถิ่น ที่มีผ ลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่ งผลกระทบสู ง (High Impact) ทางวิช าการ เศรษฐกิจ และสั งคมต่อท้องถิ่น
และประเทศ
4. เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล
5. มีนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มจากผลการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมของโคราชและอีสานใต้
พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง
3. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากาลังคนในท้องถิ่นและประเทศให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และมีสมรรถนะสูง
5. ส่งเสริมการทานุบารุงและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
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เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“ที่พึ่งของท้องถิ่น”
อัตลักษณ์บัณฑิต
“สานึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”
สานึกดี

หมายถึง

มีความรู้

หมายถึง

พร้อมสู้งาน

หมายถึง

มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของจรรยาบรรณวิช าชีพ มีสานึกในความเป็นไทย
และมีความรัก และความผูกพันต่อท้องถิ่น
มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี ทั ก ษะทางปั ญ ญา การคิ ด วิ เ คราะห์ การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยี
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงาน มีภาวะผู้นาในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มและให้ความร่วมมือ
ในการแก้ปัญหาและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลสาเร็จของแผน
พิจารณาจากผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์บรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
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สรุปงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จาแนกตามรายประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สร้างบัณฑิตคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีสมรรถนะสูง (High Competence)
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของคนในท้องถิ่น และประเทศ
4. สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้มีสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล
และมีความเป็นสากล
5. ทานุบารุงและสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของโคราชและอีสานใต้
รวม

แผ่นดิน

แหล่งงบประมาณ
รายได้
รวม

ร้อยละ

21,600,000

8,351,500

29,951,500

34.00

8,637,600

8,100,000

16,737,600

19.00

4,800,000

992,835

5,792,835

6.58

12,406,635

13,140,245

25,546,880

29.00

9,663,865

400,000

10,063,865

11.42

57,108,100

30,984,580

88,092,680

100.00
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สร้างบัณฑิตคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล

เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้องค์ประกอบกระบวนการและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒ นาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทการเรียนรู้สมัยใหม่
1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ และตอบสนอง
ร้อยละ
100.00
1. ทุกคณะ
1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2. คณบดีทุกคณะ
1.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ย
4.15
โครงการจัดตั้งกองอาคารและบริการ
รองอธิการบดีฝุายบริหารทั่วไป
1.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
42.00
1. ทุกคณะ
รองอธิการบดีพัฒนาทรัพยากร
2. กองบริหารงานบุคคล
บุคคลและกิจกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
1.4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
32.00
1. ทุกคณะ
รองอธิการบดีพัฒนาทรัพยากร
2. กองบริหารงานบุคคล
บุคคลและกิจกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
1.5 จานวน Partnership ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน
หน่วยงาน
10
ทุกคณะ
1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
2. คณบดีทุกคณะ
เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ใฝ่การเรียนรู้มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นที่ยอมรับของสังคม
2.1 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านภาษาอังกฤษ
ร้อยละ
45.00
1. ทุกคณะ
1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
2. สถาบันภาษา
2. คณบดีทุกคณะ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ
78.00
ทุกคณะ
1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
2. คณบดีทุกคณะ
2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง
ร้อยละ
5.00
ทุกคณะ
1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
2. คณบดีทุกคณะ
2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ค่าเฉลี่ย
4.15
ทุกคณะ
1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
2. คณบดีทุกคณะ
2.5 ร้อยละของนักศึกษาปี 4 และบัณฑิตที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาการเป็น
ร้อยละ
30.00
ทุกคณะ
1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
ผู้ประกอบการใหม่ และการส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพและความถนัด
2. คณบดีทุกคณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง (High Competence)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล

เป้าประสงค์ที่ 3 ผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาครูประจาการ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะเป็นเลิศทั้งทางวิชาการ วิชาชีพครู สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่
3.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาครูทั้งในและต่างประเทศ
หน่วยงาน
5
คณะครุศาสตร์
1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
2. คณบดีคณะครุศาสตร์
3.2 ผลการประเมินบัณฑิตตามอัตลักษณ์ครูของพระราชา
ค่าเฉลี่ย
4
ทุกคณะ
1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
2. คณบดีคณะครุศาสตร์
3.3 จานวนหลักสูตรฝึกอบรมครูที่เน้นโรงเรียนเป็นฐานที่มปี ระสิทธิภาพ
หลักสูตร
5
คณะครุศาสตร์
1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
2. คณบดีคณะครุศาสตร์
3.4 ผลการจัดอันดับสถาบันผลิตครู
อันดับ
ไม่เกิน 1 ใน 5 คณะครุศาสตร์
1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
ของประเทศ
2. คณบดีคณะครุศาสตร์
3.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาครู
ระดับ
4
คณะครุศาสตร์
1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
(1-5)
2. คณบดีคณะครุศาสตร์
3.6 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ระดับ
4
คณะครุศาสตร์
1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
(1-5)
2. คณบดีคณะครุศาสตร์

6
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย ปี
62

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล

เป้าประสงค์ที่ 4 ผลผลิตงานวิชาการและผลงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างศักยภาพการแข่งขัน
ให้กับประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
4.1 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและ
ผลงาน
20
1. ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตร์และการวิจัย
นานาชาติ
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.2 จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง (5 ปีย้อนหลัง) ในฐานข้อมูล TCI
บทความ
3
1. ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตร์และการวิจัย
และScopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.3 จานวนผลงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพย์สิน
ผลงาน
10
1. ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตร์และการวิจัย
ทางปัญญา
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.4 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ระดับ
4
1. ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตร์และการวิจัย
ชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(1-5)
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
เป้าประสงค์ที่ 5 ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพา และได้รับประโยชน์จากศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
5.1 จานวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี
ชุมชน
2
ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตร์และการวิจัย
5.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ
ค่าเฉลี่ย
3.80
1. ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตร์และการวิจัย
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช
4. ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฯ
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์
5.3 มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ
10
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตร์และการวิจัย
5.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการสร้างการพัฒนา
ระดับ
4
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตร์และการวิจัย
ต่อยอดองค์ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน
(1-5)
5.5 จานวนภาคีเครือข่ายและผลการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
หน่วนงาน
5
1. ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตร์และการวิจัย
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช
4. ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฯ
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์

7
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน
มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล

เป้าประสงค์ที่ 6 เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาล มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
6.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

ร้อยละ

90.00

ทุกหน่วยงาน

6.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

ร้อยละ

80.00

ทุกหน่วยงาน

6.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

ร้อยละ

96.00

6.4 ร้อยละของรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ที่เพิ่มขั้น

ร้อยละ

10.00

ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน
กองกิจการพิเศษ

6.5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเฉลี่ย

4.00

ทุกหน่วยงาน

รองอธิการบดีพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. รองอธิการบดีฝุายแผนและงบประมาณ
2. รองอธิการบดีฝุายบริหารทั่วไป
1. รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
2. รองอธิการบดีฝุายแผนและงบประมาณ
รองอธิการบดีฝุายบริหารทั่วไป

คะแนน
(เต็ม 100)
ค่าเฉลี่ย

85

กองประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายประกันคุณภาพการศึกษา

4.00

ทุกหน่วยงาน

อธิการบดี

6.6 คะแนนประเมิน ITA
6.7 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
6.8 ระดับความสาเร็จของการเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

ระดับ
3
คณะกรรมการดาเนินงาน
(1-5)
เป้าประสงค์ที่ 7 เพื่อให้กลไก กระบวนการ และการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมีความเป็นสากลในทุกมิติ
7.1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติ
ร้อยละ
5.00
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
7.2 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผลงาน
2
ทุกคณะ
7.3 จานวนหลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

หลักสูตร

-

ทุกคณะ

อธิการบดี

1. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายกิจการต่างประเทศ
1. รองอธิการบดีฝุายยุทธศาสตร์และการวิจัย
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายกิจการต่างประเทศ
1. รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายกิจการต่างประเทศ

8
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ทานุบารุงและสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของโคราชและอีสาน
ใต้
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล

เป้าประสงค์ 8 ปลูกฝังให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ
รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและอารยธรรมโคราช อีสานใต้ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
8.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ระดับ
4
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักศิลปะและ
ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นโคราช
(1-5)
วัฒนธรรม
8.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับ
4
1. คณะวิทยาศาสตร์
1. รองอธิการบดีฝุาย
(1-5)
2. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน
ยุทธศาสตร์และการวิจัย
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝุาย
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
8.3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินให้เป็น UNESCO Global
ระดับ
4
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
Geopark
(1-5)
และพัฒนา
8.4 จานวนกิจกรรมเพิ่อยกระดับทัศนคติและพฤติกรรมส่งเสริมและปลูกฝังความสานึก
กิจกรรม
3
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
1. รองอธิการบดีฝุายพัฒนา
รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาและศิษย์เก่า
และประชาชน
สัมพันธ์
2. ผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

9

แผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สร้างบัณฑิตคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

งบประมาณ (ล้านบาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน
รายได้
เป้าประสงค์ ที่ 1 เพื่อให้องค์ประกอบกระบวนการและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทการเรียนรู้สมัยใหม่
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้แบบอิงสมรรถนะ
1.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารหลักสูตร ร้อยละของหลักสูตร
ร้อยละ 100
0.5000
ม.ค. – ก.ย.62
สานักส่งเสริมวิชาการและ
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
งานทะเบียน
การประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่
1.2.1 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
จานวนแพลตฟอร์ม
5
0.2000
ต.ค.61 – ก.ย.62 สานักส่งเสริมวิชาการและ
ยุคใหม่
ที่ได้รับการพัฒนา
งานทะเบียน
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่
จานวนหลักสูตรใหม่ที่
ต.ค.61 – ก.ย.62 สานักส่งเสริมวิชาการและ
พัฒนาขึ้น
งานทะเบียน
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ยุคใหม่
1.4.1 โครงการพัฒนาสื่อ และสิ่งสนับสนุน
ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.00
5.0000
ม.ค. – ก.ย.62
1. ทุกคณะ
การเรียนรู้
ของนักศึกษาต่อสื่อและ
2. สานักวิทยบริการฯ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3. สานักคอมพิวเตอร์
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมการวิจัยในชัน้ เรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5.1 โครงการพัฒนางานวิจยั ในชั้นเรียน
จานวนผลงานวิจัย
20
1.0000
ต.ค.61 – ก.ย.62 ทุกคณะ
ในชั้นเรียน
กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนารูปแบบวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
1.6.1 โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผล
ระดับความสาเร็จของ
ระดับ 4
0.2000
ต.ค.61 – ก.ย.62 ทุกคณะ
ผู้เรียน
การพัฒนาระบบวัด
และประเมินผลผู้เรียน
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กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผ่นดิน

รายได้

ระยะเวลาดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เหมาะสมและทันสมัย
1.7.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 4.00
2.0000
ต.ค.61 – ก.ย.62
และระบบรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ต่อโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบรักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
1.7.2 โครงการ Green University
คะแนนประเมิน UI
0.2000
ต.ค.61 – ก.ย.62
Green Metrix
กลยุทธ์ที่ 1.8 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
1.8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มืออาชีพ
ในศตวรรษที่ 21

ผู้รับผิดชอบ

กองอาคารสถานที่
และบริการ
1. กองอาคารสถานที่
และบริการ
2. ทุกหน่วยงาน

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ ร้อยละ 100
3.0000
0.5000
เม.ย. – ก.ย.62
1. ทุกคณะ
การพัฒนาศักยภาพ
2. กองบริหารงานบุคคล
อาจารย์มืออาชีพใน
3. สานักส่งเสริมวิชาการ
ศตวรรษที่ 21
และงานทะเบียน
กลยุทธ์ที่ 1.9 สร้าง Partnership กับสถานประกอบการ และสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในการผลิตบัณฑิต
1.9.1 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
5 กิจกรรม
0.5000
ม.ค. – มิ.ย.62
1. ทุกคณะ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
การเตรียมความพร้อม
2. กองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ใฝ่การเรียนรู้มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นที่
ยอมรับของสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ มีความพร้อมในการดาเนินชีวิต และการทางานโลกสมัยใหม่
2.1.1 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ ร้อยละของนักศึกษา
ร้อยละ 100
9.0000
2.5515
ต.ค.61 – ก.ย.62 1. ทุกคณะ
และทักษะชีวิตที่จาเป็น ในศตวรรษที่ 21
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
2. กองพัฒนานักศึกษา
ความรู้ ทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิตที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21
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กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนากลไกสร้างเสริมประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพแก่นักศึกษา
2.2.1 โครงการสหกิจศึกษา
ระดับความสาเร็จของ
ระดับ 5
การดาเนินโครงการสหกิจ
ศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนากลไกส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาในการเป็นผูป้ ระกอบการใหม่
2.3.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
จานวนโครงการ/กิจกรรม 5 โครงการ/
ผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่จัดให้กับนักศึกษา
กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา
2.4.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงาน
จานวนผลงานนักศึกษา
10 ผลงาน
ของนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
2.5.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ร้อยละของนักศึกษา
ร้อยละ 45
ของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริมอาชีพของนักศึกษาตามศักยภาพและความถนัด
2.6.1 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักศึกษา
-

งบประมาณ (ล้านบาท)

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผ่นดิน

รายได้

1.0000

0.5000

ม.ค. – ก.ย.62

1. ทุกคณะ
2. สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

-

0.2000

มี.ค. – ก.ย.62

คณะวิทยาการจัดการ

-

1.0000

ต.ค.61 – ก.ย.62

2.6000

-

ก.พ. – ส.ค.62

-

-

-

ทุกคณะ

1. ทุกคณะ
2. สถาบันภาษา
3. กองวิเทศสัมพันธ์

ทุกคณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง (High Competence)
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

งบประมาณ (ล้านบาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน
รายได้
เป้าประสงค์ที่ 3 ผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาครูประจาการ และบุคลากรทางการศึกษาที่มสี มรรถนะเป็นเลิศทั้งทางวิชาการ วิชาชีพครู สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบคัดเลือกคนดี คนเก่ง มีความศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าเรียนครู
3.1.1 โครงการคลังข้อสอบวัดแวว จานวนข้อสอบวัดแววความเป็นครู
มีแผนดาเนินการใน
คณะครุศาสตร์
ความเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
3.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
ร้อยละ 100
0.5000
ม.ค. – ก.ย.62
1. คณะครุศาสตร์
อาจารย์ (ครูของครู)
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(ครูของครู)
3. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
4. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3.2.2 โครงการพัฒนาครูและ
ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
ระดับ 4
0.5000
ต.ค.61 – ก.ย.62
คณะครุศาสตร์
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น โครงการพัฒนาครู และบุคลากร
ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
ทางการศึกษา ในท้องถิ่น
ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมสร้างครูของพระราชาให้มีอัตลักษณ์ “เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มีจิตวิญญาณครูรู้และรักท้องถิ่น”
3.3.1 โครงการพัฒนาครูของ
ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
ระดับ 5
0.5000
ต.ค.61 – ก.ย.62
คณะครุศาสตร์
พระราชา
โครงการพัฒนาครูของพระราชา
3.3.2 โครงการพัฒนานวัตกรรม ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ 4
0.2000
ต.ค.61 – ก.ย.62
1. คณะครุศาสตร์
และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมและออกแบบ
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สาหรับศตวรรษที่ 21
กระบวนการเรียนรู้สาหรับ
3. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ศตวรรษที่ 21
4. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานที่เน้นทั้งวิชาการ วิชาชีพ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3.4.1 โครงการพัฒนาระบบ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระดับ 5
0.1000
ต.ค.61 – ก.ค.62
คณะครุศาสตร์
การผลิตครู
ระบบการผลิตครู
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กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

งบประมาณ (ล้านบาท)

แผ่นดิน
รายได้
กลยุทธ์ที่ 3.5 สร้างความเข้มแข็งศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตประถมศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
3.5.1 โครงการพัฒนาโรงเรียน
ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระดับ 5
0.5000
6.0000
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
3.5.2 โครงการพัฒนาศูนย์
ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระดับ 5
1.5000
การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
3.5.3 โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษา
การพัฒนาครู

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

ระดับ 5

-

ต.ค.61 – ก.ค.62
ต.ค.61 – ก.ย.62

ผู้รับผิดชอบ
1. โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. คณะครุศาสตร์
1. โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. คณะครุศาสตร์
1. โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. คณะครุศาสตร์

0.3000

ต.ค.61 – ก.ย.62

-

-

0.5000

-

ต.ค.61 – ก.ย.62

1. คณะครุศาสตร์

6.1376

-

ต.ค.61 – ก.ย.62

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ

กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
3.6.1 โครงการจัดตั้งโรงเรียน
ระดับความสาเร็จของการจัดตั้ง
สาธิตมัธยม
โรงเรียนสาธิตมัธยม
กลยุทธ์ที่ 3.7 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจาการโดยเน้นโรงเรียนเป็นฐาน
3.7.1 โครงการพัฒนาครู
ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระดับ 4
และบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.7.2 โครงการยกระดับคุณภาพ จานวนครู และนักเรียน
100 คน
การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน ที่เข้าร่วมโครงการ
และการวิเคราะห์ของนักเรียน
ในระดับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาดาเนินการ

1. โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. คณะครุศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

งบประมาณ (ล้านบาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน
รายได้
เป้าประสงค์ที่ 4 ผลผลิตงานวิชาการและผลงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนา
สร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการและงานวิจัย
4.1.1 โครงการพัฒนางานวิจัย
จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
10 ชิ้นงาน
3.0000
0.5000
ต.ค.61 – ก.ย.62
ทุกคณะ
และนวัตกรรม
ที่ได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานวิชาการและการวิจัย
4.2.1 โครงการพัฒนางานวิจัยเชิง จานวนผลงานวิชาการ
1. ทุกคณะ
พาณิชย์
และการวิจัย
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 4.3 สนับสนุนและผลักดันผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
4.3.1 โครงการผลักดันผลงานวิจัย ระดับความสาเร็จของการผลักดัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อพัฒนานวัตกรรมในเชิง
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
พาณิชย์และอุตสาหกรรม
ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา
10 หมู่บ้าน
1.0000
ต.ค.61 – ก.ย.62
1. ทุกคณะ
และยกระดับรายได้ให้กับ
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
คนในชุมชนฐานราก
ให้กับคนในชุมชนฐานราก
กลยุทธ์ที่ 4.5 ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.5.1 โครงการบริหารทรัพย์สิน
ระดับความสาเร็จของการบริหาร
ทางปัญญาที่เหมาะสม
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
4.6.1 โครงการจัดตั้งศูนย์
ระดับความสาเร็จของการจัดตั้ง
ความเป็นเลิศทางการวิจัย
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย

-

-

-

1. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
(UBI)
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

15
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

งบประมาณ (ล้านบาท)

20 โครงการ

0.5000

-

ต.ค.61 – ก.ย.62

1. ทุกคณะ
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
โคราช

-

-

-

-

1. กองอาคารสถานที่และ
บริการ
2. สานักคอมพิวเตอร์
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ

-

0.2000

ต.ค.61 – ก.ย.62

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
วิชาการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน
รายได้
เป้าประสงค์ที่ 5 ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพา และได้รับประโยชน์จากศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนากลไกการสร้างและการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชมุ ชน
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฐานข้อมูลตาบลในจังหวัด
ระบบฐานข้อมูลตาบลในจังหวัด
5.1.2 โครงการบริการวิชาการ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

ตัวชี้วัด

จานวนโครงการบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 5.2 ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ
5.2.1 โครงการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรม
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
เพื่อคนทุกวัย
และนวัตกรรมเพื่อนทุกวัย

กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
5.3.1 โครงการจัดหารายได้จาก
ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
การบริการทางวิชาการของ
จากการบริการทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
5.4.1 โครงการพัฒนาพัฒนา
จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
5 เครือข่าย
0.292835
ต.ค.61 – ก.ย.62
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยและการบริการวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

กลยุทธ์ที่ 5.5 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
5.5.1 โครงการบูรณาการพันธกิจ จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
10 โครงการ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผ่นดิน

รายได้

0.2000

-

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.61 – ก.ย.62

ผู้รับผิดชอบ
1. ทุกคณะ
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
โคราช

กลยุทธ์ที่ 5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาอาชีพ และการสาธารณสุขให้กับประชาชน
5.6.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวนครัวเรือนทีไ่ ด้รบั การพัฒนา 100 ครัวเรือน
0.1000
ต.ค.61 – ก.ย.62
ทุกคณะ
ประชาชนในท้องถิ่น
5.6.2 โครงการเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นผูส้ ูงอายุที่มีคุณภาพ

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นผูส้ ูงอายุ
ที่มีคุณภาพ

-

-

-

-

ทุกคณะ

17
ประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะสูงอย่า งยั่งยืน
มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

งบประมาณ (ล้านบาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผ่นดิน
รายได้
เป้าประสงค์ที่ 6 เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาล มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีศักยภาพ
ในการพึ่งพาตนเอง
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาภาวะผู้นาและศักยภาพของผู้บริหาร
6.1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 90
1.000
ต.ค.61 – ก.ย.62 กองบริหารงาน
ผู้บริหาร
บุคคล
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
6.2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
ระดับ 5
0.5000
ต.ค.61 – ก.ย.62 กองบริหารงาน
งานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
งานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บุคคล
นครราชสีมา
6.2.2 โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน
4.00
2.0000
3.0000
ต.ค.61 – ก.ย.62 กองบริหารงาน
ปฎิบัติงานของบุคลากร
บุคคล
กลยุทธ์ที่ 6.3 ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพของบุคลากร
6.3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่
จานวนบุคลากรที่เข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึ้น
10 คน
0.5000
ต.ค.61 – ก.ย.62 1. กองบริหารงาน
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
บุคคล
2. ทุกหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานการทางานระดับสูง
6.4.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ร้อยละ 80
2.0000
1.0000
ต.ค.61 – ก.ย.62 กองบริหารงาน
บุคลากร
บุคคล
กลยุทธ์ที่ 6.5 พัฒนาระบบสวัสดิการของบุคลากรให้เหมาะสม
6.5.1 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการ ระดับความพอใจของบุคลากร
เฉลี่ย 3.80
0.1000
ต.ค.61 – ก.ย.62 กองบริหารงาน
บุคลากร
ต่อระบบสวัสดิการบุคลากร
บุคคล
กลยุทธ์ที่ 6.6 สร้างเสถียรภาพทางการเงินและงบประมาณ
6.6.1 โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ร้อยละ 96
0.2000
ต.ค.61 – ก.ย.62 กองบริหารงาน
การเงิน การคลัง และพัสดุมหาวิทยาลัย
บุคคล
ราชภัฏนครราชสีมา
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผ่นดิน

กลยุทธ์ที่ 6.7 พัฒนาระบบและกลไกประกันความต่อเนื่องยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
6.7.1 โครงการจัดหารายได้จาก
ร้อยละของรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์
ร้อยละ 10
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ที่เพิ่มขึ้น
6.7.2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
คะแนนประเมิน ITA
85 คะแนน 1.94688
การบริหารภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 6.8 ผลักดันการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
6.8.1 โครงการเตรียมความพร้อม
ระดับความสาเร็จของการเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
กลยุทธ์ที่ 6.9 สนับสนุนการนา ICT และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการ
6.9.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อ เฉลี่ย 4.00 4.459755
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 6.10 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
6.10.1 โครงการสารวจความคิดเห็นที่มี ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการสารวจ
ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
เป้าประสงค์ที่ 7 เพื่อให้กลไก กระบวนการ และการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมีความเป็นสากลในทุกมิติ
กลยุทธ์ที่ 7.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
7.1.1 โครงการส่งเสริมการใช้
จานวนกิจกรรมการส่งเสริม
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ทั่วทั้งองค์กร
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแสวงหานักศึกษาต่างชาติ
7.2.1 โครงการส่งเสริมการรับนักศึกษา จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติ
กลยุทธ์ที่ 7.3 ส่งเสริมโครงการความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพกับต่างประเทศที่มี impact สูง
7.3.1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ จานวนผลงานวิชาการทีเ่ กิดจากการร่วมมือ
3 ผลงาน
วิชาชีพกับต่างประเทศ
กับต่างประเทศ

2.0000

รายได้
0.1000
1.2000
4.540245

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.61 – ก.ย.62 1. กองกิจการพิเศษ
2. ทุกคณะ
ต.ค.61 – ก.ย.62 กองประกันคุณภาพ
การศึกษา
-

คณะกรรมการ
ดาเนินโครงการ

ต.ค.61 – ก.ย.62 สานักคอมพิวเตอร์

-

-

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

-

-

สถาบันภาษา

-

-

1. สถาบันภาษา
2. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1.0000

ต.ค.61 – ก.ย.62 สถาบันภาษา
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กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 7.4 แสวงหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
7.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายการจัดหา รายได้ที่เกิดจากความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย
รายได้จากต่างประเทศ
การจัดหารายได้จากต่างประเทศ

งบประมาณ (ล้านบาท)
แผ่นดิน

รายได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ

-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ
1. กองกิจการพิเศษ
2. ทุกคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ทานุบารุงและสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของโคราชและอีสานใต้
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

8.3.2 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
เมืองนครราชสีมา

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

งบประมาณ (ล้านบาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน
รายได้
เป้าประสงค์ที่ 8 ปลูกฝังให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ
และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและอารยธรรมโคราช อีสานใต้ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบารุงรักษาศาสนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ
8.1.1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ 4
0.3000
0.2000
ต.ค.61 – ก.ย.62
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ส่งเสริม และพัฒนา
อนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริม และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
และอัตลักษณ์ท้องถิ่นโคราช
และอัตลักษณ์ท้องถิ่นโคราช
กลยุทธ์ที่ 8.2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
8.2.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
10 ผลิตภัณฑ์
1.0000
ต.ค.61 – ก.ย.62
ทุกคณะ
ชุมชนท้องถิ่น
ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ
กลยุทธ์ที่ 8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโคราชและอารยธรรมอีสานใต้
8.3.1 โครงการพัฒนาต้นแบบ
จานวนแหล่งท่องเที่ยว
1 แหล่ง
1.0000
ต.ค.61 – ก.ย.62
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่ได้รับการพัฒนา
2. คณะวิทยาการจัดการ
และเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ระดับ 4

-

0.2000

ต.ค.61 – ก.ย.62

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 62

งบประมาณ (ล้านบาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
แผ่นดิน
รายได้
กลยุทธ์ที่ 8.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอุทยานธรณีโคราช ให้เป็น UNESCO Global Geopark
8.4.1 โครงการพัฒนาสถาบันวิจัย ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระดับ 5
6.263865
ต.ค.61 – ก.ย.62
ไม้กลายเป็นหินฯ ให้เป็น
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
UNESCO
ให้เป็น UNESCO
กลยุทธ์ที่ 8.5 ส่งเสริมและปลูกฝังความสานึกรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชน
8.5.1 โครงการส่งเสริมความรัก
ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม
ระดับ 5
1.1000
ต.ค.61 – ก.ย.62
ความสามัคคีแก่นักศึกษา บุคลากร ความรัก ความสามัคคีแก่นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และประชาชน บุคลากรของมหาวิทยาลัย
และประชาชน

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. กองพัฒนานักศึกษา

21

ภาคผนวก ก
ตารางสรุปการกากับดูแลตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

22

ตารางสรุปการกากับดูแลตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สร้างบัณฑิตคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้องค์ประกอบกระบวนการและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทการเรียนรู้สมัยใหม่
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การประกันคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการสร้าง
ความสามารถทางการแบ่งปัน
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวก
3. ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก

4. ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีตาแหน่ง

ทางวิชาการ
5. จานวน Partnership ที่สอดคล้อง

กับสาขาวิชาที่เปิดสอน

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

รองอธิการบดีพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ตัวชี้วัด

อธิการบดี

ผู้กากัดูแล
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เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ใฝ่การเรียนรู้มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เป็นที่ยอมรับของสังคม
1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบด้าน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
3. ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถสร้างงานได้

ด้วยตนเอง
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

5. ร้อยละของนักศึกษาปี 4 และบัณฑิตที่เข้า

ร่วมกระบวนการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และการส่งเสริมอาชีพ
ตามศักยภาพและความถนัด

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

รองอธิการบดีพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ตัวชี้วัด

อธิการบดี

ผู้กากัดูแล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง (High Competence)
เป้าประสงค์ที่ 3 ผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาครูประจาการ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะเป็นเลิศทั้งทางวิชาการ วิชาชีพครู สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกสมัยใหม่
1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต

และพัฒนาครูทั้งในและต่างประเทศ
2. ผลการประเมินบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ครูของพระราชา
3. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมครูที่เน้นโรงเรียน

เป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ
4. ผลการจัดอันดับสถาบันผลิตครู

5. มีระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาครู

6. ผลการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 4 ผลผลิตงานวิชาการและผลงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์
การพัฒนา สร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
1. จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

รองอธิการบดีพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และกิจกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ตัวชี้วัด

อธิการบดี

ผู้กากัดูแล

25

2. จานวนบทความที่ได้รบั การอ้างอิง

(5 ปีย้อนหลัง) ในฐานข้อมูล TCI
และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจาทั้งหมด
3. จานวนผลงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้ในเชิง

พาณิชย์และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
4. จานวนและระดับความสาเร็จของผลงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
เป้าประสงค์ที่ 5 ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพา และได้รับประโยชน์จากศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
1. จานวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์

ความรู้/เทคโนโลยี
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ทางวิชาการ
3. มูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการบริการทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัย
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4. มีระบบและกลไกการสร้างการพัฒนาต่อ

ยอดองค์ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน
5. จานวนภาคีเครือข่ายและผลการขับเคลื่อน

การพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืนมีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล
เป้าประสงค์ 6 เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาล มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเอง
1. ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ ด้รบั การพัฒนา

สมรรถนะ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะ
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน


4. ร้อยละของรายได้จากการจัดหา


ผลประโยชน์ที่เพิ่มขั้น
5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

6. คะแนนประเมิน ITA
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7. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ

พัฒนามหาวิทยาลัย
8. การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ

เป้าประสงค์ 7 เพื่อให้กลไก กระบวนการ และการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมีความเป็นสากลในทุกมิติ
1. ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติ


2. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีเ่ กิดจาก


ความร่วมมือกับต่างประเทศ
3. จานวนหลักสูตรความร่วมมือกับ


มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ทานุบารุงและสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของโคราชและอีสานใต้
เป้าประสงค์ 8 ปลูกฝังให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและเอกลักษณ์
ของความเป็นชาติ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและอารยธรรมโคราช อีสานใต้ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิน่ ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน

อนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาและอัตลักษณ์
ท้องถิ่นโคราช

ตัวชี้วัด

2. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินให้เป็น UNESCO
Global Geopark
4. การยกระดับทัศนคติและพฤติกรรม
ส่งเสริมและปลูกฝังความสานึกรักชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์แก่นักศึกษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชน
รวมจานวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
2
14
11
2
3
2
1
4
3
-
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