รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในคราวประชุมวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

๒

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
ข้อเท็จจริง/ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 มีการกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัย
ชั้ น น าด้ า นการผลิ ต ครู และการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ภายในปี 2575” โดยแบ่ งช่ ว งของการพั ฒ นาตามแผน
ออกเป็ น 4 ระยะๆละ 5 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) มี เป้ า หมายในการยกระดั บ มาตรฐาน
การดาเนิน งานพันธกิจทุกด้าน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) มุ่งเน้นการพัฒ นาสู่การเป็นผู้นาด้านการ
ผลิ ต ครู ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2571-2575) มุ่ ง เน้ น สู่ ก ารเป็ น ผู้ น า/การสร้ า งชื่ อ เสี ย ง/ความแข็ ง แกร่ ง
ด้านการพัฒ นาท้องถิ่น และระยะที่ 4 (พ.ศ. 2576-2580) ระยะสุดท้ายของแผนมุ่งเน้นการเป็น Green
University, Smart University รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีสถานะทางการเงิน
ที่มั่นคงพึ่งพาตนเองได้ ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุน
ความมั่นคงของท้องถิ่น 2) ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู 3) การพัฒ นาท้องถิ่น และ 4) การบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน
จากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยได้มีการจัดร่างทาแผนพัฒนา ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด
ของยุ ทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/โครงการ ผู้รับ ผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ และแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดื อ น
ซึง่ ประกอบด้วย 25 ตัวชี้วัด 40 โครงการ สรุปได้ดังนี้
1. ผลการบรรลุ เป้ าหมายตามตั ว ชี้ วัด พบว่า บรรลุ เป้ าหมายแล้ ว 7 ตั ว ชี้วั ด (ร้อยละ 28.00)
ยั งไม่ บ รรลุ เป้ าหมาย 10 ตัว ชี้วัด (ร้ อยละ 40.00) ส่ ว นอีก 8 ตัว ชี้วัด (ร้อยละ 32.00) อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
2. ผลการด าเนิ น โครงการ พบว่า ด าเนิ น การแล้ ว 14 โครงการ (ร้อ ยละ 35.00) อยู่ ระหว่า ง
ดาเนินการ 25 โครงการ (ร้อยละ 62.50) ยังไม่ดาเนินการ 1 โครงการ (ร้อยละ 2.50)
ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง แผนแม่ บ ทภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์
พึ่งประกาศใช้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 ขณะนี้มหาวิทยาลัยจึงอยู่ในระหว่างการจัดทาแผนพัฒนา ระยะ 5 ปี
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ดั ง นั้ น การจั ด ท ารายงานในครั้ ง นี้ จึ ง ท าการรวบรวมผล
การดาเนินงานตามที่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับคณะ/หน่วยงานตามกรอบของแผนในยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น

๓

ประเด็นนาเสนอคณะกรรมเพื่อพิจารณา
1. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
2. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๔

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ซึ่งสอดคล้ องกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี มา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
และแผนพั ฒ นามหาวิทยาลั ย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) และมีก ารจัดสรรงบประมาณตามกรอบ
ของแผนดังกล่ าวข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การผลิ ตบัณ ฑิตเพื่อสนับสนุนความมั่นคง
ของท้องถิ่น 2) ปฏิรูปการผลิตและพัฒ นาครู 3) การพัฒนาท้องถิ่น และ 4) การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 14 เป้าประสงค์ 25 ตัวชี้วัด 20 กลยุทธ์ 40 โครงการ ผลการดาเนินงาน
ในรอบ 6 เดือน สรุปได้ดังนี้
1. ผลการบรรลุ เป้ าหมายตามตั ว ชี้วัด ความส าเร็จระดับ ยุ ท ธศาสตร์ พบว่า บรรลุ เป้ าหมายแล้ ว
7 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.00 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
40.00 ส่ ว นอี ก 8 ตั ว ชี้ วั ด อยู่ ในระหว่ า งด าเนิ น การ รายละเอี ย ดผลการบรรลุ เป้ า หมายตามตั ว ชี้ วั ด
ระดับยุทธศาสตร์ปรากฏดังตารางที่ 1
2. ผลการดาเนินโครงการตามแผนจากทั้งหมด 40 โครงการ พบว่า ดาเนินการแล้ว 14 โครงการ
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 35.00 อยู่ ร ะหว่ างด าเนิ น การ 25 โครงการ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 62.50 ยังไม่ ด าเนิ น การ
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.50 โครงการที่ยังไม่ดาเนินการคือ โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
(Endowment Fund) รายละเอียดผลการดาเนินโครงการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบ ๖ เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุน
ความมั่นคงของท้องถิ่น
๒. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนา
ครู
๓. การพัฒนาท้องถิ่น
๔. การบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ตัวชี้วัด
7

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย รอการประมวลผล
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
14.29
6
85.71
-

4

1

25.00

1

25.00

2

50.00

6
8

5
-

66.67
-

1
2

33.33
25.00

6

75.00

25

7

28.00

10

40.00

8

32.00

๕

ตารางที่ 2 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของท้องถิ่น
๒. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู
๓. การพัฒนาท้องถิ่น
๔. การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
รวม

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
จานวน
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
ยังไม่
โครงการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
9
2
7
8
8
10
6
4
13
6
6
1
40
14
25
1
ร้อยละ 35.00
62.50
2.50

รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 เป็ น ไปตามมาตรฐานวิ ช าชี พ อั ต ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
และคุณลักษณะ 4 ประการ (1) มีทัศนคติที่ดี และถูกต้อง (2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง (3) มีอาชีพ
มีงานทา (4) เป็นพลเมืองดีมีวินัย
3. อาจารย์มีสมรรถนะทางวิชาชีพ ในระดับสากล
ที่

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบด้านภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
7. จานวนผลงานอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์/
เผยแพร่ หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การบรรลุ
ค่า
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
เป้าหมาย รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 100
98.86
ไม่บรรลุ
หน่วย
นับ

ร้อยละ

45

31.17

ไม่บรรลุ

ร้อยละ

77

46.23

ไม่บรรลุ

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ร้อยละ
ผลงาน

4.15
42
42
50

4.30
37.40
28.18
17

บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู

ที่
1.
2.
3.
4.

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตครูได้มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณลักษณะ “ครูของพระราชา”
2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันการผลิตครูในลาดับ 1 ถึง 5 ของประเทศ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย
การบรรลุ
ตัวชี้วัด
ค่า
ผลการดาเนินงาน
นับ
เป้าหมาย
เป้าหมาย รอบ 6 เดือน
ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน ร้อยละ
80
n/a
ใบประกอบวิชาชีพ
ระดับความสาเร็จของการสร้างครูของ
ระดับ
4
3
ไม่บรรลุ
พระราชา
(1-5)
ผลการจัดอันดับสถาบันการผลิตครู
อันดับ
5
n/a
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครู
ระดับ
4
4
บรรลุ
และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น
(1-5)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ
2. ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. ชุมชนท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ท้องถิ่นโคราชได้อย่างยั่งยืน
4. ชุมชนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย
การบรรลุ
ที่
ตัวชี้วัด
ค่า
ผลการดาเนินงาน
นับ
เป้าหมาย
เป้าหมาย รอบ 6 เดือน
1. จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไป
ผลงาน
15
15
บรรลุ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
2. จานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้าง
โครงการ
16
28
บรรลุ
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. จานวนชุมชนต้นแบบที่ดาเนินชีวิตตามหลัก ชุมชน/
1
1
บรรลุ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้าน
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานอนุรักษ์ ระดับ
4
4
บรรลุ
ฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
(1-5)
ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นโคราช

๗

ที่

ตัวชี้วัด

5. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชน

หน่วย
นับ
ระดับ
(1-5)
ระดับ
(1-5)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การบรรลุ
ค่า
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
เป้าหมาย รอบ 6 เดือน
4
3
ไม่บรรลุ
4

4

บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มืออาชีพ และมีความสุขในการทางาน
2. มหาวิทยาลัยสามารถรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงินการคลัง
3. การบริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การบรรลุ
หน่วยนับ
ค่า
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
เป้าหมาย รอบ 6 เดือน
ร้อยละ
85
n/a
ร้อยละ
80
n/a
-

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในระดับ
มากถึงมากที่สุด
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ร้อยละ
4. ร้อยละของรายได้จากการจัดหา
ร้อยละ
ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ค่าเฉลี่ย
6. คะแนนประเมิน ITA
คะแนน
7. คะแนนประเมินตามเกณฑ์ UI Green
คะแนน
Metric
8. ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษา
ค่าเฉลี่ย
และบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลัย
9. ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษา
ค่าเฉลี่ย
และบุคลากรต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
*หมายถึง มีรายได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 36.24

96
10
4.05
85

62.29
(36.24)*

ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

n/a
n/a
ปี 62 ไม่ประเมินตัวชี้วัดนี้

3.60

n/a

-

3.75

n/a

-

๘

ภาคผนวก
1. รายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของท้องถิ่น
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 87 หลักสูตร
การประกันคุณภาพ
จากทั้งหมด 88 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 98.86
2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการทดสอบ
การทดสอบด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 ในช่วงวันที่ 26 พ.ย.-7 ธ.ค.
2561 โดยมีนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. ชั้นปีที่ 4-5
และนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ชั้นปีที่ 3-4 เข้าสอบ
จานวนทั้งสิ้น 2,608 คน ผลการทดสอบพบว่า
มีผู้สอบผ่าน จานวน 813 คน คิดเป็นร้อยละ
31.17
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
ผลการสารวจข้อมูลภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
(กลุ่มเป้าหมายคือบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2560) พบว่าบัณฑิตมีงานทา ร้อยละ
46.23
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา
2559 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ป.เอก ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 มี จานวน
213 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 569 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.40
6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ณ วันที่ 30 เม.ย.
62 มีจานวน 155 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 550
คน คิดเป็นร้อยละ 28.18
7. จานวนผลงานอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ ผลงานอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือได้รับ
หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ ในช่วง 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจานวน 17
ผลงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู
1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์จะดาเนินการจัดสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ
ให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นครั้งแรก
2.ระดับความสาเร็จของการสร้างครูของพระราชา
มหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์มีการพัฒนาระบบ
การผลิตครูของพระราชา มีการวางแผนการพัฒนา

๙

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

3. ผลการจัดอันดับสถาบันการผลิตครู
4. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น
1. จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
2. จานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
และขณะนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการพัฒนาตามแผน
แต่ยังไม่ครบถ้วน และยังไม่มีการประเมินผลการ
ดาเนินงาน
อยู่ในระหว่างการพิจารณาคัดเลือกสถาบัน/หน่วยงาน
ที่จัดอันดับ
มีการดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย รวมถึง
มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทุกปี
ข้อมูลที่รายงานในรอบ 6 เดือน เป็นข้อมูลโดยคร่าว
เฉพาะผลงานวิจัย ยังไม่รวมนวัตกรรม เนื่องจาก
ยังไม่มีการสารวจข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน
พิจารณาจากจานวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และโครงการบูรณาการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ชุมชนหมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

3. จานวนชุมชนต้นแบบที่ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟู เป็นโครงการที่ดาเนินการโดยสานักศิลปะ
ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม ซึ่งมีการดาเนินการอย่างครบถ้วน
และอัตลักษณ์ท้องถิ่นโคราช
และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสาเร็จของโครงการแล้ว
5. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟู พิจารณาจากการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พืช และโครงการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช
รวมถึงโครงการที่ดาเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และโครงการการจัดการขยะของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
6. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
พิจารณาจากผลการดาเนินโครงการพัฒนา
ชุมชน
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ศูนย์การเรียนรู้
เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข
และพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ยังไม่สามารถประมวลผลในภาพรวมของทั้ง
มหาวิทยาลัยได้
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในระดับมาก
อยู่ในระหว่างวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ถึงมากที่สุด

๑๐

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ทั้งสิ้น จานวน
658939800 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
สามารถเบิกจ่ายได้ 410456482 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.29

4. ร้อยละของรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์
ที่เพิ่มขึ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายได้ 12409048
บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
มีรายได้ 7,911,674 ยังน้อยกว่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 36.24
อยู่ในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล
จะทราบผลการประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในช่วงเดือน พ.ย. 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ประเมินตัวชี้วัดนี้
อยู่ในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. คะแนนประเมิน ITA
7. คะแนนประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metric
8. ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาและบุคลากร
ต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย
9. ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาและบุคลากร
ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

อยู่ในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

2. บัญชีรายชื่อโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของท้องถิ่น
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 1.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารหลักสูตร
หลักสูตร
1.2 เพิ่มขีดความสามารถ
1.2.1 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ
ทางการแข่งขันของบัณฑิต
และทักษะชีวิต ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1.2.3 โครงการสหกิจศึกษา
1.2.4 โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ
ยุคใหม่
1.2.5 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
1.3 การพัฒนาสิ่งสนับสนุน
1.3.1 โครงการพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การเรียนรู้

สถานะ
การดาเนินงาน
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โครงการ

1.4 การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย
1.5 เพิ่มสมรรถนะอาจารย์
1.5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มืออาชีพ
ในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู
2.1 ปรับปรุงระบบและกลไก
2.1.1 โครงการพัฒนาระบบการผลิตครู
การผลิตครู
2.1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ (ครูของครู)
2.1.3 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
2.1.4 โครงการพัฒนานวัตกรรมและออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
2.1.5 โครงการคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.2 สร้างครูของพระราชา
2.3 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

2.2.1 โครงการพัฒนาครูของพระราชา
2.3.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในท้องถิ่นให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
2.3.2 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.4 สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 2.4.1 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
การผลิตและพัฒนาครู
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น
3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
3.1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตาบลในจังหวัด
การพัฒนาท้องถิ่น
3.2 ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.3 การพัฒนาสังคม การศึกษา
สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นโคราช
3.2.2 โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
และเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์
3.2.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
3.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก
3.3.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามพระรา

สถานะ
การดาเนินงาน







มีแผน
ดาเนินการ
ในปี 63





มีแผน
ดาเนินการ
ในปี 63
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โชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
3.3.3 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ท้องถิ่นโคราช
3.3.4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีคุณภาพ

3.4 การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น

3.4.1 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม
เพื่อคนทุกวัย
3.4.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ

3.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 3.5.1 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
3.5.2 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
3.5.3 โครงการพัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
4.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4.1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
4.1.3 โครงการ Happy work place
4.2 ปฏิรูประบบงบประมาณ
4.2.1 โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง
การเงินการคลัง และพัสดุ
และพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4.3 เพิ่มความสามารถในการ
4.3.1 โครงการจัดหารายได้จากทรัพย์สิน
จัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัย
4.3.2 โครงการสร้างเครือข่ายการจัดหารายได้
4.3.3 โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
(Endowment Fund)
4.4 การพัฒนาคุณภาพ
4.4.1 โครงการพัฒนา สิ่งอานวยความสะดวก ในการ
การบริหาร
ปฏิบัติงาน
4.4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ
4.5 การพัฒนาสู่ Green
4.5.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบรักษา
University
ความปลอดภัย
4.5.2 โครงการ Green University
4.6 การพัฒนาสู่ Smart
4.6.1 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะ
การดาเนินงาน

มีแผน
ดาเนินการ
ในปี 63
มีแผน
ดาเนินการ
ในปี 63
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University

 = อยู่ระหว่างดาเนินการ
 = ดาเนินการแล้ว
 = ยังไม่ดาเนินการ

โครงการ

สถานะ
การดาเนินงาน

4.6.2 โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
มีแผน
4.6.3 โครงการสารวจความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ
ดาเนินการ
และความน่าเชื่อถือ
ในปี 63
รวมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 40 โครงการ

