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แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2559 - 2561
ปรัชญา

แหลงวิชาการ สรางสรรคคนดี มีคุณธรรม นําสังคม

วิสัยทัศน

เปนผูนําการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูความยั่งยืน
คําอธิบายวิสัยทัศน
เปนผูนําการศึกษา หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในการสงเสริมพัฒนาทองถิ่นสูความยั่งยืนใน 4 ดาน ไดแก
1. ดานอุตสาหกรรมการบริการและการพัฒนาวิชาชีพครู
2. ดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
3. ดานอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทองถิ่น หมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเนนที่จังหวัดนครราชสีมา
ความยั่งยืน หมายถึง ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได โดยยังคงความเปน
เอกลักษณของทองถิ่นไว

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่สํานึกดี มีความรู และสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
3. วิจัย สรางองคความรู พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปญญาไทยและสากล
4. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนสูการยอมรับในระดับสากล
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและสรางสรรคคุณคาภูมิปญญาทองถิ่นกาวไกลสูสากล
6. บริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

ที่พึ่งของทองถิ่น

อัตลักษณของบัณฑิต

สํานึกดี มีความรู พรอมสูงาน
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สํานึกดี หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกและตระหนักในความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสํานึกใน
ความเปนไทย และมีความรักและความผูกพันตอทองถิ่น
มีความรู หมายถึง มีความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
พรอมสูงาน หมายถึง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ อุทิศเวลาใหกับงาน มีภาวะผูนําในการแกปญหา มีความคิดริเริ่ม
และใหความรวมมือในการแกปญหา และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

จุดเนนในการพัฒนา

เนนการบูรณาการพันธกิจ โดยใชการวิจัยและการบริการวิชาการเปนฐาน เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

การประเมินผลสําเร็จของแผน

พิจารณาจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
ในแตละป
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เปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2557 – 2561)
ฉบับปรับปรุง กันยายน 2558 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

เปาประสงค
1. บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 และมีความพรอมในการทํางาน
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะสอดคลองกับอัตลักษณ “สํานึกดี มีความรู พรอมสูงาน”
3. บัณฑิตเปนพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ที่

ตัวชี้วัด

1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป
2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
3. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณ “สํานึกดี
มีความรู พรอมสูงาน”
4. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอทักษะที่จาํ เปนสําหรับ
ศตวรรษที่ 21
5. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะความเปน
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
6. รอยละของนักศึกษาที่ผา นเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกอนสําเร็จการศึกษา
7. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
8. รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น

รอยละ

เปาหมาย (ป)
2559
2560
2561
70
72
74

คาเฉลี่ย

4.00

4.05

4.10

คาเฉลี่ย

4.00

4.05

4.10

คาเฉลี่ย

4.00

4.05

4.10

คาเฉลี่ย

4.00

4.05

4.10

รอยละ

70

72

74

คน
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8

10

รอยละ

10

10

10

หนวยนับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ทุกคณะ และกองพัฒนานักศึกษา

ผูกํากับดูแล

1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา
2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
ทุกคณะ สํานักสงเสริมวิชาการฯ 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา
และกองพัฒนานักศึกษา
2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
ทุกคณะ และกองพัฒนานักศึกษา 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา
2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
ทุกคณะ และกองพัฒนานักศึกษา 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา
2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
ทุกคณะ และกองพัฒนานักศึกษา 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา
2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
ทุกคณะ สํานักสงเสริมวิชาการฯ 1. รองอธิการบดีฝายจัดการศึกษา
และกองพัฒนานักศึกษา
2. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
ทุกคณะ กองพัฒนานักศึกษา
1. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
และกองวิเทศสัมพันธ
2. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ทุกคณะ และกองบริหารงานบุคคล รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากร
บุคคล
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ที่

ตัวชี้วัด

9. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

หนวยนับ
รอยละ

เปาหมาย (ป)
2559
2560
2561
10
12
14

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

ทุกคณะ และกองบริหารงานบุคคล รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากร
บุคคล
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการใหมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น

เปาประสงค
1. ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรคไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ
2. ชุมชนและสังคมมีศักยภาพในการแขงขัน มีความเขมแข็ง และสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ที่

ตัวชี้วัด

1. รอยละของหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

หนวยนับ
รอยละ

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา บาท
- สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. รอยละของผลงานวิจัยทีไ่ ดรับการตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรค รอยละ
ที่เผยแพรตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. รอยละของอาจารยและนักวิจัยมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ รอยละ
ไดนาํ ไปใชประโยชน
5. รอยละของหลักสูตรที่มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อ
รอยละ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
6. รอยละของรายไดจากการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป
ที่ผานมา

รอยละ

เปาหมาย (ป)
2559
2560
2561
70
75
80

50,000
60,000
25,000
30

50,000
60,000
25,000
35

50,000
60,000
25,000
40

40

50

60

70

75

80

10

12

14

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ
1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝา ยกิจการทัว่ ไป
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการตอยอดการใชประโยชนจากองคความรูเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

เปาประสงค
มีการบูรณาการตอยอดการใชประโยชนจากองคความรูจากการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่สรางความเขมแข็ง สรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ หรือยกระดับการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ที่

ตัวชี้วัด

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ
ใหเปนเสาหลักนครแหงบรรพชีวิน
2. จํานวนองคความรูจากงานวิจัยหรือบริการวิชาการเพื่อ
ขับเคลื่อน
การพัฒนาเชิงพืน้ ที่
3. ระดับความสําเร็จของการใชความรูในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เชิงพื้นที่

หนวยนับ
ระดับ

เปาหมาย (ป)
2559
2560
2561
2
3
4

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ

องค
ความรู

6

7

8

ทุกคณะ สํานัก และสถาบัน

ระดับ

4

4

4

ทุกคณะ สํานัก และสถาบัน

4. จํานวนแหลงเรียนรูช ุมชนตนแบบ
5. ระดับความตอเนื่องในการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชนเปาหมาย

แหลง
ระดับ

6
4

7
4

8
4

ทุกคณะ สํานัก และสถาบัน
ทุกคณะ สํานัก และสถาบัน

6. ระดับความพึงพอใจของชุมชนตอการดําเนินโครงการเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คาเฉลี่ย

3.8

3.9

4.0

ทุกคณะ สํานัก และสถาบัน

ผูกํากับดูแล
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยไมกลายเปน
หินฯ
1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝา ยกิจการทัว่ ไป
1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝา ยกิจการทัว่ ไป
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป
1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝา ยกิจการทัว่ ไป
1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝา ยกิจการทัว่ ไป
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นสูสากล

เปาประสงค
1. ชุมชนทองถิ่นสามารถอนุรักษฟนฟู สงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยไดอยางยั่งยืน
2. มหาวิทยาลัยสืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และภูมิปญญาไทยสูสังคมไทย และสังคมโลก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ที่

ตัวชี้วัด

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
ตอสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
3. จํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม
ที่ไดรับการเผยแพร
4. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทางศิลปวัฒนธรรม
5. ระดับความพึงพอใจของชุมชนตอการดําเนินงานดานการ
อนุรักษ ฟนฟู สงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญา
ไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หนวยนับ
คาเฉลี่ย
โครงการ/
กิจกรรม
จํานวน
การ
เผยแพร
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

เปาหมาย (ป)
2559
2560
2561
3.8
3.9
4.0

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

1

1

1

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

1

2

2

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

3.8

4.0

4.2

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

3.8

3.9

4.0

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผูกํากับดูแล
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เปาประสงค
1. การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
3. มหาวิทยาลัยมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงพึ่งตนเองได
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ที่

ตัวชี้วัด

1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
2. คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5. รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การพัฒนา
6. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสวัสดิการและ
ความกาวหนาในสายงาน
7. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการจัดหา
ผลประโยชน
8. รอยละของการเบิกจายงบประมาณแผนดิน

2559
80

เปาหมาย (ป)
2560
85

2561
90

คะแนน

3.7

3.8

3.9

คาเฉลี่ย

3.8

3.9

4.0

ทุกหนวยงาน และ
กองประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกหนวยงาน

คาเฉลี่ย

4.0

4.1

4.2

สํานักคอมพิวเตอร

รอยละ
คาเฉลี่ย

80
3.6

80
3.7

80
3.8

รอยละ

10

15

20

กองบริหารงานบุคคล
ทุกหนวยงาน
และกองบริหารงานบุคคล
กองคลัง

รอยละ

94

95

96

หนวย
นับ
รอยละ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน
และกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน
และกองคลัง

ผูกํากับดูแล
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝายงบประมาณและแผนงาน
3. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4. ผูชวยอธิการบดีฝา ยกายภาพและอาคาร
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. ผูชวยอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. ผูชวยอธิการบดีฝา ยงานสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝายงบประมาณและแผนงาน
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝายงบประมาณและแผนงาน
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งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561

ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการใหมีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. บูรณาการตอยอดการใชประโยชนจากองคความรู
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
4. เสริมสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
สูสากล
5. ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนดิน
101,169,035

รายได
49,290,565

งบประมาณ
2560
แผนดิน
รายได
101,169,035 51,755,093

35,550,070

17,320,350

35,550,070

18,186,368

35,550,070

19,095,686

14,886,801

7,252,999

14,886,801

7,615,649

14,886,801

7,996,431

4,111,726

2,003,274

4,111,726

2,103,438

4,111,726

2,208,610

2559

2561

แผนดิน
101,169,035

รายได
54,342,848

25,250,892 42,588,788 25,250,892 44,718,227 25,250,892 46,954,139
180,968,524 118,455,976 180,968,524 124,378,775 180,968,524 130,597,714
299,424,500
305,347,299
311,566,238
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แผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เปาประสงค
1. บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 และมีความพรอมในการทํางาน
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะสอดคลองกับอัตลักษณ “สํานึกดี มีความรู พรอมสูงาน”
3. บัณฑิตเปนพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธที่ 1 ปรับกระบวนทัศนการผลิตบัณฑิต
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัยสอดคลองตอความตองการ
ของสังคม โดยเนนทักษะทาง
วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน
1.2 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

คาเปาหมาย
60 61

งบประมาณ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
แผนดิน รายได
59
60
61

ผลการ
ดําเนินงานป 58

59

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร

-

5

5

5



0.50

0.53

0.55

สํานักสงเสริมวิชาการฯ รองอธิการบดีฝาย
/คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษา

จํานวนหลักสูตร
นานาชาติที่เปดสอน

0

1

-

2



0.20

0.21

0.22

-

3

4

5



0.50

0.53

0.55

-

5

8

10

สํานักสงเสริมวิชาการฯ 1. รองอธิการบดีฝาย
/คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษา
2. รองอธิการบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ รองอธิการบดีฝาย
/คณะ/
จัดการศึกษา
งานประชาสัมพันธ

-

3

4

5



0.60

0.63

0.66

-

80

80

80

ตัวชี้วัด

1.3 ประชาสัมพันธและสรางความ - ระดับความสําเร็จ
เขาใจแกกลุมเปาหมายในการศึกษา ของการประชาสัมพันธ
และสรางความเขาใจ
ตอ
- จํานวนสถานศึกษาที่
รวมโครงการ/กิจกรรม
1.4 เตรียมความพรอมนักศึกษา
- ระดับความสําเร็จ
กอนเรียนดานวิชาการและ
ของการดําเนิน
อัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัย
โครงการ
ราชภัฏนครราชสีมา
- รอยละของนักศึกษา
ใหมที่เขารวมโครงการ

ผูกํากับดูแล

สํานักสงเสริมวิชาการฯ 1. รองอธิการบดีฝาย
/คณะ/กองพัฒนา
จัดการศึกษา
นักศึกษา
2. รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา
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กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
1.5 พัฒนาการเรียนการสอนโดย
เนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
1.6 บูรณาการการสอนกับพันธกิจ
การบริการวิชาการ การวิจัย
และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยการมีสวนรวม
ของนักศึกษา
1.7 สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
มีการเผยแพรผลงานในระดับชาติ
และนานาชาติ
1.8 เพิ่มสัดสวนอาจารยและ
นักศึกษาชาวตางชาติ

ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคลอง
กับการเรียนรู
ในศตวรรษ ที่ 21
ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการการสอน
กับพันธกิจการบริการ
วิชาการ การวิจัย
และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวนผลงานหรือ
ชิ้นงานของนักศึกษาที่
ไดรับการยกยองหรือ
ไดรับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ
รอยละของอาจารย
และนักศึกษา
ชาวตางชาติที่เพิ่มขึ้น

ผลการ
ดําเนินงานป 58
-

คาเปาหมาย
59 60 61
12 14 16

งบประมาณ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูกํากับดูแล
แผนดิน รายได
59
60
61
87.93
88.82
89.76 คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดีฝาย


จัดการศึกษา


4.00

4.10

4.21

14



3.50

3.68

3.86

10

10



2.00

2.10

2.21



5.00

5.15

5.31



3.60

3.78

3.97



1.00

1.03

1.05

-

4

4

5

9

10

12

-

10

1.9 พัฒนาการจัดการเรียนรู
ที่บูรณาการกับการทํางาน
(Work Integrated Learning)

จํานวนหลักสูตรที่เขา
รวมโครงการ

n/a

20

25

30

1.10 สรางเครือขายความรวมมือ
ในการผลิตบัณฑิตกับภาคสวน
ตางๆ
1.11 พัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน

จํานวนเครือขายความ
รวมมือ

-

10

12

14

รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการ พัฒนาทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ

74

80

80

80







คณะ/กองพัฒนา
รองอธิการบดีฝาย
นักศึกษา/สํานักศิลปะ พัฒนานักศึกษา
และวัฒนธรรม/
สถาบันวิจัยและพัฒนา/
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดีฝาย
จัดการศึกษา

คณะ/กองวิเทศสัมพันธ 1. รองอธิการบดีฝาย
/สถาบันภาษา
จัดการศึกษา
2. รองอธิการบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ
คณะ/
1. รองอธิการบดีฝาย
กองพัฒนานักศึกษา/
จัดการศึกษา
สํานักสงเสริมวิชาการฯ 2. รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา
คณะ/สํานักสงเสริม
รองอธิการบดีฝายจัด
วิชาการฯ
การศึกษา
คณะ/สถาบันภาษา/
กองวิเทศสัมพันธ

1. รองอธิการบดีฝาย
จัดการศึกษา
2. รองอธิการบดีฝาย
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กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
1.12 การพัฒนาทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.13 การสอบวัดระดับความรู
ดานภาษาอังกฤษ
1.14 สรางความตระหนักในหนาที่
ของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

ตัวชี้วัด
หรือภาษาอาเซียน
รอยละของนักศึกษาที่
สอบผานวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รอยละของนักศึกษา
ชั้นปสุดทาย ที่สอบผาน
เกณฑการสอบวัดความ
รูดานภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริม
ความตระหนักใน
หนาที่ของพลเมืองไทย
และพลเมืองโลกที่จัด
ใหนักศึกษา

กลยุทธที่ 2 พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะสากล
2.1 พัฒนาอาจารยมืออาชีพ
จํานวนอาจารยที่เขา
รวมโครงการพัฒนา
อาจารยมืออาชีพ
2.2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
- จํานวนบทเรียน
E-Learning ที่ปรับปรุง
สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
พัฒนา
ที่เหมาะสม
- จํานวนสื่อการเรียน
การสอนที่ไดรับการ
พัฒนา และทรัพยากร
สารสนเทศที่เพิ่มขึ้น
2.3 พัฒนาคุณวุฒิอาจารย
รอยละของอาจารยที่มี
คุณวุฒิเพิ่มขึ้น

ผลการ
ดําเนินงานป 58

คาเปาหมาย
59 60 61

งบประมาณ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
แผนดิน รายได
59
60
61

ผูกํากับดูแล

วิเทศสัมพันธ
คณะ/
1. รองอธิการบดีฝาย
สํานักคอมพิวเตอร
จัดการศึกษา
2. ผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร
คณะ/สถาบันภาษา/
รองอธิการบดีฝาย
สํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดการศึกษา

-

80

80

80



1.80

1.89

1.98

-

70

72

74



2.00

2.10

2.21

n/a

5

6

7



0.20

0.21

0.21

คณะ/
กองพัฒนานักศึกษา/
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม/
บัณฑิตวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา

n/a

80

80

80



0.30

0.32

0.33

กองบริหารงานบุคคล/
คณะ

n/a

15

20

25





21.00

21.25

21.51

n/a

6

12

18

สํานักคอมพิวเตอร/
คณะ/
สํานักวิทยบริการฯ

รองอธิการบดีฝาย
บริหารทรัพยากร
บุคคล
1. รองอธิการบดีฝาย
จัดการศึกษา
2. ผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร
3. ผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการฯ

จํานวน 17 คน

10

10

10





10.00

10.10

10.21

กองบริหารงานบุคคล/
คณะ



รองอธิการบดีฝาย
บริหารทรัพยากร
บุคคล

13
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
2.4 สงเสริมการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงานป 58
10.20

คาเปาหมาย
59 60 61
10 10 10

รอยละของอาจารย
ที่มีตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบบริการนักศึกษาและสนับสนุนการสรางความพรอมสูตลาดแรงงาน
3.1 พัฒนาการใหบริการที่เอื้อตอ ระดับความสําเร็จของ
4
4
5
การพัฒนาการเรียนรูและสงเสริม การพัฒนาระบบ
คุณภาพชีวิตนักศึกษา
การใหบริการนักศึกษา
3.2 พัฒนาระบบแนะแนวและ
ระดับความพึงพอใจ
3.51 3.75 4.00
การใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ของนักศึกษาตอระบบ
แนะแนวและการให
คําปรึกษา
3.3 พัฒนานักศึกษาใหมีความ
จํานวนโครงการที่
2
6
8
10
พรอมกับการเขาสูตลาดแรงงาน
สงเสริมการเตรียม
ความพรอมนักศึกษา
ในหลักสูตรกอนเขาสู
ตลาดแรงงาน
จํานวนโครงการที่
2
3
4
สงเสริมการเตรียม
ความพรอมนักศึกษา
นอกหลักสูตรกอนเขาสู
ตลาดแรงงาน
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบความสัมพันธกับศิษยเกาและเครือขายผูปกครอง
4.1 พัฒนาเครือขายศิษยเกา
ระดับความสําเร็จของ
3
4
5
การพัฒนาเครือขาย
ศิษยเกา
4.2 พัฒนาเครือขายผูปกครอง
ระดับความสําเร็จของ
3
4
5
การพัฒนาเครือขาย
ผูปกครอง

งบประมาณ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูกํากับดูแล
แผนดิน รายได
59
60
61
4.00
4.10
4.21
กองบริหารงานบุคคล/ รองอธิการบดีฝาย


คณะ
บริหารทรัพยากร
บุคคล





0.20

0.21

0.22

กองพัฒนานักศึกษา/
คณะ

รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา



0.10

0.11

0.11

คณะ/
กองพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา



1.00

1.03

1.05

คณะ/
กองพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา



1.00

1.05

1.10

รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา



0.03

0.03

0.03

คณะ/
กองพัฒนานักศึกษา/
สมาคมศิษยเกาฯ
คณะ/
กองพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา

14
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการใหมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น
เปาประสงค
1. ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรคไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ
2. ชุมชนและสังคมมีศักยภาพในการแขงขัน มีความเขมแข็ง และสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน

ผลการ
คาเปาหมาย
งบประมาณ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
ดําเนินงานป 58 59 60 61 แผนดิน รายได
59
60
61
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรม (Innovation)
1.1 พัฒนาระบบและกลไก
รอยละความสําเร็จ
90
90 95 100
0.10
0.11
0.11

การบริหารจัดการงานวิจัย
ของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิรูป
การวิจัย
1.2 บริหารจัดการงานวิจัยหรือ
ระดับความพึงพอใจ
3.59
3.80 3.9 4.0
30.21
30.54
30.89


งานสรางสรรคใหมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรตอ
ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
จํานวนบุคลากรที่เขา
30
30 35 40
1.15
1.16
1.17


ดานการวิจัย
รวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ดานการวิจัย
1.4 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งงานวิจัยหรือ รอยละของหลักสูตร
70
70 75 80
2.00
2.10
2.21

งานสรางสรรค
ที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
1.5 สงเสริมการวิจัยในระดับ
- จํานวนนักศึกษาที่
25 30 35
3.00
3.00
3.00

ปริญญาตรี โท และเอก
ไดรับทุนวิจัย
โดยมุงสูการพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ 2 สรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ
2.1 สงเสริมการทําวิจัยรวมกับ
จํานวนงานวิจัยที่ทํา
15
10 12 14
4.91
5.03
5.16


หนวยงานภายนอกหรือเครือขาย
รวมกับหนวยงาน
ภายนอก/เครือขาย
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

สถาบันวิจัยและพัฒนา/ รองอธิการบดีฝายวิจัย
คณะ
และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา/ รองอธิการบดีฝายวิจัย
คณะ
และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา/ รองอธิการบดีฝายวิจัย
คณะ
และบริการวิชาการ
คณะ/
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

คณะ/
บัณฑิตวิทยาลัย/
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา/ รองอธิการบดีฝายวิจัย
คณะ/สถาบันวิจัยไม
และบริการวิชาการ
กลายเปนหินฯ

15
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.2 สรางเครือขายการวิจัย
ภูมิปญญาทองถิ่นโคราช

ผลการ
ดําเนินงานป 58
-

คาเปาหมาย
59 60 61
5
6
7

จํานวนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นโคราช
กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหบุคลากรนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
3.1 จัดประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอ จํานวนบทความวิจัย
112
40 40 40
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ หรือบทความวิชาการ
ที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในการ
ประชุมระดับชาติ
และนานาชาติ
3.2 สงเสริมและสนับสนุนให
รอยละของผูที่เขา
36.2
80 80 80
บุคลากรนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ
รวมอบรมที่มีการ
และเผยแพรในวารสารระดับชาติ
ตีพิมพเผยแพร
และนานาชาติ
ผลงาน
กลยุทธที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
4.1 สรางเครือขายความรวมมือใน จํานวนเครือขาย
7
8
9
การพัฒนาทองถิ่นตามหลัก “เขาใจ ความรวมมือ
เขาถึง และพัฒนา”
4.2 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

รอยละของหลักสูตร
ที่มีการดําเนิน
โครงการบริการ
วิชาการแกชุมชน

4.3 สงเสริมใหชุมชนสามารถนํา
แนวทางตามพระราชดําริไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

จํานวนโครงการ
สงเสริมแนวทาง
พระราชดําริ

งบประมาณ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูกํากับดูแล
แผนดิน รายได
59
60
61
0.50
0.53
0.55
สถาบันวิจัยและพัฒนา/ รองอธิการบดีฝายวิจัย

คณะ/ศูนยศึกษาพัฒนา และบริการวิชาการ
จังหวัด




2.00

2.05

2.10

สถาบันวิจัยและพัฒนา/ รองอธิการบดีฝายวิจัย
คณะ
และบริการวิชาการ



2.00

2.10

2.21

สถาบันวิจัยและพัฒนา/ รองอธิการบดีฝายวิจัย
คณะ
และบริการวิชาการ



0.50

0.53

0.55

คณะ/สํานักวิทยบริการ
ฯ/สํานักคอมพิวเตอร/
ศูนยการศึกษาพิเศษ/
ศูนยศึกษาและพัฒนา
จังหวัด
คณะ

n/a

80

85

90



4.00

4.00

4.00

5

6

7

8



0.50

0.50

0.50

คณะ/ศูนยศึกษาและ
พัฒนาจังหวัด

1. รองอธิการบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝาย
กิจการทั่วไป
1. รองอธิการบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝาย
กิจการทั่วไป
1. รองอธิการบดีฝาย
วิจัยและบริการวิชาการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝาย
กิจการทั่วไป

16
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
4.4 โครงการบริการวิชาการใน
รูปแบบที่สรางรายได

ตัวชี้วัด
รอยละของรายได
จากการบริการ
วิชาการที่เพิ่มขึ้น

ผลการ
ดําเนินงานป 58
10

คาเปาหมาย
59 60 61
10 12 14

งบประมาณ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูกํากับดูแล
แผนดิน รายได
59
60
61
2.00
2.10
2.21
คณะ/สํานัก/สถาบัน
1. รองอธิการบดีฝาย

วิจัยและบริการ
วิชาการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝาย
กิจการทั่วไป

17
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการตอยอดการใชประโยชนจากองคความรูเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เปาประสงค
มีการบูรณาการตอยอดการใชประโยชนจากองคความรูจากการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่สรางความเขมแข็ง สรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ หรือยกระดับการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นอยางตอเนื่อง
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงานป 58

กลยุทธที่ 1 พัฒนาสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ ใหเปนเสาหลักนครแหงบรรพชีวิน
1.1 พัฒนาระบบบริหาร
ระดับความสําเร็จ
สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ
ของการพัฒนา
ระบบบริหาร
สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ
1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูล
ระดับความพึง
ดานบรรพชีวินที่เชื่อมโยงกับ
พอใจของผูใช
เครือขายความรวมมือใน
ฐานขอมูล
ระดับชาติและนานาชาติ
1.3 สรางเครือขายความรวมมือ จํานวนเครือขาย
5
ในประเทศและนานาชาติ
ความรวมมือใน
ประเทศและ
นานาชาติ
1.4 บูรณาการองคความรู
ระดับความสําเร็จ
ดานบรรพชีวิน ธรณีวิทยาเพื่อ
ของการบูรณาการ
สนับสนุนการจัดตั้งนครแหง
องคความรู
ดานบรรพชีวิน
บรรพชีวิน
ธรณีวิทยาเพื่อ
สนับสนุนการเปน
เสาหลักนคร
แหงบรรพชีวิน

คาเปาหมาย

งบประมาณ
แผนดิน รายได

ประมาณการคาใชจาย (ลาน
บาท)
59
60
61

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

59

60

61

4

4

5



3.90

3.90

3.90

สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

4.0

4.1

4.2



0.10

0.10

0.10

สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

5

6

7



0.50

0.50

0.50

สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

3

4

5



1.00

1.00

1.00

สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ
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โครงการ/กิจกรรม
1.5 สงเสริมการทองเที่ยวครบ
วงจร

ตัวชี้วัด
จํานวน
นักทองเที่ยว

กลยุทธที่ 2 บูรณาการองคความรูดานการศึกษา
2.1 หลักสูตรการพัฒนาผูสูงอายุ ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

หลักสูตรการ
พัฒนาผูสูงอายุ
2.2 ชุมชนตนแบบดาน
ระดับความสําเร็จ
การจัดการศึกษาสําหรับ
ของการพัฒนา
ผูดอยโอกาส
ชุมชนตนแบบดาน
การจัดการศึกษา
สําหรับ
ผูดอยโอกาส
กลยุทธที่ 3 บูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.1 การพัฒนาคุณภาพขาว หรือ จํานวนชุมชนที่
โครงการตามแนวพระราชดําริ
ไดรับการพัฒนา
คุณภาพขาว หรือ
โครงการตามแนว
พระราชดําริ
3.2 ศูนยการเรียนรูเพื่อการใช
ระดับความสําเร็จ
ชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติอยางมี ของการพัฒนา
ความสุข (ณ ศูนยฝกอบรมและ ศูนยการเรียนรู
วิจัยทางการเกษตร 100 ไร)
เพื่อการ ใชชีวิตอยู
รวมกับ ธรรมชาติ
อยางมีความสุข

ผลการ
ดําเนินงานป 58
จํานวน
185,344 คน

คาเปาหมาย

งบประมาณ

59
60
61
แผนดิน รายได
200,000 200,000 200,000 

ประมาณการคาใชจาย (ลาน
บาท)
59
60
61
0.50
0.50
0.50

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

-

3

4

5





1.50

1.55

1.60

ทุกคณะ

1. อธิการบดี
2. ผูชวยอธิการบดี
ฝายพัฒนาครุศาสตร

-

3

4

5





1.00

1.03

1.05

คณะครุศาสตร

1. คณบดีคณะ
ครุศาสตร
2. ผูชวยอธิการบดี
ฝายพัฒนาครุศาสตร

-

2

3

4





3.00

3.03

3.05

คณะวิทยาศาสตรและ คณบดีคณะ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

-

3

4

5





4.00

4.10

4.21

คณะวิทยาศาสตรและ คณบดีคณะ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.3 ชุมชนตนแบบดานการ
บริหารจัดการพลังงานโดย
พึ่งตนเอง

ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ชุมชนตนแบบ
ดานการบริหาร
จัดการพลังงาน
โดยพึ่งตนเอง
กลยุทธที่ 4 บูรณาการองคความรูดานสาธารณสุข
4.1 ชุมชนตนแบบดานการ
ระดับความสําเร็จ
พัฒนาสุขภาวะ
ของการพัฒนา
ชุมชนตนแบบดาน
การพัฒนา
สุขภาวะ
กลยุทธที่ 5 บูรณาการองคความรูดานการบริหารจัดการ
5.1 การเพิ่มศักยภาพในการ
จํานวนวิสาหกิจ
แขงขันใหกับวิสาหกิจชุมชน
ชุมชนที่ไดรับการ
พัฒนา
5.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับความสําเร็จ
ตนแบบดานการบริหารจัดการ ของการพัฒนา
องคกรปกครอง
เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
สวนทองถิ่น
ตนแบบดานการ
บริหารจัดการเพื่อ
5.3 ความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social
Responsibility : CSR)

สรางชุมชนเขมแข็ง

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการความ
รับผิดชอบตอ
สังคม

ผลการ
ดําเนินงานป 58

คาเปาหมาย

งบประมาณ

-

59
3

60
4

61
5

แผนดิน รายได


-

3

4

5



-

2

3

5



-

3

4

5

-

2

3

4



ประมาณการคาใชจาย (ลาน
บาท)
59
60
61
0.50
0.53
0.55

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณบดีคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

0.80

0.82

0.83

คณะสาธารณสุข
ศาสตร

คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร

2.89

2.89

2.89

คณะวิทยาการจัดการ

คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ



0.50

0.53

0.55

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร



1.95

2.05

2.15

สํานักงานอธิการบดี

1. รองอธิการบดีฝาย
บริหาร
2. ผูชวยอธิการบดี
ฝายกิจการทั่วไป

20
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล
เปาประสงค
1. ชุมชนทองถิ่นสามารถอนุรักษฟนฟู สงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยไดอยางยั่งยืน
2. มหาวิทยาลัยสืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และภูมิปญญาไทยสูสังคมไทย และสังคมโลก
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงานป 58

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.1 จัดทําแผนการทํานุบํารุง
รอยละ
100
ศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการเนน ความสําเร็จของ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
การดําเนินงาน
ที่มุงผลสัมฤทธิ์ระดับมหาวิทยาลัย ตามแผนทํานุ
บํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 2 สงเสริมคานิยมจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอคุณคาศิลปวัฒนธรรมและวิถีไทย
2.1 สงเสริมคานิยมและจิตสํานึก ระดับความพึง
4.20
ในวิถีไทยกับบุคลากรและนักศึกษา พอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาตอ
วัฒนธรรม
องคกร
2.2 พัฒนามหาวิทยาลัยทั้งทาง
ระดับความพึง
4.11
กายภาพและวิถีการอยูรวมใน
พอใจของ
วัฒนธรรมสังคมเพื่อเกิดจิตสํานึก นักศึกษาและ
ตอมหาวิทยาลัยและเปนแบบอยาง บุคากรตอ
ที่ดีตอสังคม
สุนทรียทาง
ศิลปวัฒนธรรม
2.3 สืบสานประเพณีทองถิ่นเพื่อ
ระดับความพึง
4.67
การอนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุง
พอใจของ
ศิลปะและวัฒนธรรม
บุคลากรตอการ
จัดกิจกรรมสืบ

59

คาเปาหมาย
60 61

งบประมาณ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
แผนดิน รายได
59
60
61

80

80

80



0.03

0.03

0.03

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

3.80

4.00 4.00



0.10

0.10

0.10

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม/คณะ/
กองพัฒนานักศึกษา/
สํานักงานอธิการบดี

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

4.0

4.0

4.0



0.20

0.20

0.20

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม/คณะ/
กองพัฒนานักศึกษา/
สํานักงานอธิการบดี

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

4.0

4.0

4.0



0.30

0.30

0.30

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม/สํานักงาน
อธิการบดี

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงานป 58

สานประเพณี
ทองถิ่น เพื่อ
การอนุรักษ
สืบสาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
2.4 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ ระดับ
4
การเรียนการสอนและกิจกรรม
ความสําเร็จของ
พัฒนานักศึกษา
การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียน
การสอน
การบริการ
วิชาการ และ
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
กลยุทธที่ 3 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูสังคมไทยและสังคมโลก
3.1 สงเสริมการพัฒนาภูมิปญญา ระดับ
3.98
ของทองถิ่น
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน
พัฒนา
ภูมิปญญาของ
ทองถิ่น
3.2 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ
จํานวน
1
ภูมิปญญาทองถิ่นสูสังคมไทยและ โครงการ/
สังคมโลก
กิจกรรมการ
ทํานุบํารุง

คาเปาหมาย
59
60 61

งบประมาณ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
แผนดิน รายได
59
60
61

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

4

4

5



0.10

0.10

0.10

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม/คณะ/
กองพัฒนานักศึกษา

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

4

4

5



0.05

0.05

0.05

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

1

1

1



2.00

2.05

2.10

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงานป 58

คาเปาหมาย
59
60 61

งบประมาณ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
แผนดิน รายได
59
60
61

ศิลปวัฒนธรรม
ที่ไดรับการ
ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
3.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือ จํานวน
3
4
5
1.00

ดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
เครือขายความ
และนานาชาติ
รวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรม
ในระดับชาติ
และนานาชาติ
กลยุทธที่ 4 วิจัยและสรางผลงานวิชาการ หรืองานสรางสรรคเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น (Value Added)
4.1 พัฒนาตอยอดการวิจัยดาน
จํานวน
3
1
2
2
0.10

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
โครงการวิจัย/
ทองถิ่น
ผลงานวิชาการ
4.2 เสริมสรางมูลคาเพิ่มดาน
จํานวน
1
1
1
1
0.15

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
สิทธิบัตรจาก
ทองถิ่นจากฐานการวิจัย
ฐานงานวิจัย
กลยุทธที่ 5 การพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม (Cultural Knowledge Center : CKC)
ระดับ
5.1 พัฒนาและยกระดับแหลง
5
5
5
1.00

ความสําเร็จของ
เรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมและ
การพัฒนาแหลง
ภูมิปญญาทองถิ่น
เรียนรูทาง
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น
5.2 สงเสริมการทองเที่ยว
จํานวนโครงการ
2
2
3
0.05

เชิงวัฒนธรรม และแหลงเรียนรูใน สงเสริมการ
ทองถิ่น
ทองเที่ยวเชิง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

1.05

1.10

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

0.10

0.10

สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

0.15

0.15

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

1.00

1.00

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

0.05

0.05

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

วัฒนธรรม
และแหลงเรียนรู
ในทองถิ่น
กลยุทธที่ 6 จัดตั้งศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นภาคอีสาน
6.1 จัดตั้งศูนยการเรียนรู
ระดับ
ภูมิปญญาทองถิ่นภาคอีสาน
ความสําเร็จของ
การจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่นภาค
อีสาน

ผลการ
ดําเนินงานป 58

-

คาเปาหมาย
59
60 61

2

3

4

งบประมาณ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
แผนดิน รายได
59
60
61



1.03

1.03

1.03

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผูกํากับดูแล

ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

24
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เปาประสงค
1. การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
3. มหาวิทยาลัยมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงพึ่งตนเองได
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธที่ 1 สรางวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ
1.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารเชิงกลยุทธ

1.2 พัฒนาระบบบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1.3 บูรณาการการบริหารความ
เสี่ยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1.4 บูรณาการการประกันคุณภาพ
การศึกษากับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนา
ระบบและกลไก
การบริหาร
เชิงกลยุทธ
ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรตอการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมา
ภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
ระดับ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
คะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ผลการ
ดําเนินงานป 58

คาเปาหมาย
59
60 61

-

4

-

3.75

3

4

3.59

3.51

4

งบประมาณ
แผนดิน รายได


5

4.00 4.20

4

5

3.51 3.51







ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
59
60
61
0.40

0.42

0.44

-

-

-

1.50

1.53

1.0

1.0

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

กองนโยบายและแผน

รองอธิการบดีฝาย
งบประมาณและ
แผนงาน

ทุกหนวยงาน

1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝาย
บริหาร

1.55

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/
ทุกหนวยงาน

รองอธิการบดีฝาย
บริหาร

1.0

ทุกหนวยงาน

ผูชวยอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.5 พัฒนาองคกรสูองคกรแหงการ
เรียนรู

ผลการ
ดําเนินงานป 58
-

ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนา
องคกรสูองคกร
แหงการเรียนรู
1.6 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ ระดับความพึง
เปนประโยชนผานสื่อหลายชองทาง พอใจตอการ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
2.1 ปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยี ระดับ
สารสนเทศ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
ตามแผน
2.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ

ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อเพิ่ม ระดับความพึง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พอใจของ
มหาวิทยาลัย
บุคลากรตอการ
ใชงานระบบ
สารสนเทศ

คาเปาหมาย
59
60 61
4
4
5

4.00

4.00 4.00

3

4

5

-

4

4

5

-

4.00

4.00 4.20

งบประมาณ
แผนดิน รายได




ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
59
60
61
0.50
0.53
0.55

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน



5.00

5.15

5.31

งานประชาสัมพันธ/
ทุกหนวยงาน



0.10

0.11

0.11

สํานักคอมพิวเตอร





14

14.5

15.03

สํานักคอมพิวเตอร





5.00

5.10

5.21

สํานักคอมพิวเตอร

ผูกํากับดูแล
1. รองอธิการบดีฝาย
บริหาร
2. ผูชวยอธิการบดี
ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองอธิการบดีฝาย
บริหาร

1. รองอธิการบดีฝาย
งบประมาณและ
แผนงาน
2. ผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร
1. รองอธิการบดีฝาย
งบประมาณและ
แผนงาน
2. ผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร

1. รองอธิการบดีฝาย
งบประมาณและ
แผนงาน
2. ผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร

26
ผลการ
คาเปาหมาย
ดําเนินงานป 58 59
60 61
กลยุทธที่ 3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อความกาวหนาและธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
- รอยละของ
97.84
75
75 75
บุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา
สมรรถนะ
- รอยละของ
80
80
80 80
ผูบริหารที่ไดรับ
การพัฒนา
สมรรถนะ
3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการ
ระดับความสําเร็จ
3
4
5
ปฏิบัติงานบุคลากรตามตัวชี้วัด
ของการพัฒนา
รายบุคคล
ระบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน
บุคลากรตาม
ตัวชี้วัดรายบุคคล
กลยุทธที่ 4 จัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (Endowment Fund)
4.1 พัฒนากลยุทธการเพิ่มมูลคา
รอยละของราย
10
12 14
ทางการตลาดเพื่อจัดหารายได
ไดจากการจัดหา
ในเชิงรุก
ผลประโยชนจาก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยที่
เพิ่มขึ้น
4.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนา
ระดับความสําเร็จ
3
4
5
มหาวิทยาลัย (Endowment
ของการ
Fund)
ดําเนินการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
(Endowment
Fund)
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
แผนดิน รายได


ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
59
60
61

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล



4.80

4.94

5.09

กองบริหารงาน
บุคคล/คณะ/สํานัก/
สถาบัน/

รองอธิการบดีฝาย
บริหารทรัพยากร
บุคคล



0.30

0.32

0.33

กองบริหารงาน
บุคคล/คณะ

รองอธิการบดีฝาย
บริหารทรัพยากร
บุคคล



2.00

2.10

2.21

1. รองอธิการบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ
2. รองอธิการบดีฝาย
งบประมาณและ
แผนงาน



5.00

5.25

5.51

กองกิจการพิเศษ/
คณะ/
สํานักคอมพิวเตอร/
สถาบันภาษา/
สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหิน
กองนโยบายและ
แผน/กองคลัง/
กองกิจการพิเศษ

1. รองอธิการบดีฝาย
งบประมาณและ
แผนงาน
2. รองอธิการบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ
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โครงการ/กิจกรรม
4.3 บริหารงบประมาณเงินรายได
ในเชิงธุรกิจ

ตัวชี้วัด
จํานวน
กิจกรรม
การบริหารเงิน
รายไดที่ทําให
เกิดมูลคาเพิ่ม

4.4 พัฒนาระบบบริหารการเงินการ ระดับความสําเร็จ
คลังของมหาวิทยาลัยใหมี
ของการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร
การเงินการคลัง
ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู Green and Clean University
5.1 พัฒนาสภาพแวดลอมของ
ระดับความพึง
มหาวิทยาลัย
พอใจของ
นักศึกษาและ
บุคลากรตอการ
พัฒนา
สภาพแวดลอม
ของมหาวิทยาลัย
5.2 ปรับปรุงระบบจราจรและ
สถานที่จอดรถ

ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุง
ระบบจราจรและ
สถานที่จอดรถ

ผลการ
ดําเนินงานป 58
-

คาเปาหมาย
59
60 61
4
5
6

-

3

-

3.70

-

4

4

5

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
59
60
61
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง/กองกิจการ
พิเศษ/คณะกรรมการ
จัดหารายได

ผูกํากับดูแล

1. รองอธิการบดี
ฝายงบประมาณ
และแผนงาน
2. รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ
3. รองอธิการบดีฝาย
บริหาร
กองคลัง/กองนโยบาย 1. รองอธิการบดีฝาย
และแผน/สํานัก
งบประมาณและ
คอมพิวเตอร
แผนงาน
2. รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ
3. รองอธิการบดีฝาย
บริหาร



0.20

0.21

0.22





25.34

26.04

26.78

สํานักงานอธิการบดี/
ทุกหนวยงาน

1. รองอธิการบดีฝาย
บริหาร
2. ผูชวยอธิการบดี
ฝายกายภาพและ
อาคาร





2.00

2.05

2.10

โครงการจัดตั้งกอง
อาคารสถานทีแ่ ละ
บริการ/สํานักงาน
อธิการบดี

1. รองอธิการบดีฝาย
บริหาร
2. ผูชวยอธิการบดี
ฝายกายภาพและ
อาคาร

5

3.80 3.90

4

งบประมาณ
แผนดิน รายได
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โครงการ/กิจกรรม
5.3 บูรณาการการใชประโยชน
อาคารสถานที่อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จของ
การบูรณาการ
การใชประโยชน
อาคารสถานที่
กลยุทธที่ 6 เตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
6.1 การเตรียมการเปน
ระดับความสําเร็จ
มหาวิทยาลัย ในกํากับของรัฐ
ของการ
ดําเนินการ
เตรียมการเปน
มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ

ผลการ
ดําเนินงานป 58
-

-

คาเปาหมาย
59
60 61
4
4
5

3

4

5

งบประมาณ
แผนดิน รายได




ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
59
60
61
0.50
0.53
0.55

0.20

0.21

0.22

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการจัดตั้งกอง
อาคารสถานทีแ่ ละ
บริการ/คณะ/สํานัก
สงเสริมวิชาการฯ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานศึกษาแนว
ทางการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐฯ

ผูกํากับดูแล
1. รองอธิการบดีฝาย
บริหาร
2. ผูชวยอธิการบดี
ฝายกายภาพและ
อาคาร
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝาย
งบประมาณและ
แผนงาน
3. รองอธิการบดีฝาย
บริหาร
4. รองอธิการบดีฝาย
บริหารทรัพยากร
บุคคล

29

ภาคผนวก

30

ภาคผนวก ก

แนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. 2559-2561
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แนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559-2561
1. การประเมินผลตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม
กรณีตัวชี้วัดที่เปนระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหหนวยงานที่รับผิดชอบรวมกันพิจารณากําหนดระดับความสําเร็จตามความเหมาะสม 5 ระดับ (1-5)
2. การประเมินผลตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ใชขอมูลจากระบบภาวะการหางานทําของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ใชคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบ TQF ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดําเนินการสํารวจ
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณ “สํานึกดี มีความรู พรอมสูงาน”
ใชคาเฉลี่ยผลการการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามตามอัตลักษณ “สํานึกดี มีความรู พรอมสูงาน” ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดําเนินการสํารวจ
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21
ใชคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดําเนินการสํารวจ ที่คณะหรือ
มหาวิทยาลัยดําเนินการสํารวจ
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ใชคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยดําเนินการสํารวจ
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกอนสําเร็จการศึกษา
ใชคาเฉลี่ยผลการดําเนินงานโครงการที่ 1.12 การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการที่ 1.13 การสอบวัดระดับความรูดานภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 7 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
จํานวนนักศึกษาปจจุบันทุกระดับที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานระดับกรมขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
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ใชขอมูลผลการคํานวณรอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (คิดเฉพาะปริญญาเอก)เทียบกับปที่ผานมา
สูตรคํานวณ :
จํานวนอาจารยที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอกทั้งหมดในปงบประมาณที่ประเมิน
X 100
จํานวนอาจารยที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอกทั้งหมดในปงบประมาณที่ผานมา
ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ใชขอมูลผลการคํานวณรอยละของอาจารยที่ไดเลื่อนตําแหนงทางวิชาการเทียบกับปที่ผานมา
สูตรคํานวณ :
จํานวนอาจารยที่ไดเลื่อนตําแหนงทางวิชาการทั้งหมดในปงบประมาณที่ประเมิน
X 100
จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการทั้งหมดในปงบประมาณที่ผานมา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการใหมีคุณภาพเพื่อพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ใชขอมูลการผลการคํานวณรอยละของหลักสูตรที่มีการทําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเทียบกับจํานวนหลักสูตรทั้งหมด (คิดเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี)
สูตรคํานวณ :
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการทําวิจัย X 100
จํานวนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
สูตรคํานวณ :
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณที่ประเมิน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในปงบประมาณที่ประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคที่เผยแพรตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
สูตรคํานวณ :
จํานวนบทความวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
หมายเหตุ : ไมนับซ้ําผลงานที่มีการตีพิมพเผยแพรหลายแหลง
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ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของอาจารยและนักวิจัยมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชน
พิจารณาผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนจากหลักฐานเชิงประจักษหรือเอกสารรับรองจากหนวยงานหรือบุคคลที่นําไปใชประโยชน
สูตรคํานวณ :
จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของหลักสูตรที่มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
สูตรคํานวณ :
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
X 100
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของรายไดจากการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา
ใชขอมูลจากระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย
สูตรคํานวณ :
เงินรายไดจากการบริการวิชาการของปที่ประเมิน – เงินรายไดจากการบริการวิชาการในปที่ผานมา
X 100
เงินรายไดจากการบริการวิชาการของปที่ผานมา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการตอยอดการใชประโยชนจากองคความรูเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ ใหเปนเสาหลักนครแหงบรรพชีวิน
เกณฑการประเมิน :
ระดับ
เกณฑการประเมิน
1
มีระบบบริหารงานภายในของสถาบันวิจัยไมหลายเปนหินฯที่มีประสิทธิภาพ
2
มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานบรรพชีวินที่เชื่อมโยงกับเครือขายความรวมมือในระดับชาติและนานาชาติ
3
มีเครือขายความรวมมือดานบรรพชีวินทั้งระดับชาติและนานาชาติไมนอยกวา 5 เครือขาย
4
มีการนําองคความรูดานบรรพชีวินวิทยาไปใชประโยชนในการจัดตั้งนครแหงบรรพชีวิน
5
มีนักทองเที่ยวเยี่ยมชมสถาบันวิจัยไมหลายเปนหินฯอยางนอย 200,000 คนตอป
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนองคความรูจากงานวิจัยหรือบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่
พิจารณาจากผลการดําเนินโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการที่สงผลตอการพัฒนาชุมชนทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยใน 1 ชุมชนอาจมีหลายองคความรู (เรื่อง)
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการใชความรูในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่
เกณฑการประเมิน :
ระดับ
เกณฑการประเมิน
1
มีการสํารวจความตองการของชุมชนและมีการจัดทําแผนการพัฒนา
2
มีการดําเนินการตามแผนบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80
3
ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4
ผลการดําเนินการมีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมหรือองคกร/ชุมชนมีความเขมแข็ง
5
ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจตอการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนแหลงเรียนรูชุมชนตนแบบ
พิจารณาผลการพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ/หนวยงานเปนผูดําเนินการหลักในการพัฒนา การนับจํานวนแหลงเรียนรูใหนับซ้ํากับป
ที่ผานมาซึ่งยังมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องได
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความตอเนื่องในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเปาหมาย
เกณฑการประเมิน :
ระดับ
เกณฑการประเมิน
1
มีการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเปาหมายตามกระบวนการ PDCA โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2
ชุมชนหรืองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และยั่งยืน โดยยังคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรืองคกร
3
มีการสํารวจความตองการเพื่อกําหนดพื้นที่เปาหมายที่จะพัฒนา
4
ผลการดําเนินงานมีประโยชนทางดานเศรษฐกิจหรือสังคมตอชุมชนเปาหมาย
5
มีแผนหรือมีการดําเนินการตอเนื่องอยางนอย 3-5 ป
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความพึงพอใจของชุมชนตอการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ใชคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนตอการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรตอสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม
ใชคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรตอสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
นับจํานวนโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพร
นับจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทางศิลปวัฒนธรรม
ใชคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการทางศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความพึงพอใจของชุมชนตอการดําเนินงานดานการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
ใชคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนตอการดําเนินงานดานการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
พิจารณาจากรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร (ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัดที่ 2 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษาที่ตรงกับปงบประมาณที่ประเมิน
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ใชคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ครอบคลุม
1) ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณของประชาชนที่ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการ
จากหนวยงาน และประเมินจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
2) ความพรอมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ ของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการรับ
บริการจากหนวยงาน
3) คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในองคกร) (Integrity in Service Delivery) ประเมินการรับรู และ
ประสบการณตรงของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการของหนวยงาน
4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ บนพื้นฐานของขอเท็จจริง ในการดําเนินงานของหนวยงาน
5) คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจาหนาที่ภายในหนวยงานที่มีตอการดําเนินงานของ
หนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ใชคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
สูตรคํานวณ :
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา X 100
จํานวนบุคลากรทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสวัสดิการและความกาวหนาในสายงาน
ใชคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอสวัสดิการและความกาวหนาในสายงาน
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ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน
ใชขอมูลจากระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย
สูตรคํานวณ : เงินรายไดจากการจัดหาผลประโยชนในปงบประมาณที่ประเมิน – เงินรายไดจากการจัดการผลประโยชนในปงบประมาณที่ผานมา X 100
เงินรายไดจาการจัดหาผลประโยชนในปงบประมาณที่ผานมา
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของการเบิกจายงบประมาณแผนดิน
สูตรคํานวณ :
งบประมาณแผนดินที่เบิกจายได
X 100
งบประมาณแผนดินที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณนั้นๆ
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การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

1. คณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดความสําเร็จระดับยุทธศาสตร ตามแบบฟอรมรายงาน
มาที่กองนโยบายและแผนรอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 20 เมษายน) รอบ 9 เดือน (ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม) รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 10 ตุลาคม)
2. กองนโยบายและแผนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
ตัวอยางแบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของคณะ/หนวยงาน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของ ....................................................................
ประเด็นยุทธศาสตรที่ .................................................................................................................................
ปงบประมาณ 2559
รายละเอียดผลการ
กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค
แผน
ผล
1. ..........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................
4. ..........................................................
หมายเหตุ : กองนโยบายและแผนจะเตรียมแบบฟอรมรายงานใหดาวนโหลดทางเว็บไซตของกองนโยบายและแผน
เว็บไซต http://www.nrru.ac.th/plan คลิกที่ลิ้งค Download เอกสาร/แบบฟอรม/คูมือ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

