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รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน
(สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง กันยายน ๒๕๕๘)

เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในคราวประชุมวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ก

คํานํา
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน เปนการติดตามความคืบหนาและปญหาอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย ที่คณะ/หนวยงานไดลงนามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการไวกับอธิการบดี ซึ่งเปนโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อนําไปสู
การเรงรัดหรือแกไขปญหาการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
ขอขอบคุณคณะ/หนวยงาน ที่ใหความรวมมือในการรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว กองนโยบาย
และแผน หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารและคณะ/หนวยงานในการเรงรัด
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตอไป
กองนโยบายและแผน
เมษายน 2561

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
สวนที่ 2 บทวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
สวนที่ 4 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการใหมีคุณภาพ
เพือ่ พัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการตอยอดการใชประโยชนจากองคความรูเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ดี

หนา
ก
ข
1
3
4
9
9
19
24
31
40

สวนที่ 1
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2557-2561)
ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน 2558 โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ไดมีการ
ปรับปรุงเกณฑการประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จใหมีความชัดเจนมากขึ้น พรอมทั้งมีการจัดทําคูมือ
ประเมินผล นอกจากนี้ไดมีการประชุมพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวของกอนจัดใหมีการลงนามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระหวางหัวหนาหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และอธิการบดี รายละเอียดของแผน
ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 1) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2) ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการใหมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น 3) บูรณาการตอยอดการใช
ประโยชนจากองคความรูเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 4) เสริมสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
สูสากล และ 5) ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร
ประกอบดวย 11 เปาประสงค 25 กลยุทธ 80 โครงการ และมีตัวชี้วัดความสําเร็จระดับยุทธศาสตรทั้งหมด
35 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน สามารถสรุปไดดังนี้
1. ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จระดับยุทธศาสตร พบวา บรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด
จากทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 20.00 ยังไมบรรลุเปาหมาย 28 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 80.00
ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายสวนใหญอยูในระหวางการดําเนินงานยังไมแลวเสร็จ จึงยังไมสามารถ
ประเมินผลได รายละเอียดผลการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรปรากฏดังตารางที่ 1
2. ผลการดําเนินโครงการตามแผนจากทั้งหมด 80 โครงการ พบวา ดําเนินการแลวเสร็จ
28 โครงการ คิดเปนรอยละ 35.00 อยูระหวางดําเนินการ 50 โครงการ คิดเปนรอยละ 62.50
ยังไมดําเนินการ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.50 รายละเอียดผลการดําเนินโครงการแตละยุทธศาสตร
ปรากฏดังตารางที่ 2
โครงการที่ยังไมดําเนินการ 2 โครงการ ไดแก
1) โครงการสรางความตระหนักในหนาที่พลเมืองไทยและพลเมืองโลกใหกับนักศึกษา สาเหตุที่ยัง
ไมดําเนินการเนื่องจากมีแผนการดําเนินงานในชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561
2) โครงการพัฒนาอาจารยมืออาชีพ สาเหตุที่ยังไมดําเนินการเนื่องจากมีแผนการดําเนินงาน
ในชวงเดือนพฤษภาคม 2561

ตารางที่ 1 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน
บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
จํานวนตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร
ทั้งหมด
จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ
1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับ
10
2
20.00
8
80.00
ประชาคมอาเซียน
2. ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการ
6
6
100.00
ทางวิชาการใหมีคุณภาพเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น
3. บูรณาการตอยอดการใชประโยชน
6
3
50.00
3
50.00
จากองคความรูเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
4. เสริมสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม
5
1
20.00
4
80.00
และภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล
5. ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใต
8
1
12.50
7
87.50
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งสิ้น
35
7
20.00
28
80.00
ตารางที่ 2 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. ปฏิรูประบบวิจัยและการ
บริการทางวิชาการใหมี
คุณภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. บูรณาการตอยอดการใช
ประโยชนจากองคความรู
เพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
4. เสริมสรางคุณคาทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นสูสากล
5. ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รวม

จํานวน
โครงการ

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
อยูระหวาง
ยังไม
รอยละ
รอยละ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
23.81
14
66.67
2

21

ดําเนินการ
แลว
5

13

5

38.46

8

61.54

-

-

14

9

64.28

5

35.72

-

-

13

6

46.15

7

53.85

-

-

19

3

15.79

16

84.21

-

-

80

28

35.00

50

62.50

2

2.50

รอยละ
9.52

สวนที่ 2
บทวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน พบขอสังเกตที่ควรนําไปปรับปรุงพัฒนา ดังนี้
1. เมื่อพิจารณาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในรอบ 6 เดือน พบวาดําเนินการไดแลวเสร็จ
เพียง 28 โครงการ (รอยละ 35.00) และอยูระหวางดําเนินการ 50 โครงการ (รอยละ 62.50)
ถือวาดําเนินการไดคอนขางนอยเมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา ในรอบ 6 เดือนเหมือนกัน มหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จกวารอยละ 80.00 ของโครงการทั้งหมด ดังนั้นผูบริหารที่กํากับดูแล
และคณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบตองเรงดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามแผนและบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จตอไป
2. การรายงานผลการดําเนินงานมายังสวนกลางบางหนวยงานมีความลาชา
3. ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งในระดับยุทธศาสตรและระดับโครงการใหมีความ
ทาทายมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป
หรือแผนอื่นๆที่เกี่ยวของ
4. ควรมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ตั้งแตกระบวนการวางแผน การติดตามประเมินผล และการรายงานผลในรูปแบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
5. ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและแนวทางการประเมินผล
โครงการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย

สวนที่ 3
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

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

ตัวชี้วัด

1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
3. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณ
“สํานึกดี มีความรู พรอมสูงาน”
4. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอทักษะที่จาํ เปน
สําหรับศตวรรษที่ 21
5. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะ
ความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
6. รอยละของนักศึกษาที่ผา นเกณฑการทดสอบ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
กอนสําเร็จการศึกษา
7. รอยละของนักศึกษาที่ผา นเกณฑการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย กอนสําเร็จการศึกษา
8. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
9. จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกเพิ่มขึ้น
10. จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การบรรลุ
ผลการ
หนวยนับ
คา
ดําเนินงาน เปาหมาย
เปาหมาย
รอบ 6 เดือน
รอยละ
70.00
58.80
ไมบรรลุ
คาเฉลี่ย

4.10

n/a

ไมบรรลุ

คาเฉลี่ย

4.10

n/a

ไมบรรลุ

คาเฉลี่ย

4.10

n/a

ไมบรรลุ

คาเฉลี่ย

4.10

n/a

ไมบรรลุ

รอยละ

80.00

90.48

บรรลุ

รอยละ

60.00

n/a

ไมบรรลุ

คน

12

21

บรรลุ

คน
คน

15
15

8
6

ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

จากตารางประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน มีตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ทั้งหมด 10 ตัวชีว้ ัด ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน พบวาบรรลุเปาหมายเพียง 2 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 20.00 ยังไมบรรลุเปาหมาย 8 ตัวชี้วัด ทั้งนี้เนื่องจากอยูในระหวางประเมินผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการใหมีคณ
ุ ภาพ
เพื่อพัฒนาทองถิ่น

เปาประสงค
1. ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรคไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ และสามารถ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ
2. ชุมชนและสังคมมีศักยภาพในการแขงขัน มีความเขมแข็ง และสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
ที่
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ตัวชี้วัด
รอยละของหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยตออาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา
- สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- สาขาวิทยาศาสตรฯ
- สาขามนุษยศาสตรฯ
จํานวนผลงานวิจัยทีไ่ ดรับการตีพิมพและ/หรือ
งานสรางสรรคที่เผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติ
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได
นําไปใชประโยชนอยางชัดเจน
รอยละของหลักสูตรที่มีการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน
รอยละของรายไดจากการบริการวิชาการ
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผา นมา

หนวยนับ
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการ
คาเปาหมาย
ดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน
80.00
51.15

การบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ

บาท

ผลงาน/
บทความ

50,000
60,000
25,000
50

32,647.06
38,296.34
192,974.97
7

ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ

ผลงาน/
เรื่อง
รอยละ

15

13

ไมบรรลุ

80.00

n/a

ไมบรรลุ

รอยละ

10

n/a

ไมบรรลุ

จากตารางประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการใหมีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาทองถิ่น มีตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน พบวา
ยังไมมีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายทั้งนี้กรณีตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับเงินหรือทุนวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คอนขางนอย สวนตัวชี้วัดเกี่ยวกับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยหรือนําไปใชประโยชนตองใชระยะเวลา
ดําเนินการคอนขางนาน ในรอบ 6 เดือนผลการดําเนินงานจึงยังไมบรรลุเปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการตอยอดการใชประโยชนจากองคความรูเ พื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่

เปาประสงค
มีการบูรณาการตอยอดการใชประโยชนจากองคความรูจากการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาที่สรางความเขมแข็ง สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ หรือยกระดับการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
อยางตอเนื่อง

ที่

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1.

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ สู UNESCO GEOPARK
จํานวนองคความรูจากงานวิจัยหรือบริการวิชาการ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่
ระดับความสําเร็จของการใชความรูในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเชิงพืน้ ที่
จํานวนแหลงเรียนรูชุมชนตนแบบที่ไดรบั การพัฒนา
ระดับความตอเนื่องในการพัฒนาพื้นทีช่ ุมชน
เปาหมาย
ระดับความพึงพอใจของชุมชนตอการดําเนินโครงการ
เพื่อพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ระดับ

2.
3.
4.
5.
6.

ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
ผลการ
คา
ดําเนินงาน
เปาหมาย
รอบ 6 เดือน
4
4

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ

องคความรู

8

10

บรรลุ

ระดับ

5

4

ไมบรรลุ

แหลง
ระดับ

8
4

6
4

ไมบรรลุ
บรรลุ

คาเฉลี่ย

4.00

n/a

ไมบรรลุ

จากตาราง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการตอยอดการใชประโยชนจากองคความรูเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ มีตัวชีว้ ัดความสําเร็จทั้งหมด 6 ตัวชีว้ ัด ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย
3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50.00 อีก 3 ตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมาย ไดแก ระดับความสําเร็จของการใชความรู
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ จํานวนแหลงเรียนรูชุมชนตนแบบที่ไดรับการพัฒนา และระดับ
ความพึงพอใจของชุมชนตอการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาเหตุที่ยังไมบรรลุเปาหมายเนื่องจากการดําเนินงานยังไมแลวเสร็จ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นสูสากล

เปาประสงค
1. ชุมชนทองถิ่นสามารถอนุรักษฟนฟู สงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยไดอยางยั่งยืน
2. มหาวิทยาลัยสืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และภูมิปญญาไทยสูสังคมไทยและสังคมโลก
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
ตอสุนทรียะทางศิลปวัฒนธรรม
จํานวนโครงการ/กิจกรรมการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรบั การยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
จํานวนโครงงานวิจยั หรือผลงานวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรมที่ไดรบั การเผยแพร
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ระดับความพึงพอใจของชุมชนตอการดําเนินงาน
ดานการอนุรักษ ฟน ฟู สงเสริม และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาไทยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หนวยนับ
คาเฉลี่ย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการ
คา
ดําเนินงาน
เปาหมาย
รอบ 6 เดือน
4.00
n/a

การบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ

โครงการ/
กิจกรรม

1

1

บรรลุ

โครงการ/
ผลงาน
คาเฉลี่ย

1

n/a

ไมบรรลุ

4.20

n/a

ไมบรรลุ

คาเฉลี่ย

4.00

n/a

ไมบรรลุ

จากตารางประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล
มีตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 25.00 สวนอีก 4 ตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายเนื่องจากอยูระหวางประเมินผล
การดําเนินงาน

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

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การพัฒนาสมรรถนะ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสวัสดิการ
และความกาวหนาในสายงาน
รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการจัดหา
ผลประโยชน
รอยละของการเบิกจายงบประมาณแผนดิน

หนวยนับ
รอยละ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
ผลการ
คา
ดําเนินงาน
เปาหมาย
รอบ 6 เดือน
85.00
20.00

การบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ

คะแนน

4.30

n/a

ไมบรรลุ

คาเฉลี่ย

4.00

n/a

ไมบรรลุ

คาเฉลี่ย

4.00

4.52

บรรลุ

รอยละ
คาเฉลี่ย

90.00
4.00

50.99
n/a

ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

รอยละ

10.00

n/a

ไมบรรลุ

รอยละ

96.00

40.53

ไมบรรลุ

จากตารางประเด็นยุทธศาสตร 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี
มีตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน พบวาบรรลุเปาหมายเพียง
1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 12.50 อีก 7 ตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายเนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินงาน

สวนที่ 4
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1.1 ปรับกระบวนทัศนการผลิตบัณฑิต
1.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี ระดับความสําเร็จของ
ความทันสมัยสอดคลองตอ การดําเนินการปรับปรุง
ความตองการของสังคม โดย หลักสูตร
เนนทักษะทางวิชาชีพและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

หนวยนับ

ระดับ

ปงบประมาณ 2561

แผน

ผล

5

3

การบรรลุ
เปาหมาย

/


รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหา
อุปสรรค
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย
สํานักสงเสริมวิชาการฯ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตามคําสั่ง
ที่ 893/2561 ลงวันที่ 13 ก.พ. 61
คณะกรรมการมีแผนการจัดประชุมเพื่อ
พิจารณารายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน 3 ครั้ง คือ 23 ก.พ. 61, 2 เม.ย.
61, 17 เม.ย. 61 และมีการแสดงขอมูล
ขอเท็จจริง/เหตุผลความจําเปนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามโครงการขออนุมัติ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การ
จัดทํารายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา อยูระหวางดําเนินการ

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


สํานักสงเสริมวิชาการ/
คณะ/บัณฑิต

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.1.2 ประชาสัมพันธและ - ระดับความสําเร็จของ
การประชาสัมพันธและ
สรางความเขาใจแก
กลุมเปาหมายในการศึกษาตอ สรางความเขาใจ

- จํานวนสถานศึกษาที่
รวมโครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

ระดับ

แผน
5

ผล
2

สถานศึกษา

10

7

การบรรลุ
เปาหมาย

/

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหา
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน



สํานักสงเสริมวิชาการฯ รวมกับคณะมี
โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรเพื่อสราง
ความเขาใจแกกลุมเปาหมายที่สนใจศึกษา
ตอ มีการประชุมบุคลากรเพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการตามแผน





สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดมีโครงการ
ประชาสัมพันธ เปนการประชาสัมพันธเชิง
รับและเขารวมกิจกรรมที่ทาง
สถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ จัด
ขึ้น โดยไดเขารวมโครงการ/กิจกรรมไป
แลว จํานวน 7 แหง ดังนี้ 1) โรงเรียนบุญ
เหลือวิทยานุสรณ 2) โรงเรียนโชคชัย
สามัคคี 3) โรงเรียนบัวใหญ 4) โรงเรียน
จักราชวิทยา 5) โรงเรียนปากชอง 6)
โรงเรียนบุญวัฒนา 7) กรมการจัดหางาน



สํานักสงเสริมวิชาการ/
คณะ/งานประชาสัมพันธ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

1.1.3 เตรียมความพรอม
- ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการ
นักศึกษากอนเรียนดาน
วิชาการและอัตลักษณบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ระดับ

แผน
5

- รอยละของนักศึกษา
ใหมที่เขารวมโครงการ
จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคลองกับ
การเรียนรูในศตวรรษที่
21

รอยละ

80

โครงการ/
กิจกรรม

10

1.1.4 พัฒนาการเรียนการ
สอน โดยเนนการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

ผล
2

การบรรลุ
เปาหมาย

/

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหา
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน



สํานักสงเสริมงานวิชาการและทะเบียน
และกองพัฒนานักศึกษาไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินโครงการเตรียม
ความพรอมนักศึกษากอนเรียนดาน
วิชาการ และมีการจัดประชุมวางแผนการ
ดําเนินโครงการ เพื่อเตรียมการดําเนิน
สําหรับปการศึกษา 2561



n/a



อยูระหวางรอการดําเนินโครงการ



15



ทุกคณะรวมกันพัฒนาการเรียนการสอน
โดยเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
คณะครุศาสตร 2 โครงการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2
โครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4 โครงการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 โครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร 3
โครงการ



สํานักสงเสริมวิชาการ/
คณะ/กองพัฒนา
นักศึกษา

คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
1.1.5 บูรณาการการสอน
กับพันธกิจการบริการวิชาการ
วิจัยและการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยการมีสวน
รวมของนักศึกษา

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการการสอน
กับพันธกิจการบริการ
วิชาการ การวิจัยและ
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

1.1.6 สงเสริมสนับสนุนให จํานวนผลงานหรือ
นักศึกษามีการเผยแพรผลงาน ชิน้ งานของนักศึกษาที่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ไดรับการยกยองหรือ
ไดรับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ

หนวยนับ
ระดับ

ผลงาน/
ชิ้นงาน

ปงบประมาณ 2561

แผน
5

ผล
5

12

21

การบรรลุ
เปาหมาย

/

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหา
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน



มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
และรวมกันจัดทําแผนบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยมีการระบุองคความรูในรายวิชาเรียน
ของนักศึกษา มีการดําเนินการตามแผน
อยางครบถวนและมีการประเมินผล
ผลสําเร็จของการบูรณาการเพื่อนําผลไป
ปรับปรุงในปถัดไป



คณะ/กองพัฒนา
นักศึกษา/สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม/
สถาบันวิจัยและพัฒนา



ทุกคณะรวมกันสงเสริมสนับสนุนให
นักศึกษามีการเผยแพรผลงานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ คณะครุ
ศาสตร 2 ชิ้นงาน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 2 ชิ้นงาน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 14 ชิ้นงาน
คณะวิทยาการจัดการ 2 ชิ้นงาน คณะ
สาธารณสุขศาสตร 1 ชิ้นงาน



คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
1.1.7 พัฒนาการจัดการ
เรียนรูที่บูรณาการกับการ
ทํางาน (Work Integrated
Learning)

ตัวชี้วัด
จํานวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการทํางาน

1.1.8 สรางเครือขายความ จํานวนเครือขายความ
รวมมือในการผลิตบัณฑิตกับ รวมมือ
ภาคสวนตาง ๆ

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

หลักสูตร

แผน
25

ผล
40

เครือขาย

12

11

การบรรลุ
เปาหมาย

/

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหา
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน



ทุกคณะรวมกันพัฒนาการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการกับการทํางาน ดังนี้ คณะครุ
ศาสตร 19 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 2 หลักสูตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 หลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ 3 หลักสูตร คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 หลักสูตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร 3 หลักสูตร



คณะ/กองพัฒนา
นักศึกษา/สํานักสงเสริม
วิชาการ



ทุกคณะมีการสรางเครือขายความรวมมือ
ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ คณะครุศาสตร 2
เครือขาย คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 2 เครือขาย คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 เครือขาย
คณะวิทยาการจัดการ 2 เครือขาย คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เครือขาย
คณะสาธารณสุขศาสตร 2 เครือขาย



คณะ/กองพัฒนา
นักศึกษา/สํานักสงเสริม
วิชาการ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

1.1.9 พัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษหรือภาษา
อาเซียน

รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาทักษะ
การใชภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาอาเซียน

รอยละ

แผน
100

1.1.10 การพัฒนาทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละของนักศึกษาชั้นป
สุดทายที่สอบผานเกณฑ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

รอยละ

80

1.1.11 การสอบวัดระดับ
ความรูดานภาษาอังกฤษ

รอยละของนักศึกษาชั้นป
สุดทายที่สอบผานเกณฑ
การสอบวัดความรูดาน
อังกฤษ

รอยละ

โครงการ/
กิจกรรม

1.1.12 สรางความตระหนัก จํานวนโครงการ/
ในหนาที่ของพลเมืองไทย
กิจกรรมที่สงเสริมความ
และพลเมืองโลก
ตระหนักในหนาที่ของ
พลเมืองไทยและพลเมือง
โลกที่จัดใหนักศึกษา

ผล
n/a

การบรรลุ
เปาหมาย

/

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหา
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน



คณะและสถาบันภาษามีการจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียนใหกับนักศึกษา แตยัง
ไมสามารถประมวลผลออกมาเปนรอยละ
ของผูไดรับการพัฒนา



คณะ/สถาบันภาษา/
กองวิเทศสัมพันธ

90.48



สํานักคอมพิวเตอร ดําเนินการสอบวัด
ระดับความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560



คณะ/สํานักคอมพิวเตอร

60

n/a



สํานักคอมพิวเตอรอยูระหวางดําเนินการ
สอบวัดระดับความรูดานภาษาอังกฤษใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560



คณะ/สถาบันภาษา/
สํานักสงเสริมวิชาการฯ

2

-



มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษามี
แผนการจัดโครงการในชวงเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2561



คณะ/กองพัฒนา
นักศึกษา/สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม/บัณฑิต
วิทยาลัย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

การบรรลุ
เปาหมาย

/

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหา
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน

แผน

ผล

คน

50

-



มหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานบุคคล มี
แผนการจัดโครงการในชวงเดือนพฤษภาคม



กองบริหารงานบุคคล/
คณะ

บทเรียน

20

40



สํานักคอมพิวเตอร รวมกับสํานักวิทย
บริการฯ จัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาสื่อบทเรียน E-Learning ที่
ปรับปรุงและพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ.
2561 จํานวน 40 รายวิชา



สํานักคอมพิวเตอร/
คณะ/สํานักวิทยบริการฯ

- จํานวนสื่อการเรียน
ชื่อเรื่อง
การสอนที่ไดรับการพัฒนา

10

260



สํานักวิทยบริการฯ ไดดําเนินการนํา
วิทยานิพนธเขาสูระบบฐานขอมูล TDC
และฐานขอมูล Informal เพื่อใหสามารถ
คนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได
อยางสะดวก รวดเร็ว ซึ่งในปงบประมาณ
พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน มีจํานวน
วิทยานิพนธของนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่นําเขาฐานขอมูล 214 ชื่อ
เรื่อง และผลงานวิจัยอาจารยที่นําเขา
ฐานขอมูล 46 ชื่อเรื่อง



กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะสากล
1.2.1 พัฒนาอาจารยมือ
จํานวนอาจารยที่เขารวม
อาชีพ
โครงการพัฒนาอาจารย
มืออาชีพ
1.2.2 สงเสริมสนับสนุนการ - จํานวนบทเรียน
พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการ E-Learning ที่พัฒนาใหม
เรียนรูที่เหมาะสม

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

ชื่อเรื่อง

แผน
2,500

ผล
1,722

1.2.3 พัฒนาคุณวุฒิอาจารย จํานวนอาจารยที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น

คน

15

1.2.4 สงเสริมการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย

คน

15

- จํานวนทรัพยากร
สารสนเทศที่เพิ่มขึ้น

จํานวนอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น

การบรรลุ
เปาหมาย

/

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหา
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน



สํานักวิทยบริการฯ ไดมีการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน
1,722 ชื่อเรื่อง นอกจากนี้ยังมีรายการที่
ยังอยูในกระบวนการจัดหาประสานกับ
รานคา/ตัวแทนจําหนายตามรายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศที่อาจารยเสนอ
คัดเลือก



8



คณาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6
เดือน จํานวน 8 คน



กองบริหารงานบุคคล/
คณะ

6



คณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6
เดือน จํานวน 6 คน



กองบริหารงานบุคคล/
คณะ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

แผน
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาระบบบริการนักศึกษาและสนับสนุนการสรางความพรอมสูตลาดแรงงาน
1.3.1 พัฒนาการใหบริการ ระดับความสําเร็จของ
ระดับ
5
ที่เอื้อตอการพัฒนาการ
การพัฒนาระบบการ
เรียนรูและสงเสริมคุณภาพ ใหบริการนักศึกษา
ชีวิตนักศึกษา

ผล

การบรรลุ
เปาหมาย

/

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหา
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน

3



มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษามี
การสํารวจขอมูลนักศึกษาใหมเพื่อให
ทราบความตองการรับบริการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมี
การจัดทําแผนกิจกรรมสําหรับนักศึกษา
รวมทั้งการใหบริการดานตางๆ โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการดังกลาวอยางเหมาะสม



กองพัฒนานักศึกษา/
คณะ

1.3.2 พัฒนาระบบแนะแนว ระดับความพึงพอใจของ
และการใหคําปรึกษาที่มี
นักศึกษาตอระบบแนะ
ประสิทธิภาพ
แนวและการใหคําปรึกษา

คาเฉลี่ย

4

n/a



อยูระหวางดําเนินการ



คณะ/กองพัฒนา
นักศึกษา

1.3.3 พัฒนานักศึกษาใหมี
ความพรอมกับการเขาสู
ตลาดแรงงาน

โครงการ

10

8



คณะตางๆรวมกันพัฒนานักศึกษาใหมี
ความพรอมกอนการเขาสูตลาดแรงงาน
ดังนี้ คณะครุศาสตร 1 โครงการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1
โครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4 โครงการ คณะวิทยาการจัดการ 1
โครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร 1
โครงการ



คณะ/กองพัฒนา
นักศึกษา

จํานวนโครงการที่
สงเสริมการเตรียมความ
พรอมนักศึกษากอนเขาสู
ตลาดแรงงาน

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาระบบความสัมพันธกับศิษยเกาและเครือขายผูปกครอง
1.4.1 พัฒนาเครือขายศิษย ระดับความสําเร็จของ
ระดับ
เกา
การพัฒนาเครือขายศิษย
เกา

1.4.2 พัฒนาเครือขาย
ผูปกครอง

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเครือขาย
ผูปกครอง

ระดับ

ปงบประมาณ 2561

แผน

5

/

ผล
5

3

3

การบรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหา
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน



กองพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกใน
การพัฒนาและเสริมสรางเครือขายศิษย
เกา โดยการกอตั้งสมาคมศิษยเกา มรนม.
ขึ้น มีการประสานความรวมมือกับคณะ
และศิษยเกา มีการจัดทําระบบฐานขอมูล
ศิษยเกาใหเปนปจจุบัน และมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
ผานทางเว็บไซตศิษยเกา และกลุม Line
ศิษยเกาของแตละคณะ



คณะ/กองพัฒนา
นักศึกษา/สมาคมศิษย
เกาฯ



กองพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกใน
การพัฒนาเสริมสรางเครือขายผูปกครอง
ไปสูการดําเนินงานประสานงานกับ
ผูปกครองของนักศึกษาโดยใชฐานขอมูล
จากระบบทะเบียนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และมีการสงจดหมาย
เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแก
ผูปกครอง



คณะ/กองพัฒนา
นักศึกษา

หมายเหตุ  หมายถึงดําเนินการแลว  หมายถึงอยูระหวางดําเนินการ  หมายถึงยังไมดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการ
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

แผน
ผล
/
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรม (Innovation)
2.1.1 พัฒนาระบบและ รอยละความสําเร็จของการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนิน
รอยละ
100
70.58

กลไกการบริหารจัดการ ดําเนินงานตามแผนปฏิรูป
โครงการ/กิจกรรมตามแผน และบางกิจกรรม
งานวิจัย
ยังอยูระหวางดําเนินการ
การวิจัย

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ

2.1.2 บริหารจัดการ
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคใหมี
ประสิทธิภาพ

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรตอระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย

คาเฉลี่ย

4

n/a



สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหมีประสิทธิภาพ
ขณะอยูระหวางการดําเนินการออกแบบ
สอบถามโดยใช Google form สงไปยัง
ผูใชบริการ



สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ

2.1.3 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการวิจัย

จํานวนบุคลากรที่เขารวม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการวิจัย

คน

40

321



มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ไดรับความรวมมือจากคณะ/หนวยงาน ที่สง
บุคลากรเขารวม “โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการวิจัย” ทั้งนี้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาไดดําเนินการจัดอบรมทั้งสิ้น 5 โครงการ
ผูเขาอบรมทั้งสิ้น 321 คน



สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ

รอยละ

80

51.15



สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับคณะ มีการ
ดําเนินโครงการประกาศใหทุนอุดหนุนการ
วิจัย และขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ



สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ

2.1.4 หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง รอยละของหลักสูตรที่มี
วิจัยหรืองานสรางสรรค ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.1.5 สงเสริมการวิจัยใน จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุน
ระดับปริญญาตรี โท และ วิจยั
เอก โดยมุงสูการพัฒนา
ทองถิ่น

หนวยนับ
คน

กลยุทธที่ 2.2 สรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ
2.2.1 สงเสริมการทํา
จํานวนงานวิจัยที่ทํารวมกับ
ชิ้นงาน
หนวยงานภายนอก/เครือขาย
วิจัยรวมกับหนวยงาน
ภายนอกหรือเครือขาย

ปงบประมาณ 2561

บรรลุ
เปาหมาย

แผน
40

ผล
180

/


10

25



รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
สงเสริมการวิจัย โดยสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัย 24 ทุน คณะครุศาสตร
30 ทุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
30 ทุน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
64 ทุน คณะวิทยาการจัดการ 30 ทุน คณะ
สาธารณสุข 2 ทุน



คณะ/บัณฑิต
วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
และพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงเสริมการทําวิจัยรวมกับ
หนวยงานภายนอก/เครือขาย และประกาศ
ใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับงานวิจัยเชิง
พื้นที่ โดยมีแผนการดําเนินการ ดังนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา 18 ชิ้นงาน
สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ 2 ชิ้นงาน
คณะครุศาสตร 1 ชิ้นงาน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 1 ชิ้นงาน คณะวิทยาการ
จัดการ 2 ชิ้นงาน คณะสาธารณสุขศาสตร 1
ชิ้นงาน



สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ/
สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.2.2 สรางเครือขายการ จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นโคราช
วิจัยภูมิปญญาทองถิ่น
โคราช

หนวยนับ
ชิ้นงาน

ปงบประมาณ 2561

แผน
7

กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมใหบุคลากรนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปตีพิมพเผยแพร
2.3.1 จัดประชุมวิชาการ จํานวนบทความวิจัยหรือ
บทความ
40
เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาการที่ไดรับการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตีพิมพเผยแพรในการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ

บรรลุ
เปาหมาย

ผล
5

/


8



รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน

มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัย ทํา MOU
บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการวิจัยและ
บริการวิชาการระหวางภาคีของมหาวิทยาลัย
กับภาคีในพื้นที่ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้คณะตางๆ ยัง
มีการดําเนินการเชนกัน รายละเอียดดังนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ชิ้นงาน คณะครุ
ศาสตร 1 ชิ้นงาน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 1 ชิ้นงาน คณะวิทยาการ
จัดการ 1 ชิ้นงาน คณะสาธารณสุขศาสตร 1
ชิ้นงาน



สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ/ศูนย
ศึกษาพัฒนาจังหวัด

สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะจัดประชุม
วิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
หรือนานาชาติ ดังนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 3
บทความ คณะครุศาสตร 5 บทความ



สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.3.2 สงเสริมและ
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ
สนับสนุนใหบุคลากรนํา เผยแพรในวารสารระดับชาติ
ผลงานวิจัยไปตีพิมพและ หรือนานาชาติ
เผยแพรในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

หนวยนับ
บทความ

กลยุทธที่ 2.4 การบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
จํานวนเครือขายความรวมมือ เครือขาย
2.4.1 สรางเครือขาย
ความรวมมือในการ
พัฒนาทองถิ่นตามหลัก
“เขาใจ เขาถึง และ
พัฒนา”

ปงบประมาณ 2561

บรรลุ
เปาหมาย

แผน
50

ผล
60

/


7

9



รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน

มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมกับคณะ ไดสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรนําผลงานวิจัยไปตีพิมพและเผยแพร
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้ มี
ประกาศคาตอบแทนตีพิมพเผยแพรใน
วารสารดงกลาวดวย ผลงานมีรายละเอียด
ดังนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 44 บทความ
คณะครุศาสตร 8 บทความ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 บทความ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 บทความ
คณะสาธารณสุขศาสตร 1 บทความ



สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับคณะสราง
เครือขาย/หนวยงานภายนอกความรวมมือใน
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ดังนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 เครือขาย
คณะครุศาสตร 1 เครือขาย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เครือขาย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 เครือขาย
คณะวิทยาการจัดการ 2 เครือขาย คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เครือขาย คณะ
สาธารณสุขศาสตร 1 เครือขาย



คณะ/สํานักวิทย
บริการฯ/สํานัก
คอมพิวเตอร/ศูนย
การศึกษาพิเศษ/ศูนย
ศึกษาและพัฒนา
จังหวัด

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

บรรลุ
เปาหมาย

ผล
n/a

/


2.4.2 หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง รอยละของหลักสูตรที่มีการ
ดําเนินโครงการบริการ
ชุมชน
วิชาการแกชุมชน

รอยละ

แผน
80

2.4.3 สงเสริมใหชุมชน จํานวนโครงการสงเสริม
สามารถนําแนวทางตาม แนวทางพระราชดําริ
พระราชดําริไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน

โครงการ

8

6

2.4.4 โครงการบริการ รอยละของรายไดจากการ
วิชาการในรูปแบบที่สราง บริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น
รายได

รอยละ

10

n/a

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน

มหาวิทยาลัย โดยคณะรวมกันดําเนิน
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน ขณะนี้อยู
ในระหวางประมวลผลวามีการดําเนินการกี่
หลักสูตร



คณะ



มหาวิทยาลัย โดยคณะมีการดําเนินโครงการ
สงเสริมแนวทางตามพระราชดําริ ดังนี้ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 โครงการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 โครงการ
คณะวิทยาการจัดการ 2 โครงการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 โครงการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร 1 โครงการ



คณะ/ศูนยศึกษาและ
พัฒนาจังหวัด



ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
มหาวิทยาลัยมีรายไดจากการบริการวิชาการ
3.979 ลานบาท ซึ่งยังนอยกวาป 2560
(ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
มีรายไดจากการบริการวิชาการ 4.037 ลาน
บาท)



คณะ/สํานัก/สถาบัน

หมายเหตุ  หมายถึงดําเนินการแลว  หมายถึงอยูระหวางดําเนินการ  หมายถึงยังไมดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการตอยอดการใชประโยชนจากองคความรูเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

แผน
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ ใหเปนเสาหลักนครแหงบรรพชีวิน
3.1.1 พัฒนาระบบ
ระดับความสําเร็จของ
ระดับ
5
บริหารสถาบันวิจัยไม การพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันวิจัยไมกลายเปน
กลายเปนหินฯ
หินฯ

3.1.2 พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลดานบรรพ
ชีวินที่เชื่อมโยงกับ
เครือขายความรวมมือ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชฐานขอมูล

คาเฉลี่ย

4

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผล

/

4



สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ ไดพัฒนาระบบบริหารงาน
ภายในอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดําเนินงาน
จํานวน 10 กิจกรรม ทั้งยังมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานบรรพชีวิน โดยการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
กับโปรแกรมการอนุรักษของยูเนสโก มีเครือขายความ
รวมมือดานบรรพชีวินทั้งระดับชาติและนานาชาติ จํานวน
7 เครือขาย และมีการนําองคความรูดานบรรพชีวินวิทยา
มาใชประโยชนสูการพัฒนา โดยการจัดโครงการ “อบรม
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจและ
สรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคในการขับเคลื่อน
อุทยานธรณีโคราช (KhoratGeopark)” ในรอบ 6 เดือน
ที่ผานมีนักทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ
จํานวน 64,110 คน



สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

4



สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานบรรพชีวินที่เชื่อมโยงกับเครือขายความรวมมือใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลการประเมินความพึง
พอใจตอระบบ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5



สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.1.3 สรางเครือขาย จํานวนเครือขายความ
รวมมือในประเทศและ
ความรวมมือใน
ประเทศและนานาชาติ นานาชาติ

หนวยนับ
เครือขาย

ปงบประมาณ 2561

แผน
5

ผล
6

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

/
 สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ มีเครือขายความรวมมือทั้ง
ในและตางประเทศ ดังนี้ 1) บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับพิพิธภัณฑไดโนเสารฟูกุอิ (Fukui Dinosaur
Museum, Fukui Prefectural) ประเทศญี่ปุน 1) บันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับองคการบริหารสวน
ตําบลทุงหวา อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล ในการลงรวมกัน
ระยะเวลา 4 ป 3) บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับองคการบริหารสวนตําบลปาลมพัฒนา อําเภอ
มะนัง จังหวัดสตูลในการลงนามรวมกันระยะเวลา 4 ป 4)
บันทึกความรวมมือ 7 หนวยงาน กรมทรัพยากรธรณี
จังหวัดสตูล, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, องคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล, สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสตูล และสํานักงานอุทยานธรณีสตูล เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีสตูล ใหเปนอุทยานธรณี
โลก 5) บันทึกความรวมมือระหวางสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) และ
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับและความยั่งยืนของมาตรฐานคุณภาพ และ 6)
บันทึกความรวมมือระหวางอุทยานธรณีโคราชกับอุทยาน
สตูล เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานของอุทยานธรณีตาม
แนวทางของยูเนสโก

สถานะการ
ดําเนินงาน


หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

3.1.4 บูรณาการองค
ความรูดานบรรพชีวิน
วิทยาเพื่อสนับสนุน
UNESCO GEOPARK

ระดับความสําเร็จของ
การจัดตั้ง UNESCO
GEOPARK

ระดับ

3.1.5 สงเสริมการ
ทองเที่ยวครบวงจร

จํานวนนักทองเที่ยวที่
เยี่ยมชมสถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

คน

กลยุทธที่ 3.2 บูรณาการองคความรูดานการศึกษา
3.2.1 โครงการพัฒนา ระดับความสําเร็จของ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ การดําเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

ระดับ

ปงบประมาณ 2561

แผน
4

ผล
4

100,000 64,110

5

5

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

/
 สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯมีการบูรณาการองคความรู
ดานบรรพชีวิน เพื่อสนับสนุนการเผยแพรความรูแกคน
ทั่วไป มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการสงเสริมการเรียนรูและ
การทองเที่ยวดานบรรพชีวินวิทยา 3 กิจกรรม และมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการอุทยานธรณีรวมมือ
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสงเสริมใหคณะทํางาน
ไดศึกษางูดาน ณ พิพิธภัณฑอุทยานธรณีสตูล จังหวัดสตูล
เพื่อนําองคความรูดานบรรพชีวินวิทยามาใชใหเกิด
ประโยชนในการจัดตั้ง UNESCO GEOPARK

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ



ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแตเดือน ต.ค. 60 – มี.ค.
61 ที่ผานมา มีนักทองเที่ยวเยี่ยมชมสถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ จํานวน 64,110 คน



สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ



มหาวิทยาลัย มีการสํารวจความตองการการเรียนรูของ
ผูสูงอายุ และนํามาวิเคราะหและจัดทําหลักสูตรการ
พัฒนาผูสูงอายุ โดยมีการดําเนินการตามแผน มีการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงแผนการดําเนิน
กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน



ทุกคณะ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
3.2.2 ชุมชนตนแบบ
ดานการจัดการศึกษา
สําหรับผูดอยโอกาส

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาชุมชนตนแบบ
ดานการจัดการศึกษา
สําหรับผูดอยโอกาส

หนวยนับ
ระดับ

กลยุทธที่ 3.3 บูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3.1 การพัฒนา
จํานวนชุมชนที่ไดรับการ
ชุมชน
พัฒนาคุณภาพขาว หรือ
คุณภาพขาวหรือ
โครงการตามแนว
โครงการตามแนว
พระราชดําริ
พระราชดําริ

ปงบประมาณ 2561

แผน
5

ผล
5

2

4

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

/
 มหาวิทยาลัย โดยคณะคุรศาสตรไดมีการสํารวจความ
ตองการพัฒนาของผูดอยโอกาส มีการจัดทําแผนการ
ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาผูดอยโอกาส และดําเนินการ
ตามแผน ภายใตชื่อโครงการ “ทุนทางสังคมกับการ
สงเสริมความเข็มแข็งของครอบครัวเด็กพิการ” ต.หินดาด
อ.หวยแถลง จ. นครราชสีมา และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานงาน ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
และนําผลการประเมินมาใชการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร



1) กลุมหัตถกรรมทอผาบานสระปทุม ต.หนองไผ อ.
แกงครอ จ.ชัยภูมิ 2) กลุมชุมชนทอผามัดหมี่บานหนองรวก
ต.นาหนองทุม อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 3) กลุมทอผาบานวัง
ตอตั้ง ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 4) กลุมทอผา
บานนาวัง ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



คณะครุศาสตร



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

3.3.2 พัฒนาศูนยการ
เรียนรูเพื่อการใชชีวิต
อยูรวมกับธรรมชาติ
อยางมีความสุข

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาศูนยการเรียนรู
เพื่อการใชชีวิตอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางมีความสุข

ระดับ

แผน
5

3.3.3 ชุมชนตนแบบ
ดานการบริหารจัด
การพลังงานโดย
พึ่งตนเอง

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาชุมชนตนแบบ
ดานการบริหารจัด
การพลังงานโดยพึ่งตนเอง

ระดับ

5

ผล
5

2

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

/
 1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ทองเที่ยวศูนยการเรียนรูเพื่อการใชชีวิตอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางมีความสุข ครั้งที่ 3 2) มีแผนการ
ดําเนินงานและมีการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 3) มี
การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและนิทรรศการเผยแพร
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ดานการเกษตรและสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดีเทพวรางกูร นําเสนอนิทรรศการ “สืบสาน
งานของพอ สานตอที่พอทํา” 4) มีการจัดนิทรรศการ
บริการวิชาการ และประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5) มีแปลงสาธิตเกษตรตาม
แนวพระราชดําริ 6) มีการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร
7) มีการสาธิตและอบรมการผลิตและแปรรูปทางการ
เกษตร 8) มีการออกรานแสดงผลิตภัณฑและจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตร โดยมีการประเมินผลและรายงาน
ผลการดําเนินงานตอผูผูบริหารทราบทุกกิจกรรม



มหาวิทยาลัยโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการ
สํารวจความตองการและกําหนดชุมชนเปาหมายที่จะ
พัฒนา โดยจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตนแบบ
ดานการบริหารจัดการพลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ณ องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงาน

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี



คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 3.4 บูรณาการองคความรูดานสาธารณสุข
3.4.1 ชุมชนตนแบบ ระดับความสําเร็จของ
ดานการพัฒนาสุขภาวะ การพัฒนาชุมชนตนแบบ
ดานการพัฒนาสุขภาวะ

หนวยนับ

ระดับ

กลยุทธที่ 3.5 บูรณาการองคความรูดานบริหารจัดการ
3.5.1 การเพิ่ม
จํานวนวิสาหกิจชุมชนที่ กลุม/ราย
ศักยภาพในการแขงขัน ไดรับการพัฒนา เพื่อเพิ่ม
ใหกับวิสาหกิจชุมชน ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
3.5.2 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตนแบบ
ดานการบริหารจัดการ
เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตนแบบดานการบริหาร
จัดการ เพื่อสรางชุมชน
เขมแข็ง

ระดับ

ปงบประมาณ 2561

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แผน

ผล

/

5

2



มหาวิทยาลัยโดยคณะสาธารณสุขศาสตรมีการสํารวจ
ความตองการและกําหนดชุมชนเปาหมายที่จะพัฒนา โดย
จัดทําโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวน
รวม ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ขณะนี้อยูระหวาง
การดําเนินงาน



คณะสาธารณสุข
ศาสตร

5

7



มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาการจัดการ มีการพัฒนา
วิสาหกิจชุนชม จํานวน 7 แหง ภายใตโครงการตลาดตองชม



คณะวิทยาการ
จัดการ

4

4



มหาวิทยาลัยโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมี
การสํารวจความตองการและกําหนดหนวยงานเปาหมายที่
จะพัฒนา มีการจัดทําแผนการดําเนินโครงการ โดยได
รวมกับทองถิ่นในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตนแบบดานการบริหารจัดการ เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง ณ
เทศบาลตําบลตลาดแค อําเภอโนนสูง และ เทศบาล
ตําบลหนองบัวสะอาด อําเภอบัวใหญ และมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และประเมินความพึง
พอใจของเทศบาลดังกลาว



คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.5.3 ความ
ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการความ
รับผิดชอบตอสังคม
รับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social
Responsibility: CSR)

หนวยนับ
ระดับ

ปงบประมาณ 2561

แผน
4

ผล
3

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

/
 สํานักงานอธิการบดี มีการวางแผนการจัดโครงการเพื่อเปน
การสรางประโยชนใหกับสังคม และมีการดําเนินการตาม
แผน อยางครบถวน ในชื่อโครงการ “NRRU ปนน้ําใจ สู
บานนารีสวัสดิ์” มีการประชาสัมพันธขอรับบริจาคเสื้อผา
เครื่องนุงหม เครื่องอุปโภค บริโภค และของใชที่จําเปน
อื่นๆ จากการดําเนินงานดังกลาว ไดรับความสนใจและ
ไดรับสิ่งของบริจาคจากผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา จํานวน 104 ราย และนําสิ่งของบริจาคมอบ ณ
สถานคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย บาน
นารีสวัสดิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 28
มีนาคม 2561 ที่ผานมา ขณะนี้อยูระหวางการ
ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานใหผูบริหารทราบ

หมายเหตุ  หมายถึงดําเนินการแลว  หมายถึงอยูระหวางดําเนินการ  หมายถึงยังไมดําเนินการ

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



สํานักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล
ปงบประมาณ
บรรลุ
เปาหมาย รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หนวยนับ 2561
แผน
ผล
/
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1.1 จัดทําแผนการ รอยละความสําเร็จของการ
รอยละ 100 47.06
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดมีการจัดทําแผนทํานุ
ทํานุบํารุง
ดําเนินงานตามแผนทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ศิลปวัฒนธรรมแบบ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนน
บูรณาการ เนนการมี
การบูรณาการแบบมีสวนรวมในการทํานุบํารุง สืบ
สวนรวมของทุกภาค
สาน และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
สวนที่มุงผลสัมฤทธิ์
ประกอบดวย 17 โครงการ ทั้งนี้ แผนแมบทการ
ระดับมหาวิทยาลัย
ทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมนี้ ไดผานการ
รับรองจากคณะกรรมการประจําสํานักฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2561 แลวเมื่อวันที่ 4 มกราคม
2561 ปจจุบันไดมีการดําเนินงานโครงการที่
สมบูรณแลวตามแผน จํานวน 8 โครงการ คิดเปน
รอยละ 47.06

กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมคานิยมจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอคุณคาศิลปวัฒนธรรมและวิถีไทย
4.2.1 สงเสริมคานิยม ระดับความพึงพอใจของ
คาเฉลี่ย
4
4.37
และจิตสํานึกในวิถีไทย บุคลากรและนักศึกษาตอ
กับบุคลากรและ
วัฒนธรรมองคกร
นักศึกษา



ในปงบประมาณ 2561 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ไดมีการจัดทําโครงการบวงสรวงสมโภชศาลพอขุน
ศักรินทร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ
บริเวณศาลพอขุนศักรินทร เพื่อสงเสริมคานิยมและ
ปลูกจิตสํานึกในวิถีไทย ใหกับบุคลากรและนักศึกษา
ที่มีตอวัฒนธรรมองคกร ประเพณี และวัฒนธรรมใน
การประกอบพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจาพอขุน
ศักรินทร

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม



สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม/คณะ/กอง
พัฒนานักศึกษา/
สํานักงานอธิการบดี

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.2.2 พัฒนา
ระดับความพึงพอใจของ
มหาวิทยาลัยทั้งทาง
นักศึกษาและบุคลากรตอ
กายภาพและวิถีการอยู สุนทรียะทางศิลปวัฒนธรรม
รวมกันในวัฒนธรรม
สังคม เพื่อเกิดจิตสํานึก
ตอมหาวิทยาลัยและ
เปนแบบอยางที่ดีตอ
สังคม
4.2.3 สืบสาน
ประเพณีทองถิ่นเพื่อ
การอนุรักษ สืบสาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรตอการจัดกิจกรรม
สืบสาน ประเพณี เพื่อการ
อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ปงบประมาณ
หนวยนับ 2561
แผน
ผล
คาเฉลี่ย
4
n/a

คาเฉลี่ย

4

n/a

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

/
 อยูระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูลการประเมิน



อยูระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูลการประเมิน

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม/คณะ/กอง
พัฒนานักศึกษา/
สํานักงานอธิการบดี



สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม/สํานักงาน
อธิการบดี

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.2.4 บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนการบริการวิชาการ
และกิจกรรมพัฒนาศึกษา

ปงบประมาณ
หนวยนับ 2561
แผน
ผล
ระดับ
5
5

กลยุทธที่ 4.3 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูสังคมไทยและสังคมโลก

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

/
 สํานักศิลปะและวัฒนาธรรมไดมีการประชุมผูมีสวน
เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยจัดทําโครงการ เทศกาลโคราช
ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 (Korat
International Arts and Culture Festival
2018) “จากดินแดนซากดึกดําบรรพ สูมหานคร
แหงวัฒนธรรมอันรุงเรือง”โดยไดรับความรวมมือทั้ง
จากผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เปนอยางดี มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการดําเนินงาน เพี่อรายงานตอ
ผูบริหาร และนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ของผูบริหารมาปรับปรุงแผนการดําเนินงานในปถัดไป

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม/คณะ/กอง
พัฒนานักศึกษา

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
4.3.1 สงเสริมการ
พัฒนาภูมิปญญาของ
ทองถิ่น

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานพัฒนาภูมิปญญา
ของทองถิ่น

ปงบประมาณ
หนวยนับ 2561
แผน
ผล
ระดับ
5
3

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

/
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการสํารวจความ
ตองการและกําหนดชุมชมเปาหมายที่จะพัฒนา และ
มีการจัดแผนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน
เปาหมาย โดยมีการจัดทําโครงการสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้ 1)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น (เพลง
โคราช) 2) โครงการประกวดหมอเพลงโคราชชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ครั้งที่ 4

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.3.2 เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นสู
สังคมไทยและสังคมโลก

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ปงบประมาณ
หนวยนับ 2561
แผน
ผล
โครงการ/
1
1
ผลงาน

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

/
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดมีการจัดทําโครงการ
เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
2561 (Korat International Arts and Culture
Festival 2018) “จากดินแดนซากดึกดําบรรพ สู
มหานครแหงวัฒนธรรมอันรุงเรือง” เมื่อวันที่ 1-5
กุมภาพันธ 2561 ณ ลานอนุสาวรียทาวสุรนารี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการนี้
เปนการเผยแพรกิจกรรม ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตอสาธารณชนโดยมีรูปแบบกิจกรรม
เปนการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเขารวม
กวา 14 ประเทศ มีการแสดงจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศทั้ง 4 ภาคของไทย ตลอดจนการแสดง
ของทองถิ่นเมืองโคราช มีนิทรรศการ “Khorat
Geopark”มหานครแหงบรรพชีวินโลก และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมนานาชาติอื่นๆ ใน
สถาบันการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา ที่เปน
เครือขายรวมดวยกวาอีก 4 แหง

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.3.3 พัฒนาเครือขาย จํานวนเครือขายความ
ความรวมมือดาน
รวมมือดานศิลปวัฒนธรรมที่
ศิลปวัฒนธรรมใน
ไดรับการเผยแพร
ระดับชาติและนานาชาติ

ปงบประมาณ
หนวยนับ 2561
แผน
ผล
เครือขาย
5
9

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

/
 ในโครงการเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม
นานาชาติ ๒๕๖๑ (Korat International Arts and
Culture Festival 2018) “จากดินแดนซากดึกดํา
บรรพ สูมหานครแหงวัฒนธรรมอันรุงเรือง” ไดมีการ
ลงนามความรวมมือและการสรางเครือขายกับ
ตางประเทศในการดําเนินงานเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
เกิดขึ้น ในปงบประมาณ 2561 จํานวนทั้งหมด 9
ประเทศ ดังนี้ 1) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
2) สาธารณรัฐประชาชนจีน 3) สาธารณรัฐเฮลเลนิก
(กรีซ) 4) สาธารณรัฐอินเดีย 5) สาธารณรัฐอินโดนิ
เซีย 6) สหพันธรัฐมาเลเซีย 7) สาธารณรัฐฟลิปปนส
8) สหพันธรัฐรัสเซีย 9) สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา

กลยุทธที่ 4.4 วิจัยและสรางผลงานวิชาการ หรืองานสรางสรรคเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น (Value Added)

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ปงบประมาณ
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หนวยนับ 2561
แผน
ผล
4.4.1 พัฒนาตอยอด จํานวนโครงการวิจัย/ผลงาน โครงการ/
1
n/a
การวิจัยดาน
วิชาการดานศิลปวัฒนธรรม ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ที่ไดรับการเผยแพร
ปญญาทองถิ่น

4.4.2 เสริมสราง
จํานวนสิทธิบัตรจากฐาน
มูลคาเพิ่มดาน
งานวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นจากฐาน
การวิจัย

สิทธิบัตร

1

n/a

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

/
 ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ไดมีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดการวิจัย
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยมี
โครงการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1) การสรางสรรคการ
แสดงชุด “สีลอยทอยสะบา” ชื่อผูวิจัย: อาจารย
นัยนปพร ชุติภาดา สังกัดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลปไทย คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 2) การสรางสรรคการแสดงชุด “ชาติ
พันธุในอุทยานธรณีโคราช” ชื่อผูวิจัย: อาจารยรัตติ
กร ศรีชัยชนะ สังกัดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลปไทย คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ


กลยุทธที่ 4.5 การพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม (Cultural Knowledge Center :CKC)

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมกําลังดําเนินโครงการวิจัย
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
เผยแพรสูสาธารณะ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1) การ
สรางสรรคการแสดงชุด“สีลอยทอยสะบา” 2) การ
สรางสรรคการแสดงชุดชาติพันธุในอุทยานธรณี
โคราช”

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม



สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
4.5.1 พัฒนาและ
ยกระดับแหลงเรียนรู
ทางศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาแหลงเรียนรูทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

4.5.2 สงเสริมการ
จํานวนโครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
และแหลงเรียนรูใน
แหลงเรียนรูในทองถิ่น
ทองถิ่น

กลยุทธที่ 4.6 จัดตั้งศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นภาคอีสาน

ปงบประมาณ
หนวยนับ 2561
แผน
ผล
ระดับ
5
2

โครงการ/
กิจกรรม

2

3

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

/
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการพัฒนาแหลงเรียนรู
ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น มีการ
ประชาสัมพันธเผยแพรแหลงเรียนรูทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นผานสื่อหลาย
ชองทาง


สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดมีการจัดทําโครงการ
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหลง
เรียนรูในทองถิ่น จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 1)
โครงการเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม
นานาชาติ ๒๕๖๑ (Korat International Arts and
Culture Festival 2018) “จากดินแดนซากดึกดํา
บรรพ สูมหานครแหงวัฒนธรรมอันรุงเรือง” 2)
โครงการสงเสริมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูทาง
ศิลปวัฒนธรรม “งานเดิ่นเรือนโคราช” ครั้งที่ 1
“ชวนหมูมาเดินเหลน” 3) โครงการสงเสริมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารูทางศิลปวัฒนธรรม “งานเดิ่นเรือน
โคราช” ครั้งที่ 2 “แกกับฉัน หมูกั๋นนานาชาติ”

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม



สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
4.6.1 จัดตั้งศูนยการ
เรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นภาคอีสาน

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
จัดตั้งศูนยการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นภาคอีสาน

ปงบประมาณ
หนวยนับ 2561
แผน
ผล
ระดับ
4
4

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค

/
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจัดตั้งศูนยการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นภาคอีสาน มีการศึกษาแนวทางการ
ดําเนินงานรวมถึงการแสวงหาแหลงงบประมาณ
ภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดศูนยการเรียนรูฯ มี
การประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทางและ
แผนการดําเนินงาน มีการดําเนินงานตามแผน และ
การประเมินผลโครงการ

หมายเหตุ  หมายถึงดําเนินการแลว  หมายถึงอยูระหวางดําเนินการ  หมายถึงยังไมดําเนินการ

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 5.1 สรางวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ
5.1.1 พัฒนาระบบและ
ระดับความสําเร็จของการ
กลไกการบริหารเชิงกลยุทธ พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารเชิงกลยุทธ

5.1.2 พัฒนาระบบบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน

แผน

ผล

/

ระดับ

5

5



มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได
มีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารเชิงกล
ยุทธอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย มี
การถายทอดแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ มี
การจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับจุดเนน
พัฒนา มีการนําระบบสารสนเทศ (MIS) มา
สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติราชการ และมีการกําหนด
ปฏิทินติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ปละ
3 ครั้ง เพื่อรายงานผลตอผูบริหารมหาวิทยาลัย



กองนโยบายและแผน

คาเฉลี่ย

4

n/a



ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล



ทุกหนวยงาน

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

5.1.3 บูรณาการการ
ระดับความสําเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงกับพันธกิจ ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ของมหาวิทยาลัย
ความเสีย่ ง

ระดับ

แผน
5

5.1.4 บูรณาการการ
คะแนนผลการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษาภายใน
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

คะแนน

4.3

ผล
4

n/a

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

/
 มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการไดจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการวิเคราะหและ
ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความ
เสี่ยงตามบริบทของหนวยงาน มีการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยง และยังมีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดย
นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนบริหารความ
เสี่ยง มีการดําเนินการตามแผน และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัย โดยกองประกันคุณภาพ
การศึกษามีการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และยัง
ถายทอดสูหนวยงานเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ทุก
หนวยงาน



ทุกหนวยงาน

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
5.1.5 พัฒนาองคกรสู
องคกรแหงการเรียนรู

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาองคกรสูองคกรแหงการ
เรียนรู

5.1.6 ประชาสัมพันธขอมูล ระดับความพึงพอใจตอการ
ขาวสารที่เปนประโยชนผาน ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
สื่อหลายชองทาง

ปงบประมาณ 2561

ระดับ

แผน
5

ผล
3

คาเฉลี่ย

4

n/a

กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

/
 มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยมีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการกําหนด
บุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู และ
ทักษะตามประเด็นที่กําหนดไว มีการจัด
กิจกรรมแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู จากผูมี
ประสบการณตรง เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ตรง
ประเด็น และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมาย


มหาวิทยาลับ โดยงานประชาสัมพันธ ไดมีการ
ประชาสัมพันธขาวสาร ผานสื่อหลายชองทาง
อาทิ จดหมายขาว จุลสาร NEWS ปาย
ประชาสัมพันธ เสียงตามสาย Face Book แฟน
เพจ เว็บไชด เปนตน ซึ่งไดมีการวัดผลการ
ดําเนินงานดวยการสํารวจระดับความพึงพอใจ
ตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ของผูรับ
ขาวสาร โดยขณะนี้อยูระหวางการเก็บรวบรวม
แบบประเมิน

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


ทุกหนวยงาน



งานประชาสัมพันธ/ทุก
หนวยงาน

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

บรรลุ
เปาหมาย

/
 มหาวิทยาลัย โดยสํานักคอมพิวเตอร มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแผนแมบท
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มี
การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ประกอบการปรับปรุงแผนแมบท เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมีการ
ดําเนินการตามแผน

ระดับ

แผน
5

ผล
4

5.2.2 พัฒนาโครงสราง
ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
พื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

ระดับ

5

3



5.2.3 พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย

คาเฉลี่ย

4.2

4.52



5.2.1 ปรับปรุงแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรตอการใชงานระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ

กลยุทธที่ 5.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อความกาวหนาและธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


สํานักคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัย โดยสํานักคอมพิวเตอรมีการ
วิเคราะหความตองการในการพัฒนาดาน
โครงการสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีการจัดทํา
แผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการดําเนินการ
ตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ขณะอยู
ระหวางการประเมินผลการดําเนินงาน



สํานักคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัย โดยสํานักคอมพิวเตอรไดมีการ
พัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และทําการ
สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการใชงาน
ระบบสารสนเทศในชวง 6 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.52



สํานักคอมพิวเตอร

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
5.3.1 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

- รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะ

รอยละ

แผน
90

- รอยละของผูบริหารที่ไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะ

รอยละ

80

ผล
50.99

79.05

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

/
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนา
สมรรถนะ ความรู ทักษะ ทั้งสายวิชาการ ใน
การสงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุน ในการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การ
เขารวมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน โดยในรอบ
6 เดือนที่ผานมา มีผลการดําเนินงาน 566
คน จากทั้งหมด 1,110 คน คิดเปนรอยละ
50.99


มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหมีการพัฒนา
สมรรถนะผูบริหารระดับกลางขึ้นไป ซึ่ง
ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย สํานัก สถาบัน
ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสํานักงาน ไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะ ในการดําเนินงานรอบ 6
เดือน พบวา ผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะ จํานวน 83 คน จากทั้งหมด 105
คน คิดเปนรอยละ 79.05

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน




กองบริหารงานบุคคล/
คณะ/สํานัก/สถาบัน

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
5.3.2 พัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรตามตัวชี้วัด
รายบุคคล

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรตาม
ตัวชี้วัดรายบุคคล

หนวยนับ
ระดับ

กลยุทธที่ 5.4 จัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (Endowment Fund)
5.4.1 พัฒนากลยุทธการ รอยละของรายไดจากการ
รอยละ
เพิ่มมูลคาทางการตลาด เพื่อ จัดหาผลประโยชน จาก
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่
จัดหารายไดในเชิงรุก
เพิ่มขึ้น

5.4.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนา ระดับความสําเร็จของการ
มหาวิทยาลัย (Endowment ดําเนินการจัดตั้งกองทุน
Fund)
พัฒนามหาวิทยาลัย
(Endowment Fund)

ระดับ

ปงบประมาณ 2561

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

/
 ทุกหนวยงานมีการพัฒนาตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลอยาง
เหมาะสม มีการกําหนดใหมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรตามตัวชี้วัด
รายบุคคล อยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีการนํา
ผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบแกบุคลากร โดยการตั้งแตง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรเพื่อประชุมพิจารณา

แผน
5

ผล
3

10

n/a



5

3



สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


กองบริหารงานบุคคล/
คณะ

มหาวิทยาลัย โดยกองกิจการพิเศษมีการพัฒนา
กลยุทธการจัดหารายไดจากทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตั้งแตเดือน ต.ค. 60 – ก.พ. 61 มีรายไดจาก
การจัดหาผลประโยชน 5.12 ลานบาท



กองกิจการพิเศษ/
คณะ/สํานัก
คอมพิวเตอร/สถาบัน
ภาษา/สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ

มีการแตงตั้งคณะทํางาน มีการศึกษาแนว
ทางการจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย มี
การจัดทํารางระเบียบกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผูบริหารวิทยาลัยอยูใน
ระหวางหารือแนวทางการกอตั้งกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม ภายในป
2561 นี้



กองนโยบายและแผน/
กองคลัง/กองกิจการ
พิเศษ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
5.4.3 บริหารงบประมาณ
เงินรายไดในเชิงธุรกิจ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

จํานวนกิจกรรมการบริหาร
กิจกรรม
เงินรายไดที่ทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม

ปงบประมาณ 2561

แผน
5

ผล
1

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

/
 มหาวิทยาลัย โดยกองคลัง มีการดําเนิน
กิจกรรม 1 กิจกรรม คือ การบริหารเงินฝาก
ธนาคารของมหาวิทยาลัย โดยการตรวจสอบ
ขอมูลเงินฝากประจําที่ครบกําหนดเปนประจํา
ทุกเดือน และประสานธนาคารใหเสนออัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพื่อนําเสนอผูบริหาร
อนุมัติการถอนเงินฝากประจําและปรับอัตรา
ดอกเบี้ยใหม โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่
มหาวิทยาลัยไดรับอยางสูงสุด

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


กองคลัง/กองกิจการ
พิเศษ/คณะกรรมการ
จัดหารายได

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
5.4.4 พัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลังของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหารการเงิน
การคลังของมหาวิทยาลัย

หนวยนับ
ระดับ

กลยุทธที่ 5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู Green and Clean University
5.5.1 พัฒนา
ระดับความพึงพอใจของ
คาเฉลี่ย
สภาพแวดลอมของ
นักศึกษาและบุคลากรตอการ
มหาวิทยาลัย
พัฒนาสภาพแวดลอมของ
มหาวิทยาลัย

ปงบประมาณ 2561

แผน
5

ผล
5

3.8

n/a

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

/
 มีการกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดสรร
และการบริหารงานงบประมาณประจําป มี
การพัฒนาระบบฐานขอมูล (MIS) สนับสนุน
การปฏิบัติงาน ดานการเงินการคลัง ครอบคลุม
ทุกภารกิจ รวมถึงระบบสํารองขอมูล และ
ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารการเงินการคลัง
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ทั้งดานการเงิน
และดานบัญชี โดยการปฏิบัติงานดานการคลัง
ของมหาวิทยาลัยจะเปนไปตาม กฎ ระเบียบ
ขอบังคับของกระทรวงการคลัง นอกจากจะ
ถูกตองตามระเบียบการเบิกจายแลวยังสะทอน
การใชจายงบประมาณในเรื่องตางๆ วามีความ
คุมคา เหมาะสมกับจํานวนเงินงบประมาณที่
เบิกจาย และการใชจายดังกลาวยังกอใหเกิด
ประโยชนกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไดมีการทบทวน
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอยางตอเนื่อง



อยูในระหวางปรับปรุงแบบสอบถาม

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


กองคลัง/กองนโยบาย
และแผน/สํานัก
คอมพิวเตอร



สํานักงานอธิการบดี/
ทุกหนวยงาน

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

5.5.2 ปรับปรุงระบบ
จราจรและสถานที่จอดรถ

ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงระบบจราจรและ
สถานที่จอดรถ

ระดับ

แผน
5

5.5.3 บูรณาการการใช
ประโยชนอาคาร สถานที่
อยางมีประสิทธิภาพ

ระดับความสําเร็จของการบูร
ณาการการใชประโยชน
อาคารและสถานที่

ระดับ

5

ผล
3

5

บรรลุ
เปาหมาย

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค

/
 มหาวิทยาลัย โดยโครงการจัดตั้งกองอาคารฯ
ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ปรับปรุงระบบจราจรและสถานที่จอดรถ มีการ
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการตามแผน
และจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรตอระบบจราจรและ
สถานที่จอดรถของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผลไป
ใชประกอบการปรับปรุงระบบจราจรใหดีขึ้น


มหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งกองอาคารฯ มี
การสํารวจขอมูลสภาพการใชงานของอาคาร
และสถานที่ของมหาวิทยาลัยใหเปนปจจุบัน
ดวยระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการ
บริหารจัดการ การใชประโยชนอาคารสถานที่
และมีการบูรณาการการใชประโยชนอาคาร
สถานที่ของทุกหนวยงาน นอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินประสิทธิภาพการใชประโยชนจาก
อาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัย โดยจัดทํา
โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา
2558 และ 2559” เพื่อนําผลการประเมิน
โครงการ ขอเสนอแนะ มาปรับปรุงแนว
ทางการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ตอไป

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


โครงการจัดตั้งกอง
อาคารฯ/สํานักงาน
อธิการบดี



โครงการจัดตั้งกอง
อาคารฯ/คณะ/สํานัก
สงเสริมวิชาการฯ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 5.6 เตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
5.6.1 การเตรียมการเปน ระดับความสําเร็จของการ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดําเนินการเตรียมการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

หนวยนับ

ระดับ

ปงบประมาณ 2561

บรรลุ
เปาหมาย

แผน

ผล

/

4

3



หมายเหตุ  หมายถึงดําเนินการแลว  หมายถึงอยูระหวางดําเนินการ  หมายถึงยังไมดําเนินการ

รายละเอียดการดําเนินงาน/ปญหาและ
อุปสรรค
มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน มีการ
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร และ
มีการศึกษาแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ

สถานะการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินงาน


คณะกรรมการ
ดําเนินงานศึกษาแนว
ทางการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ

1
สรุปสถานะการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

แผน

ผล

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

กลยุทธที่ 1.1 ปรับกระบวนทัศนการผลิตบัณฑิต
1.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย
สอดคลองตอความตองการของสังคม โดยเนน
ทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตร

ระดับ

5

3

สํานักสงเสริมวิชาการ/คณะ/บัณฑิต

- ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธและ
สรางความเขาใจ

ระดับ

5

2

สํานักสงเสริมวิชาการ/คณะ/งาน
ประชาสัมพันธ

- จํานวนสถานศึกษาที่รวมโครงการ/กิจกรรม

สถานศึกษา

10

7

ระดับ

5

2

1.1.4 พัฒนาการเรียนการสอน โดยเนนการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21

- รอยละของนักศึกษาใหมที่เขารวมโครงการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21

รอยละ
โครงการ/
กิจกรรม

80
10

n/a
15

1.1.5 บูรณาการการสอนกับพันธกิจการบริการ
วิชาการวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของนักศึกษา

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการสอน
กับพันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัยและ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับ

5

5

คณะ/กองพัฒนานักศึกษา/สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม/สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลงาน/
ชิ้นงาน

12

21

คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย

1.1.2 ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจแก
กลุมเปาหมายในการศึกษาตอ

1.1.3 เตรียมความพรอมนักศึกษากอนเรียนดาน - ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
วิชาการและอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

1.1.6 สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีการเผยแพร จํานวนผลงานหรือชิ้นงานของนักศึกษาที่ไดรับ
ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ
การยกยองหรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ

สํานักสงเสริมวิชาการ/คณะ/กอง
พัฒนานักศึกษา

คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย

2
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

ผล
40

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1.1.7 พัฒนาการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับ
การทํางาน (Work Integrated Learning)

จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการทํางาน

หลักสูตร

แผน
25

1.1.8 สรางเครือขายความรวมมือในการผลิต
บัณฑิตกับภาคสวนตาง ๆ

จํานวนเครือขายความรวมมือ

เครือขาย

12

11

คณะ/กองพัฒนานักศึกษา/สํานัก
สงเสริมวิชาการ

1.1.9 พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษหรือภาษา รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
อาเซียน
การใชภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน

รอยละ

100

n/a

คณะ/สถาบันภาษา/กองวิเทศสัมพันธ

1.1.10 การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่สอบผาน
เกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

รอยละ

80

90.48

1.1.11 การสอบวัดระดับความรูดานภาษาอังกฤษ รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่สอบผาน
เกณฑการสอบวัดความรูดานอังกฤษ

รอยละ

60

n/a

โครงการ/
กิจกรรม

2

-

คณะ/กองพัฒนานักศึกษา/สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม/บัณฑิตวิทยาลัย

คน

50

-

กองบริหารงานบุคคล/คณะ

- จํานวนบทเรียน E-Learning ที่พัฒนาใหม

บทเรียน

20

40

- จํานวนสื่อการเรียนการสอนที่ไดรับการพัฒนา

ชื่อเรื่อง

10

260

- จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น

ชื่อเรื่อง

2,500

1,722

คน

15

8

1.1.12 สรางความตระหนักในหนาที่ของพลเมือง จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมความ
ไทยและพลเมืองโลก
ตระหนักในหนาที่ของพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกที่จัดใหนักศึกษา
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะสากล
1.2.1 พัฒนาอาจารยมืออาชีพ
1.2.2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสม

1.2.3 พัฒนาคุณวุฒิอาจารย

จํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการพัฒนา
อาจารยมืออาชีพ

จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น

คณะ/กองพัฒนานักศึกษา/สํานัก
สงเสริมวิชาการ

คณะ/สํานักคอมพิวเตอร

คณะ/สถาบันภาษา/สํานักสงเสริม
วิชาการฯ

สํานักคอมพิวเตอร/คณะ/สํานักวิทย
บริการฯ

กองบริหารงานบุคคล/คณะ

3
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.2.4 สงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
อาจารย
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาระบบบริการนักศึกษาและสนับสนุนการสรางความพรอมสูตลาดแรงงาน
1.3.1 พัฒนาการใหบริการ ที่เอื้อตอการ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ
พัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา ใหบริการนักศึกษา
1.3.2 พัฒนาระบบแนะแนวและการใหคําปรึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
1.3.3 พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมกับการเขา
สูตลาดแรงงาน

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบแนะ
แนวและการใหคําปรึกษา
จํานวนโครงการที่สงเสริมการเตรียมความ
พรอมนักศึกษากอนเขาสูตลาดแรงงาน

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือขาย
ผูปกครอง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

คน

แผน
15

ผล
6

ระดับ

5

3

กองพัฒนานักศึกษา/คณะ

คาเฉลี่ย

4

n/a

คณะ/กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ

10

8

คณะ/กองพัฒนานักศึกษา

กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาระบบความสัมพันธกับศิษยเกาและเครือขายผูปกครอง
1.4.1 พัฒนาเครือขายศิษยเกา
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือขายศิษย ระดับ
เกา
1.4.2 พัฒนาเครือขายผูปกครอง

สถานะการ
ดําเนินงาน

ระดับ

5

กองบริหารงานบุคคล/คณะ

3

คณะ/กองพัฒนานักศึกษา/สมาคมศิษย
เกาฯ

5

3

100

70.58

สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ

คณะ/กองพัฒนานักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการทางวิชาการ

กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรม (Innovation)
2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ
งานวิจัย
ปฏิรูปการวิจัย
2.1.2 บริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ใหมีประสิทธิภาพ

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย

คาเฉลี่ย

4

n/a

สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ

2.1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย

จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย

คน

40

321

สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ

4
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
2.1.4 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.1.5 สงเสริมการวิจัยในระดับปริญญาตรี โท
และเอก โดยมุงสูการพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด
รอยละของหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนวิจัย

กลยุทธที่ 2.2 สรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ
2.2.1 สงเสริมการทําวิจัยรวมกับหนวยงาน
จํานวนงานวิจัยที่ทํารวมกับหนวยงานภายนอก/
ภายนอกหรือเครือขาย
เครือขาย
2.2.2 สรางเครือขายการวิจัยภูมิปญญาทองถิ่น
โคราช

จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
โคราช

กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมใหบุคลากรนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปตีพิมพเผยแพร
2.3.1 จัดประชุมวิชาการ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2.3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนํา
ผลงานวิจัยไปตีพิมพและเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

กลยุทธที่ 2.4 การบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
2.4.1 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา จํานวนเครือขายความรวมมือ
ทองถิ่นตามหลัก “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา”

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รอยละ

แผน
80

ผล
51.15

คน

40

180

คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ชิ้นงาน

10

25

สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/
สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ

ชิ้นงาน

7

5

สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/ศูนย
ศึกษาพัฒนาจังหวัด

บทความ

40

8

สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ

บทความ

50

60

สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ

เครือขาย

7

9

คณะ/สํานักวิทยบริการฯ/สํานัก
คอมพิวเตอร/ศูนยการศึกษาพิเศษ/
ศูนยศึกษาและพัฒนาจังหวัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ

2.4.2 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

รอยละของหลักสูตรที่มีการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน

รอยละ

80

n/a

คณะ

2.4.3 สงเสริมใหชุมชนสามารถนําแนวทางตาม
พระราชดําริไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

จํานวนโครงการสงเสริมแนวทางพระราชดําริ

โครงการ

8

6

คณะ/ศูนยศึกษาและพัฒนาจังหวัด

5
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
2.4.4 โครงการบริการวิชาการในรูปแบบที่สราง
รายได

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รอยละ

แผน
10

ผล
n/a

ระดับ

5

4

สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ

คาเฉลี่ย

4

4

สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ

เครือขาย

5

6

สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ

ระดับ

4

4

สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ

รอยละของรายไดจากการบริการวิชาการที่
เพิ่มขึ้น

คณะ/สํานัก/สถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการตอยอดการใชประโยชนจากองคความรูเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาสถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ ใหเปนเสาหลักนครแหงบรรพชีวิน
3.1.1 พัฒนาระบบบริหารสถาบันวิจัยไม
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
กลายเปนหินฯ
สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ
3.1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานบรรพชีวินที่
เชื่อมโยงกับเครือขายความรวมมือในระดับชาติ
และนานาชาติ

ระดับความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล

3.1.3 สรางเครือขายความรวมมือในประเทศและ จํานวนเครือขายความรวมมือในประเทศและ
นานาชาติ
นานาชาติ
3.1.4 บูรณาการองคความรูดานบรรพชีวินวิทยา ระดับความสําเร็จของการจัดตั้ง UNESCO
เพื่อสนับสนุน UNESCO GEOPARK
GEOPARK
3.1.5 สงเสริมการทองเที่ยวครบวงจร
กลยุทธที่ 3.2 บูรณาการองคความรูดานการศึกษา
3.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

จํานวนนักทองเที่ยวที่เยี่ยมชมสถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินฯ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

3.2.2 ชุมชนตนแบบดานการจัดการศึกษาสําหรับ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนตนแบบ
ผูดอยโอกาส
ดานการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส

คน

100,000 64,110

สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ

ระดับ

5

5

ทุกคณะ

ระดับ

5

5

คณะครุศาสตร

6
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 3.3 บูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3.1 การพัฒนาคุณภาพขาวหรือโครงการตาม จํานวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพขาว
หรือโครงการตามแนวพระราชดําริ
แนวพระราชดําริ

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

แผน

ผล

ชุมชน

2

4

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูเพื่อการใชชีวิตอยู
รวมกับธรรมชาติอยางมีความสุข

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยการเรียนรู
เพื่อการใชชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติอยางมี
ความสุข

ระดับ

5

5

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.3.3 ชุมชนตนแบบดานการบริหารจัด
การพลังงานโดยพึ่งตนเอง

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนตนแบบ
ดานการบริหารจัดการพลังงานโดยพึ่งตนเอง

ระดับ

5

2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนตนแบบ
ดานการพัฒนาสุขภาวะ

ระดับ

5

2

คณะสาธารณสุขศาสตร

จํานวนวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการพัฒนา เพื่อ
เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ

กลุม/ราย

5

7

คณะวิทยาการจัดการ

3.5.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดาน
การบริหารจัดการ เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานการบริหาร
จัดการ เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง

ระดับ

4

4

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3.5.3 ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการความ
รับผิดชอบตอสังคม

ระดับ

4

3

สํานักงานอธิการบดี

กลยุทธที่ 3.4 บูรณาการองคความรูดานสาธารณสุข
3.4.1 ชุมชนตนแบบดานการพัฒนาสุขภาวะ
กลยุทธที่ 3.5 บูรณาการองคความรูดานบริหารจัดการ
3.5.1 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับ
วิสาหกิจชุมชน

7
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

แผน

ผล

รอยละ

100

47.06

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คาเฉลี่ย

4

4.37

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม/คณะ/กอง
พัฒนานักศึกษา/สํานักงานอธิการบดี

4.2.2 พัฒนามหาวิทยาลัยทั้งทางกายภาพและวิถี ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
การอยูรวมกันในวัฒนธรรมสังคม เพื่อเกิด
ตอสุนทรียะทางศิลปวัฒนธรรม
จิตสํานึกตอมหาวิทยาลัยและเปนแบบอยางที่ดีตอ
สังคม

คาเฉลี่ย

4

n/a

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม/คณะ/กอง
พัฒนานักศึกษา/สํานักงานอธิการบดี

4.2.3 สืบสานประเพณีทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ
สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คาเฉลี่ย

4

n/a

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม/สํานักงาน
อธิการบดี

ระดับ

5

5

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม/คณะ/กอง
พัฒนานักศึกษา

ระดับ

5

3

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล

กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1.1 จัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แบบบูรณาการ เนนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนที่มุงผลสัมฤทธิ์ระดับมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมคานิยมจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอคุณคาศิลปวัฒนธรรมและวิถีไทย
4.2.1 สงเสริมคานิยมและจิตสํานึกในวิถีไทยกับ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
ตอวัฒนธรรมองคกร
บุคลากรและนักศึกษา

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัด
กิจกรรมสืบสาน ประเพณี เพื่อการอนุรักษสืบ
สาน ทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม

4.2.4 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ ระดับความสําเร็จของการบูรณาการ
สอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการบริการ
วิชาการและกิจกรรมพัฒนาศึกษา
กลยุทธที่ 4.3 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูสังคมไทยและสังคมโลก
4.3.1 สงเสริมการพัฒนาภูมิปญญาของทองถิ่น ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาภูมิ
ปญญาของทองถิ่น

8
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

4.3.2 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นสูสังคมไทยและสังคมโลก

จํานวนโครงการ/กิจกรรม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ

โครงการ/
ผลงาน

4.3.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ

จํานวนเครือขายความรวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพร

เครือขาย

ปงบประมาณ 2561

แผน
1

ผล
1

5

9

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธที่ 4.4 วิจัยและสรางผลงานวิชาการ หรืองานสรางสรรคเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น (Value Added)
4.4.1 พัฒนาตอยอดการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม จํานวนโครงการวิจัย/ผลงานวิชาการดาน
และภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพร

โครงการ/
ผลงาน

1

n/a

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

4.4.2 เสริมสรางมูลคาเพิ่มดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นจากฐานการวิจัย

สิทธิบัตร

1

n/a

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับ

5

2

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ/
กิจกรรม

2

3

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับ

4

4

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับ

5

5

กองนโยบายและแผน

จํานวนสิทธิบัตรจากฐานงานวิจัย

กลยุทธที่ 4.5 การพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม (Cultural Knowledge Center :CKC)
4.5.1 พัฒนาและยกระดับแหลงเรียนรูทาง
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแหลงเรียนรู
ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4.5.2 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
แหลงเรียนรูในทองถิ่น

จํานวนโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและแหลงเรียนรูในทองถิ่น

กลยุทธที่ 4.6 จัดตั้งศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นภาคอีสาน
4.6.1 จัดตั้งศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นภาค ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
อีสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นภาคอีสาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธที่ 5.1 สรางวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ
5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารเชิงกล
ยุทธ

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารเชิงกลยุทธ

9
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
5.1.2 พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

5.1.3 บูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับพันธกิจ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

คาเฉลี่ย

แผน
4

ผล
n/a

ระดับ

5

4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ทุก
หนวยงาน

4.3

n/a

ทุกหนวยงาน

ทุกหนวยงาน

5.1.4 บูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษา
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน

5.1.5 พัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรสู
องคกรแหงการเรียนรู

ระดับ

5

3

ทุกหนวยงาน

5.1.6 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนผานสื่อหลายชองทาง

ระดับความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร

คาเฉลี่ย

4

n/a

งานประชาสัมพันธ/ทุกหนวยงาน

กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
5.2.1 ปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ

5

4

สํานักคอมพิวเตอร

5.2.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

ระดับ

5

3

สํานักคอมพิวเตอร

5.2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการใชงาน
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ

คาเฉลี่ย

4.2

4.52

สํานักคอมพิวเตอร

รอยละ

90

50.99

กองบริหารงานบุคคล/คณะ/สํานัก/
สถาบัน

รอยละ

80

79.05

กลยุทธที่ 5.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อความกาวหนาและธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
5.3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะ
- รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะ
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กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
5.3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรตามตัวชี้วัดรายบุคคล

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามตัวชี้วัด
รายบุคคล

กลยุทธที่ 5.4 จัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (Endowment Fund)
5.4.1 พัฒนากลยุทธการเพิ่มมูลคาทางการตลาด รอยละของรายไดจากการจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น
เพื่อจัดหารายไดในเชิงรุก

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2561

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ระดับ

แผน
5

ผล
3

รอยละ

10

n/a

กองกิจการพิเศษ/คณะ/สํานัก
คอมพิวเตอร/สถาบันภาษา/
สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ

กองบริหารงานบุคคล/คณะ

5.4.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
(Endowment Fund)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (Endowment
Fund)

ระดับ

5

3

กองนโยบายและแผน/กองคลัง/กอง
กิจการพิเศษ

5.4.3 บริหารงบประมาณเงินรายไดในเชิงธุรกิจ

จํานวนกิจกรรมการบริหารเงินรายไดที่ทําให
เกิดมูลคาเพิ่ม

กิจกรรม

5

1

กองคลัง/กองกิจการพิเศษ/
คณะกรรมการจัดหารายได

5.4.4 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังของ
มหาวิทยาลัย

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลังของมหาวิทยาลัย

ระดับ

5

5

กองคลัง/กองนโยบายและแผน/สํานัก
คอมพิวเตอร

คาเฉลี่ย

3.8

n/a

สํานักงานอธิการบดี/ทุกหนวยงาน

กลยุทธที่ 5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู Green and Clean University
5.5.1 พัฒนาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
ตอการพัฒนาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
5.5.2 ปรับปรุงระบบจราจรและสถานที่จอดรถ

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงระบบจราจร
และสถานที่จอดรถ

ระดับ

5

3

โครงการจัดตั้งกองอาคารฯ/สํานักงาน
อธิการบดี

5.5.3 บูรณาการการใชประโยชนอาคาร สถานที่
อยางมีประสิทธิภาพ

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการใช
ประโยชนอาคารและสถานที่

ระดับ

5

5

โครงการจัดตั้งกองอาคารฯ/คณะ/
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
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กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 5.6 เตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
5.6.1 การเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเตรียมการ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ของรัฐ

หมายเหตุ

หมายถึงดําเนินการแลว

หมายถึงอยูระหวางดําเนินการ

หนวยนับ
ระดับ

ปงบประมาณ 2561

แผน

ผล

4

3

หมายถึงยังไมดําเนินการ

สถานะการ
ดําเนินงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนินงานศึกษาแนว
ทางการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

