
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
ที่  อว 0647.๑๑/068                  วันที่  12  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 
เรื่อง  ขอแก้ไขข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  

     ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 12 มีนาคม 
2563  และที่ประชุมได้ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนั้น 
  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอใคร่ขอแก้ไขข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 และยุทธศาสตร์ที่ 5  
ดังนี้ 
                    1. ยกเลิก โครงการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามด้านการจัดการความรู้ จ านวนเงิน 50,000 บาท 
                     2. แก้ไข ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  
เป้าประสงค์  1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  
1 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

จ านวนโครงการท่ีส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ด้วยการ
สร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

จ านวน 3 
โครงการ 

(ใช้งบประมาณ
ร่วมกับโครงการ 

500,000 ) 

เป้าประสงค์ 2. เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 1.  พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
1 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

จ านวนนวัตกรรมและโครงการท่ีฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ชัดเจน ค่า
เป้าหมายท่ีชัดเจน 

จ านวน 1 
โครงการ 

 (ใชง้บประมาณ
ร่วมกับโครงการ 

500,000 ) 

กลยุทธ์ 3.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
1 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมท่ีมีผลลัพธ์ท่ีชัดเจน 

จ านวน 2 
เครือข่าย 

(ใช้งบประมาณ
ร่วมกับโครงการ 

500,000 ) 

เป้าประสงค์ 3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
1 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความ
เข้าใจในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม 

ร้อยละ 80 (ใช้งบประมาณ
ร่วมกับโครงการ 

500,000 ) 

 

 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 

                          (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์) 
                                  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 



 
โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์   1. พัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 1.1  มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
 กลยุทธ์  1.1.1  พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุน 

 1.1.2. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 
 1.1.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
 1.1.4 มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 เป้าประสงค์ 1.2  ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติท่ีดีถูกต้อง 
 กลยุทธ์  1.2.1.จัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
 1.2.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชน ในพื้นที่มีความ

พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
 1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 1.2.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพ้ืนที่บริการให้ประสบความส าเร็จด้วยองค์ความรู้ 

 เป้าประสงค์     1.3  ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่นเสริมสร้าง คุณค่าและจิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 1.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกัน ท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.3.2 สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  1.3.3 มีกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ 1.4  บูรณาการการจัด การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ  
 กลยุทธ์ 1.4.1 หลักสูตร ที่น ามาบูรณาการเรียนการสอนวิจัย บริการวิชาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ   

 
 
 
 



 
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ /       
โครงการหลัก /โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น      
เป้าประสงค์ 1.1  มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ 1.1.1  พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทนุ 
1 โครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสรา้งงานวิจัย

เพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุนได้ ร้อยละ 60 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 44,300 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถท างานวิจัยและขอทุนจากแหล่งทุนได้ ร้อยละ 60 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 20,700 

กลยุทธ์ 1.1.2  นักวจิัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กบัชุมชน ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 
1 โครงการจดัประชุมวิชาการและนทิรรศการ 

อพ.สธ. 
ร้อยละของงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจาก
แหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 40 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

90,252  

กลยุทธ์ 1.1.3  พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิน่ 
1 โครงการจดัท าจุลสารวิจัยบริการถา่ยทอด

เทคโนโลย ี
จ านวนระบบด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวตักรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็น
เครื่องมือช่วยตัดสินใจ 

จ านวน 2 ระบบ/
องค์ความรู ้

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

41,600  

2 โครงการจดัรายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี จ านวนระบบด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวตักรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็น
เครื่องมือช่วยตัดสินใจ 

จ านวน 2 ระบบ/
องค์ความรู ้

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

15,430  

กลยุทธ์  1.1.4 มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุชน 
1  ร้อยละของหลักสูตรที่มผีลงานวิจยัดีเด่นและผลติภณัฑ์ชุมชนที่นักศกึษามีส่วนร่วม ร้อยละ 30    

เป้าประสงค์ 1.2  ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างย่ังยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 

กลยุทธ์ 1.2.1 จัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
1 โครงการ จ านวนต าบลทีไ่ด้ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมลูต าบล จ านวน 10 ต าบล    

กลยุทธ์ 1.2.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชมุชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชน ในพ้ืนที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
1 โครงการ 1. จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรยีนที่มหาวิทยาลัยและเครือข่ายเข้าไปด าเนนิการจากการ

วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่มีผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จ านวน 50 หมู่บ้าน    

2 โครงการ 2. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น เป็นไปตามเป้าหมาย 

จ านวน 20 โครงการ    

3 โครงการเครือข่ายการเรยีนรูด้้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

3. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 

จ านวน 5 ภาคี
เครือข่าย 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

500,000  



ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ /       
โครงการหลัก /โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน      

1 โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม ชุมชน 
ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

1. ร้อยละผู้รับบริการมคีวามรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมที่จดัท าขึ้น 

ร้อยละ 50 -สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
-ทุกคณะ 

200,000  

2. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6 กิจกรรม  
3. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัยของแต่ละคณะ 
จ านวน 12 กิจกรรม  

กลยุทธ์ 1.2.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพ้ืนที่บริการให้ประสบความส าเร็จด้วยองค์ความรู้ 
1 โครงการ 1. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่บริการได้รับการพัฒนาและยกระดับด้วยองค์ความรู้

จากมหาวิทยาลัย  
จ านวน 10 ผลิตภณัฑ ์    

2 โครงการ 2. จ านวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนท่ีบริการที่ประสบความส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย 

จ านวน 5 วิสาหกิจ
ชุมชน 

   

เป้าประสงค์ 1.3  ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่นเสริมสร้าง คุณค่าและจิตส านึก รักษ์ท้องถิน่  
กลยุทธ์ 1.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกัน ท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1 โครงการ ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ร้อยละ 80    

กลยุทธ์ 1.3.2 สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น      
1 โครงการ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญัญาท้องถิ่น  จ านวน 2 องค์ความรู้    

กลยุทธ์ 1.3.3  มีกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม   
1 โครงการ จ านวนกิจกรรมร่วมกับ ภาคีเครือข่ายที่ด าเนินการด้านศลิปวัฒนธรรม จ านวน 1 กิจกรรม

ร่วมกับภาคเีครือข่าย 
   

เป้าประสงค์ 1.4  บูรณาการการจัด การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ   
กลยุทธ์ 1.4.1 หลักสูตร ที่น ามาบูรณาการเรียนการสอนวิจัย บริการวิชาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ   
1 โครงการ ร้อยละของหลักสูตรที่น ามาบรูณาการเรยีนการสอนวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ   
 ร้อยละ 100    

    รวมท้ังสิ้น       
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 3.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 3.1.1  ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศ 

  3.1.2  ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะ ในศตวรรษที่ 21 
  3.1.3  ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1.4  อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  3.1.5  พัฒนาห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
  3.1.6  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ 
 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / 
โครงการหลัก / โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา     
เป้าประสงค์ 3.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.1.1  ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสตูรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

1 โครงการ 1. จ านวนหลักสตูรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสตูรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศรอบข้างและสามารถ
พัฒนาตนเองได้ (รวม non degree) 

จ านวน 6 หลักสูตร    

2 โครงการ 2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินประกันคณุภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80    
กลยุทธ์ 3.1.2  ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาท่ีมีสมรรถนะวชิาชีพท่ีสอดคล้องกับทักษะ ในศตวรรษที่ 21 

1 โครงการ 1. จ านวนผลงานนักศึกษาได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ/รางวลัจากการประกวดกับสาขาท่ี
ส าเรจ็การศึกษาและอื่นๆ (รวมรางวัลชมเชย) 

จ านวน 4 ผลงาน    

2 โครงการ 2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 10    
3 โครงการ 3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีมคีวามสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า 
ร้อยละ 5    

4 โครงการ 4. ร้อยละของบัณฑติที่เข้าสอบความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน( IC3 ) ร้อยละ 50    
กลยุทธ์ 3.1.3  ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านกึในการพัฒนาท้องถิ่น 

1 โครงการ 1. ร้อยละการได้งานท า ท างานตรงสาขาประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมลิ าเนาและนอก
ภูมิล าเนาภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80    



ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / 
โครงการหลัก / โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

2 โครงการ 2. คะแนนผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑติที่ได้รับการ
ประเมิน 

ผลการประเมิน
3.51 คะแนน 

   

กลยุทธ์ 3.1.4  อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 

1 โครงการ ร้อยละอตัราการเพิ่มขึ้นในการศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษา ร้อยละ 3    

กลยุทธ์ 3.1.5  พัฒนาห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

1 โครงการ ร้อยละของหลักสูตรที่มสีิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม ร้อยละ 90    

กลยุทธ์ 3.1.6  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ 
1 โครงการ 1. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ       

สหกิจศึกษา WIL รวมทั้งใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 
ร้อยละ 70    

2 โครงการ 2. ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับการพัฒนากระบวนการ จดัการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ     
สหกิจศึกษา WIL รวมทั้งใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 

ร้อยละ 70     

3 โครงการ 3. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 30    
4 โครงการ 4. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 35    
5 โครงการ 5. ร้อยละอาจารยไ์ด้รับการส่งเสรมิให้ไดเ้ข้ารับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนอย่างน้อย  

ปีละหนึ่งครั้ง 
ร้อยละ 80    

6 โครงการ 6. ร้อยละอาจารยไ์ด้รับการส่งเสรมิให้เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษอย่างน้อยปีละ  
หนึ่งครั้ง 

ร้อยละ 70    

รวมท้ังสิ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4. พัฒนาบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ 4.1 มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ 4.1.1  ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา ให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

  4.1.2  อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม 

  4.1.3  ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  4.1.4  ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ            

มีธรรมาภิบาล 
  4.1.5  ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
  4.1.6  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  4.1.7  ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4.1.8  พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
  4.1.9  พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
  4.1.10  ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
  4.1.11  ผลส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / 
โครงการหลัก / โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4. พัฒนาบริหารจัดการ     
เป้าประสงค์ 4.1 มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 4.1.1  ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา ให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

1 โครงการ 1.จ านวนอาจารย์บุคลากร นักศึกษาและศิษยเ์ก่าที่ไดร้ับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 3 คน    
2 โครงการ 2. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจติอาสา ร้อยละ 30    
3 โครงการ 3. จ านวนโครงการจติอาสา  จ านวน 5 โครงการ    

กลยุทธ์ 4.1.2  อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
1 โครงการ ร้อยละผลงานวิจัยและองค์ความรูต้่างๆ ที่เป็นทรัพยส์ินทางปัญญาตอ่จ านวนผลงานดังกล่าวท่ี

ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ร้อยละ 50    



ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / 
โครงการหลัก / โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 
กลยุทธ์ 4.1.3  ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1 โครงการ ค่าระดบัผลการส ารวจความพึงพอใจการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั ระดับผล 3.51
คะแนน  

   

กลยุทธ์ 4.1.4  ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
1 โครงการ จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบรหิารจดัการและการตดัสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลยัเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน 2 ฐานข้อมูล    

กลยุทธ์ 4.1.5  ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
1 โครงการ ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ ระดับคะแนน    

85 คะแนน 
   

กลยุทธ์ 4.1.6  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพนัธกจิของมหาวิทยาลัย 

1 โครงการ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 2 เครือข่าย    

กลยุทธ์ 4.1.7  ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
1 โครงการ ผลของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบตัิงาน (ดัชนีวัดจากกรมสุขภาพจติกระทรวง

สาธารณสุข คะแนนเตม็ 220 คะแนน) 
ผลคะแนน 158 
คะแนน 

   

กลยุทธ์ 4.1.8  พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
1 โครงการ ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจา่ยงบประมาณของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90    

กลยุทธ์ 4.1.9  พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติท่ีดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
  ระดับผลการประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน 

4.2 คะแนน 
   

กลยุทธ์ 4.1.10  ฐานข้อมลูศิษย์เก่าและกจิกรรมสมัพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมลูศิษย์เก่า 
1 โครงการ 1. จ านวนการปรับปรุงฐานข้อมลูศิษย์เก่าและกิจกรรมสมัพันธ์ จ านวนทุกป/ีครั้ง    
2 โครงการ 2. จ านวนกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมลูศิษย์เก่า จ านวน 6 กิจกรรม    

กลยุทธ์ 4.1.11  ผลส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
1 โครงการ ระดับผลส ารวจความคดิเห็นความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการที่มตี่อมหาวิทยาลัย ระดับ ด ี    

รวมท้ังสิ้น   
 
 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 5.1  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
 กลยุทธ์  5.1.1  ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
  5.1.2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
  5.1.3  มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 

เป้าประสงค์  5.2  เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 5.2.1  พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 5.2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) 
 5.2.3  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

เป้าประสงค์ 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 กลยุทธ์  5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 

 
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / 
โครงการหลัก / โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม     
เป้าประสงค์  5.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบนัอนุรักษธ์รรมชาติและสภาพแวดล้อม  
กลยุทธ ์5.1.1  ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  

1 โครงการเครือข่ายการเรยีนรูด้้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

จ านวนโครงการทีส่่งเสริมอนุรักษท์รัพยากรและสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ด้วยการสร้าง
จิตส านึกอนุรักษห์รือพัฒนาสภาพแวดล้อม 

จ านวน 3 โครงการ สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

-  

กลยุทธ ์5.1.2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
  จ านวนฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรูต้ามภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม จ านวน 1 ฐานข้อมูล    

กลยุทธ ์5.1.3  มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 
  ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่น ากลับมาใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 30    

เป้าประสงค์  5.2 เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิน่โดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 5.2.1  พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 



ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / 
โครงการหลัก / โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 
1 โครงการเครือข่ายการเรยีนรูด้้าน

สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

จ านวนนวัตกรรมและโครงการที่ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและมผีลลัพธ์ชัดเจน ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน จ านวน 1 โครงการ สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

-  

กลยุทธ ์5.2.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนเตรียม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) 
  ระดับความพึงพอใจกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสรมิและสนับสนับเพือ่เข้าสู่โครงการมหาลัยสีเขียว 

ผลการประเมินมหาวิทยาลยัสเีขียว 
ระดับ 3.5 คะแนน    

กลยุทธ์ 5.2.3  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
1 โครงการเครือข่ายการเรยีนรูด้้าน

สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมท่ีมผีลลัพธ์ที่ชัดเจน จ านวน 2 เครือข่าย สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

-  

เป้าประสงค์ 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมจีิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดลอ้ม 

1 โครงการเครือข่ายการเรยีนรูด้้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม ร้อยละ 80 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

-  

รวมท้ังสิ้น   
 

  
  


