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ค ำน ำ 
 
  แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จัดท าข้ึนตามกรอบและทิศทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับภารกิจและจุดเน้น ระดับคณะ/และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถด าเนินการบรรลุตาม
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ 20 กลยุทธ์ 32 โครงการหลัก และ 176 โครงการย่อย ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1   ปฏิรูปเพื่อกำรพัฒนำองค์กร (Reform & Re-positioning)  
     ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค ์5 กลยุทธ์ 10 โครงการหลัก และ 45 โครงการย่อย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  สร้ำงควำมร่วมมือมุ่งเป้ำ  
     ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค ์5 กลยุทธ์ 6 โครงการหลัก และ 22 โครงการย่อย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงช่ือเสียง สร้ำงศรัทธำ สร้ำงรำยได้  
    ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค ์6 กลยุทธ์ 12 โครงการหลัก และ 90 โครงการย่อย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4   ครอบครัวรำชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  
   ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค ์4 กลยุทธ์ 4 โครงการหลัก และ 19 โครงการย่อย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ด าเนินการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่ระดับ คณะ/หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน าแผนไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการซึ่งจ าแนกเป็นการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย ให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
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ปรัชญำ  พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งปัญญา 
 
วิสัยทัศน์ ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน  (CPRU Knowledge for all) 
 
ค่ำนิยม  ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One) 
 
อัตลักษณ์ ความรู้ดี มีคุณธรรม น าสังคม 
 
พันธกิจ  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 
  3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อความเข็มแข็งของท้องถิ่น 
  4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 
  6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กำรประเมินผลส ำเร็จของแผน  
พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของตัวชี้วัดทั้งหมดในแต่ละปี 
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เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)    
เป้ำประสงค์ 

1. ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ  
2. การสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
3. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่
4. สถาบันสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 63 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแล 

1. ร้อยละของระบบบริหารจดัการทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร้อยละ 85 ส านักงานอธิการบดี
(งานบริหารงานท่ัวไป 

กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

2. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสการบริหารจัดการ (ITA) คะแนน 80 ส านักงานอธิการบดี
(งานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน) 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคณุภาพ 

3. คะแนนเฉลีย่ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4.00 ส านักงานอธิการบดี
(งานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคณุภาพ 

4. จ านวนหลักสตูรที่ถูกปรบัปรุงให้ทันสมัยตามความต้องการของสังคมและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

หลักสตูร 15 ทุกคณะ/งานบริการ
การศึกษา กองกลาง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 63 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแล 

และประกันคณุภาพ 
5. จ านวนหลักสตูรที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้าน Health 

Science and Technology 
หลักสตูร 3 ทุกคณะ/งานบริการ

การศึกษา กองกลาง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคณุภาพ 

6. จ านวนหลักสตูรระยะสั้นเพื่อพัฒนาคนท างานและผู้สูงอายุ (Up-skill & Re-
skill) 

หลักสตูร 5 ทุกคณะ/งานบริการ
การศึกษา กองกลาง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคณุภาพ 

7. ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Online 
 

ร้อยละ 55 ทุกคณะ/งานบริการ
การศึกษา กองกลาง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคณุภาพ 

8. ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 ทุกคณะ/งานบริการ
การศึกษา กองกลาง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคณุภาพ 

9. ร้อยละของบณัฑิตมสีมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ ร้อยละ 85 ทุกคณะ/งานบริการ
การศึกษา กองกลาง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคณุภาพ 

10. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผู้เรยีนที่เข้ารว่มการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (ระบบสหกิจศึกษา) 

ร้อยละ 30 ทุกคณะ/งานบริการ
การศึกษา กองกลาง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคณุภาพ 

11. ระดับความส าเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ดยสร้างชุมชนแห่ง
ความสุข 

ระดับ 3 ทุกคณะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแล 

และประกันคณุภาพ 
12. ร้อยละความส าเรจ็ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเพื่อ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น 
ร้อยละ 85 ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 

13. จ านวนหลักสตูรในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบดิจิทัลในหอ้งเรียน หลักสตูร 
 

20 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 

ทุกคณะ 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 

14. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานภายนอกท่ีเข้าถึง
การให้บริการด้านดจิิทัลของมหาวทิยาลัย (Internet of Things 
:IOT/Digital Society/Data Center/Smart Meeting Room/Digital 
Library) 

ร้อยละ 85 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 

15. ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ระดับ 3 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  สร้ำงควำมร่วมมือมุ่งเป้ำ (Cooperation Focus)     
เป้ำประสงค์  

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพ่ือต่อยอดงานวิจัยสู่ชุมชน 

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 63 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแล 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต 

เครือข่าย 3 ทุกคณะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคณุภาพ 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต 

ระดับ 3 ทุกคณะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคณุภาพ 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า โครงการ 8 ส านักงานอธิการบดี
(งานกิจการนักศึกษา 
กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์/ผู้ช่วยอธิการบดฝี่าย
พัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ ์

4. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ทอ้งถิ่น เครือข่าย 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

5. จ านวนผลงานวิจัยหรือองค์ความรูต้่างๆที่ถูกน าไปแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา
ท้องถิ่น 

จ านวน 15 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 63 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแล 

6. จ านวนโครงการความร่วมมือกับจงัหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จ านวน 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกดิจากน าความรู้ดา้นดิจิทัลไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น 

จ านวน 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

8. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

9. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนแผนการผลิตพลังงานทดแทนและ
พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

ระดับ 3 โครงการจดัตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคณุภาพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงช่ือเสียง สร้ำงศรัทธำ สร้ำงรำยได้ (Celebrated & Revenue Development) 
เป้ำประสงค์ 

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตด้านดิจิทัลและการน าความรู้ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีรายได้เพ่ิม มั่นคง และพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืน 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 63 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแล 

1. มหาวิทยาลยัไดร้ับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคณุภาพระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (การจดัอันดบัของ สกอ.) 

อันดับ 6 ส านักงานอธิการบด ี
(งานประกันคุณภาพ 

กองนโยบายและแผน) 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการครุชัยภูมิโมเดล ระดับ 4 คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามโครงการพระราชด าริและ  พระรา
โชบาย  

จ านวน 13 ทุกคณะ/ 
ส านักงานอธิการบดี(งาน

กิจการนักศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์/
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 63 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแล 

4. ความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นศิลปวัฒนธรรมที่มีการเพิ่มมลูค่าหรือสร้างรายได้
ให้กับท้องถิ่น 

จ านวน 5 ทุกคณะ/ 
ส านักงานอธิการบด ี
(งานกิจการนักศึกษา 

กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์/
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 

5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและประชาสมัพันธ์  ระดับ 4 ส านักงานอธิการบด ี
(งานบริหารงานท่ัวไป 
หน่วยประชาสัมพันธ์ 

กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์/
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 

6. จ านวนผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือการสร้างองค์ความรูไ้ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์  

จ านวน 7 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ 
วิจัยและบริการวิชาการ 

7. ร้อยละของนักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 
21 

ร้อยละ 80 คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ 

8. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
ตั้งแต่ระดับB 2 ขึ้นไป  

ร้อยละ 40 คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ 
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 63 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแล 

9. ร้อยละของบณัฑิตทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบดา้นทักษะเทคโนโลยดีิจติัล ร้อยละ 80 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ 

10. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการราชภัฏชัยภูมิจิตอาสา  ร้อยละ 92 ส านักงานอธิการบด ี
(งานกิจการนักศึกษา 

กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์/
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 

11. จ านวนผลงาน/รางวัล ของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 10 ทุกคณะ/ส านักงาน
อธิการบด ี

(งานกิจการนักศึกษา 
กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ 

12. ระดับความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ "ควำมรู้ดี มีคุณธรรม    น ำสังคม"  ระดับ 4.00 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ 
วิจัยและบริการวิชาการ 

13. ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 15 ทุกคณะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ 

14. ร้อยละความส าเร็จของโครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 85 ส านักงานอธิการบด ี
(งานทรัพย์สินรายได้ 
กองกลาง)/คก.จัดตั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) 
เป้ำประสงค์ 

1. บุคลากรและนักศึกษา มีความรัก ความสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว  (CPRU Mind is One) 
2.   บุคลากรใช้ความสามารถได้เต็มประสิทธิภาพ 
3.   บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4.   เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 63 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแล 

1. ระดับความส าเร็จของผลการส่งเสริมค่านิยม   “ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่ง
เดียว”(CPRU Mind is One) 

ระดับ 4 ส านักงานอธิการบด ี
(งานบริหารทัพยากร
บุคคล กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 15 ทุกคณะ/ส านักงาน
อธิการบด ี

(งานบริหารทัพยากร
บุคคล กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 5 ส านักงานอธิการบด ี
(งานบริหารทัพยากร
บุคคล กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 63 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแล 

4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 1 ส าทุกคณะ/ส านักงาน
อธิการบด ี

(งานบริหารทัพยากร
บุคคล กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

5. ร้อยละของผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการ   ร้อยละ 85 ส านักงานอธิการบด ี
(งานบริหารทัพยากร
บุคคล กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

6. คะแนนเฉลี่ยความสุขในการท างาน Happiness Index คะแนนเฉลีย่ 4.00 ส านักงานอธิการบด ี
(งานบริหารทัพยากร
บุคคล กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

7. ร้อยละความส าเร็จในการสร้างสถาบันสีเขียว ร้อยละ 85 ส านักงานอธิการบด ี
(งานอาคารสถานท่ี 

กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัย
และบริการวิชาการ 

8. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนท้องถิ่น มีความเข้าใจและมีส่วนร่วม
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 85 ส านักงานอธิการบด ี
(งานอาคารสถานท่ี 

กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัย
และบริการวิชาการ 
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สรุปงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
  

ประเด็นยุทธศำสตร์ งบประมำณ ปี พ.ศ. 2563 
งบประมำณเงิน

แผ่นดิน 
งบประมำณเงิน

รำยได้ 
งบประมำณเงินคง

คลัง   
รวม ร้อยละ 

1. รายจ่ายประจ า  227,757,184 95,182,970 26,200,000 349,140,154  90.34  
2. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์   31,672,716   5,646,830   37,319,546  9.66  

รวม 259,429,900 100,829,800 26,200,000 386,459,700 100 

 
สรุปงบประมำณที่ใช้ในกำรพัฒนำงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ

หลัก 

จ านวน
โครงการย่อย 

งบประมาณ ปี 2563 
แผ่นดิน รายได้ รวม ร้อยละ 

1. ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)   10 45  6,877,500   812,340   7,689,840   20.61  
2. สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)  6 22 12,243,200 125,000  12,368,200   33.14  
3. สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & 
Revenue Development) 

12 90 8,433,266 4,379,490  12,812,756   34.33  

4. ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of 
Life & Sustainability) 

4 19 4,118,750 330,000  4,448,750   11.92  

รวม 32 176 31,672,716 5,646,830 37,319,546 100 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
1. ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมี

ประสิทธิภาพ 

2.การสร้างหลักสูตรที่ ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถ่ิน 
 

3.พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
 

4.สถาบันสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน
ก า ร ส อ น ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ ใน ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 

1. ร้อยละของระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ร้อยละ 
85) 
2. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการบริหารจัดการ (ITA) 
(คะแนน 80) 
3. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 4.00) 

1. จ านวนหลักสูตรที่ ถูกปรับปรุงให้
ทันสมัยตามความต้องการของสังคมและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ิน (จ านวน 
15 หลักสูตร) 
2. จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ด้าน  Health 
Science and Technology (จ านวน 3 
หลักสูตร) 
3. จ านวนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนา
คนท างานและผู้สูงอายุ (Up-skill & Re-
skill) (จ านวน 5 หลักสูตร) 
4. ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนแบบ Online (ร้อยละ 55) 

1.  ร้อยละของบัณ ฑิตที่ ได้งานท าหรือเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี 
(ร้อยละ 80) 
2.  ร้อยละของบัณฑิตมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจ
ของสถานประกอบการ (ร้อยละ 85) 
3.  ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน(ระบบสห
กิจศึกษา) (ร้อยละ 30) 
4.  ระดับความส าเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนแห่งความสุข (ระดับ 3) 
  

1. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเพื่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การบริหารและการพัฒนาท้องถ่ิน (ร้อยละ 85) 
2. จ านวนหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบดิจิทัลในห้องเรียน (จ านวน 20 หลักสูตรฉ) 
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ประชาชน และ
หน่วยงานภายนอกที่เข้าถึงการให้บริการด้านดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย (Internet of Things :IOT/Digital 
Society/Data Center/Smart Meeting Room/Digital 
Librar)  (ร้อยละ 85) 
4. ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) 

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  (ระดับ 3) 

กลยุทธ์ 1.1 ปรับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Re-positioning 
1.2 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
1.3 การประกันคุณภาพการศึกษา  
 

โครงการ 
1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
"จ๋ิวแต่แจ๋ว" 
2. โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 
3. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

  
1.4 การศึกษาเพื่อทุกวัย (Education For All) 
 
 

  
1.5 พัฒนาระบบดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศ 
 

1. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) 
2. โครงการสหกิจศึกษา 
3. โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนแห่งความสุข 
 

1. โครงการปฏิรูปหลักสูตร   
2. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนสาธิต 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี 
4.โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบ
มืออาชีพ 
5. โครงการธนาคารหน่วยกิต 
 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล 
2. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
3. โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัล 
4. โครงการจัดท าฐานข้อมูล (BigData) เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน 

 

งบประมาณ 

 งบแผ่นดิน =   6,877,500 บำท  งบรำยได้ = 812,340 บำท  รวมงบประมำณ 7,689,840 บำท 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งบประมาณ  งบแผ่นดิน =  12,243,200 บำท  งบรำยได้ =  125,000 บำท  รวมงบประมำณ 12,368,200 บำท 

  

เป้าประสงค ์ 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียน
การสอน  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต 
 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถ่ินเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่ชุมชน 

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 

1.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต (จ านวน 3 เครือข่าย) 
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานความร่วมมือ 
กับภาครัฐ และเอกชนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต 
(ระดับ 3) 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า (จ านวน 8  โครงการ) 
 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถ่ินเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถ่ิน (จ านวน 3  เครือข่าย) 
2. จ านวนผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกน าไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาท้องถ่ิน  
(จ านวน 15 เรื่อง) 
3. จ านวนโครงการความร่วมมือกับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถ่ิน  
(จ านน 3 โครงการ) 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากน าความรู้ด้านดิจิทัลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
(จ านวน 3 โครงการ) 
5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม(ระดับ 4) 
6. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนแผนการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร (ระดับ 3) 

กลยุทธ์ 

2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่น 
2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย 
2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า 

 
 

2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่น 
2.5 เป็นสถาบันการ ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินอย่างแท้จริง 

 
 

โครงการ 1 .โครงการครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการจัดการเรียนการ
สอน  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต 
2. โครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่า 

 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถ่ินชัยภูมิ (ABC-6D) 
2. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
3. โครงการจัดท าแผนการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 

เป้าประสงค ์
1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตด้านดิจิทัลและการน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีรายได้เพิ่ม มั่นคง และพัฒนามหาวิทยาลัย
ได้อย่างยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 

1. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (การจัดอันดับของ สกอ.) (อันดับ 6) 
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการครุชัยภูมิโมเดล (ระดับ 4) 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ  ตามโครงการพระราชด าริ
และพระราโชบาย (จ านวน 13 โครงการ) 
4. ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการเพิ่มมูลค่า
หรือสรา้งรายได้ให้กับท้องถ่ิน (จ านวน 5 ) 
5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสื่อสารภาพลกัษณ์องค์กรและ
ประชาสัมพันธ์ (ระดับ 4) 
6. จ านวนผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือการสร้างองค์ความรู้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ (จ านวน 7 เร่ือง) 
7. ร้อยละของนักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพคุณลักษณะ
ครูศตวรรษท่ี 21 (ร้อยละ 80) 

งบแผ่นดิน = 8,433,266 บำท  งบรำยได้ =  4,500,890 บำท รวมงบประมำณ 12,812,756 บำท 

 1. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR ต้ังแต่ระดับB 2 ข้ึนไป (ร้อยละ 40) 
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านทักษะเทคโนโลยี 
ดิจิตัล (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการราชภัฏชัยภูมิจิตอาสา 
 (ร้อยละ 92) 
4. จ านวนผลงาน/รางวัล ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (จ านวน 10 ผลงาน) 
5. ระดับความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ "ความรู้ดี           
มีคุณธรรม น าสังคม" (ระดับ 4.00) 

 
 
 
 

 1. ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มข้ึนเพื่อการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15) 
2. ร้อยละความส าเร็จของโครงการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 85) 
 

กลยุทธ์ 

3.1 ราชภัฏชัยภูมิโมเดล 
3.2 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์มุ่งเป้า (Public Relations Focus) 
3.3 บูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถ่ิน และประเทศชาติ 
3.4 บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
พร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ4ประการ 
 
 
 

โครงการ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศ 
2. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพ Ranking 
3. โครงการครุชัยภูมิโมเดลเพื่อการผลิตครูเป็นเลิศ 
4. โครงการราชภัฏชัยภูมิโมเดล 
5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Value Added) 
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
6. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร  เรารักชัยภูมิ (I love Chaiyaphum)  
7. โครงการร่วมมือกับชุมชนและสื่อสารมวลชน   
8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้และการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย 

3.5 สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 

3.6 สร้างรายได้มั่นคง (Revenue Stability)  

  

1. โครงการอบรมให้นักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ภาษาและการสื่อสาร 
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนา
ผลงานได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ   
3. โครงการราชภัฏชัยภูมิจิตอาสา 
4. โครงการส่งเสริมบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ "ความรู้ดี มี
คุณธรรม น าสังคม" 
5. โครงการพัฒนาทักษะส าหรับนักศึกษา 

1. โครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 
2. โครงการศูนย์ธุรกิจครบวงจรราชภัฏชัยภูมิ  
CPRU Business Center   
3. โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนคนของพระราชา 
4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (CPRU 
Renewable Power Plant) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ โครงการราชภัฏชัยภูมิ  รวมใจเป็นหนึ่ งเดียว 
(CPRU Mind is One) 
 

1. โครงการส่งเสริม คนดี คนเก่ง 
2 โครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 

1. โครงการศูนย์สุขภาพราชภัฏชัยภูมิ (CPRU 
Health Care Center) 
2. โครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
3.โครงการส่งเสริมสวัสดิการบุคลากร 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
 

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 

งบประมาณ งบแผ่นดิน =  4,118,750 บำท  งบรำยได้ = 330,000 บำท รวมงบประมำณ 4,448,750 บำท 

เป้าประสงค ์ 1.บุคลากรและนักศึกษา มีความรัก ความ
ส า มั ค คี  ร ว ม ใ จ เป็ น ห นึ่ ง เ ดี ย ว                    
(CPRU Mind is One) 
 

2 .บุ ค ล าก ร ใช้ ค ว าม ส าม า ร ถ ไ ด้ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ 
 

3.บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4.เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 

1. ระดับความส าเร็จของผลการส่งเสริม
ค่านิยม   “ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่ง
เดียว”(CPRU Mind is One) (ระดับ 4) 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิหรือต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงข้ึน (ร้อยละ 15) 
2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงข้ึน (ร้อยละ 5) 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ 1) 

 
 
 

1. ร้อยละของผลส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อสวัสดิการ  (ร้อยละ 85) 
2. คะแนนเฉลี่ยความสุขในการท างาน 
Happiness Index (4.00 คะแนน) 
 
 

1. ร้อยละความส าเร็จในการสร้างสถาบันสี
เขียว (ร้อยละ 85) 
2. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน
ท้องถ่ิน มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 85) 
 
 

กลยุทธ์ 4.1ส่งเสริมค่านิยม “ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็น

หนึ่งเดียว” (CPRU Mind is One) 

 

4.2 การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 

  

4.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร   

เปี่ยมสุข 

  

4.4 มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean  

University) 
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 แผนกำรด ำเนินโครงกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)    
โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (บำท) 

 
ไตรมำส หน่วยงำน

รับผิดชอบ 
ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ  
 โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ "จิ๋วแต่แจ๋ว"  227,000   301,420   
1 0221 โครงการบริหารจัดการประจ าคณะครุ

ศาสตร ์
ร้อยละการเสรมิสร้างศักยภาพ
การบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์  

80  -    96,300    √ √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

2 0225 โครงการสัมมนาการจัดการความรู้  จ านวนองค์ความรู้หรือแนว
ปฏิบัติของคณะ  

100  -    50,000      √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

3 0609 โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน
ส านักงานคณบดีคณะบรหิารธุรกจิ 

ร้อยละประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของส านักงาน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

80  -    6,000    √   √ คณะบริหารธรุกิจ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

4 0106 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทบทวน พ.ศ. 2563 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

 ร้อยละความส าเร็จการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

 2  20,000                                       -      √ √   คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

5 0108 โครงการจัดการความรู้ KM คณะศลิป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

 จ านวนคู่มือการจัดการความรู้   1  5,000                                        -     √   คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

6 0940 โครงการซ่อมแซมหอพักนักศึกษา  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

80  -    71,120                                   √       งานทรัพย์สินรายได้
และสวสัดิการ 
(กองกลาง) * 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

7 0937 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภฏั
ชัยภูมิ   

ร้อยละความส าเรจ็การจดัท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

1                                                    - 25,040      √ √  งานนโยบายแผน 
(กองนโยบายและ
แผน) 

รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 

8 1303 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อ
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์

ร้อยละผู้เข้าร่วมมีความรู้ความ
เข้าใจการจัดท าแผนบรหิาร
ความเสีย่ง 

85                                                    28,780                                       20,000      √ √  งานนโยบายแผน 
(กองนโยบายและ
แผน) 

รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 

9 0936 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ (4 ปี) 
พ.ศ. 2562 – 2565) 

จ านวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

1                                                    112,000                                     12,960   √ √ √ งานนโยบายแผน 
(กองนโยบายและ
แผน) 

รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 

10 1301 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

จ านวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

1                                                    41,220                                     20,000      √
  

√  งานนโยบายแผน 
(กองนโยบายและ
แผน) 

รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 

11 1302 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
“จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ มชย.” 

รายงานผลการจดัท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

1                                                    20,000                                       -      √ √ √ งานวิเคราะห์
งบประมาณ (กอง
นโยบายและแผน) 

รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

กลยุทธ์ที่ 1.2 คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
โครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวทิยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 23,000                                    -     
12 0931 โครงการยกระดับการด าเนนิงาน

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มชย.   
ระดับผลการประเมินการ
ด าเนินงาน ITA  

 A  23,000                                    -        √   งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (กอง
นโยบายและแผน) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  747,200   159,890   
13 0102 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา

ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 
 ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาในระดับด ี

4.00                                             - 5,000        √ คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

14 0229 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  

 ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร อยู่ในระดับดี  

4.00                                                             -                              100,000                                  √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

15 0214 โครงการประกันคณุภาพระดับคณะ 
คณะครุศาสตร์  

ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ 
อยู่ในระดับดี  

4.00                                                   80,000                                    -     √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

16 0611 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ประจ าปีการศกึษา 2562  

จ านวนแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ  

1  - 40,000                                √ √ √ √  คณะบรหิารธรุกิจ  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

17 0607 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2562  

จ านวนแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร  

1                                              50,000                                    - √ √ √ √  คณะบรหิารธรุกิจ  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

18 0501 โครงการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  

ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาในระดับดี  

3.51                                               230,000                                  -    √ √ √ √  คณะพยาบาล
ศาสตร์  

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

19 0317 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562  

ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาในระดับดี  

4.00                                              80,000                                    4,000        √  คณะรัฐศาสตร์  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

20 0107 โครงการจัดการคุณภาพการศึกษา 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 

ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาในระดับด ี

4.00                                              35,000                                    -     √ √ คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

21 0119 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาในระดับด ี

4.00                                              40,000                                    -     √ √ คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

22 0408 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูรโครงการจัดตั้งคณะ 

จ านวนสาขาวิชาที่รับการ
ประเมิน  

 2 20,000                                    -                                            √   โครงการจดัตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

23 0928 โครงการอบรมประกันคณุภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

ร้อยละความเข้าใจเรื่อง
ประกันคณุภาพของนักศึกษา 

80  - 10,890     √ √ งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

24 0933 โครงการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน  

ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาในระดับดี  

4.00                                              100,000                                   -       √ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (กอง
นโยบายและแผน) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

25 0932 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประกันคณุภาพการศึกษาครบวงจร 
(Worksho√ QA) 

ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาในระดับดี  

4.00                                              
 

77,000                                    -    √ √   √ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (กอง
นโยบายและแผน) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

26 2501 โครงการเตรียมความพร้อมการรับการ
ประกันคณุภาพส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2563 

ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาในระดับดี  

4.00                                              15,200                                     -   √ √ √ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 

27 0511 โครงการยกระดับมาตรฐานคณะ
พยาบาลศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ  

 ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาในระดับดี  

3.51                                              20,000                                    -                                            √ √ √ √ คณะพยาบาล
ศาสตร์  

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 กำรศึกษำเพ่ือทุกวัย (Education For All) 
โครงกำรปฏิรูปหลักสูตร    10,000   141,100   
28 0316 โครงการปรับปรุงหลักสูตร นิติศาสตร

บัณฑิต 2563  
จ านวนบัณฑติสาขานติิศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563-2566  

200                                         - 16,100                                  √ √      คณะรัฐศาสตร์  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

29 0101 โครงการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ ปีการศึกษา 2563  

จ านวนหลักสตูรทีผ่่านการ
รับทราบจาก สกอ.  

 3 -    35,000                                √ √     คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

30 0202 โครงการพัฒนาและแนะแนววิธีการ
สอนแนวใหม่แก่นักศึกษาครู สู่สังคมโลกใน
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละจ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับ
ความรู้เทคนิคและวิธีการสอน  

80                                                 10,000                                     -   √ √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

31 0218 โครงการประเมินเพื่อการรบัรอง
ปริญญาทางการศึกษา ระดับปรญิญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี)  

ร้อยละของนักศึกษาครูมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพคุณลักษณะครูศตวรรษ
ที ่21  

100                                               - 40,000                                  √ √ √ คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

32 0217 โครงการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

ร้อยละของนักศึกษาครูมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพคุณลักษณะครูศตวรรษ
ที ่21  

80                                                - 50,000                                    √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนสำธิต - 79,930  
33 1904 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางการ

เรียนรู้วิชาการส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 (แผนกประถมศึกษา) 

ร้อยละจ านวนนักเรยีนที่มี
ทักษะการแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

80 - 14,380                                 √ √ √   โรงเรียนสาธิต 
(แผนก
ประถมศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

34 1902 โครงการทัศนศึกษา (แผนกอนุบาล) ร้อยละจ านวนนักเรยีนที่มี
ทักษะการแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

80 - 11,180                                   √ √ √   โรงเรียนสาธิต 
(แผนกอนุบาล) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

35 1903 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ (แผนก
อนุบาล) 

ร้อยละจ านวนนักเรยีนที่มี
ทัศนะคติต่อกิจกรรมวันส าคญั 

80 - 10,000                                   √ √   โรงเรียนสาธิต 
(แผนกอนุบาล) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

36 1903 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 
2562 (แผนกอนุบาล) 

ร้อยละจ านวนนักเรยีนที่มี
ทักษะการแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

80 - 44,370                                   √ √   โรงเรียนสาธิต 
(แผนกอนุบาล) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมระยะสั้นแบบมืออำชีพ 105,900 -  
37 0601 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนท างานและผูสู้งอายุในท้องถิ่น 
จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตจากการ
บริการวิชาการ 

2                                              20,000                                    -       √ คณะบริหารธรุกิจ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

38 0604 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบ
มืออาชีพ  

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสตูรระยะสั้น  

100  15,900                                     - √  √  √ √  คณะบรหิารธรุกิจ  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

โครงกำรสหกิจศึกษำ 35,000          -  
39 0407 โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

และพัฒนาศักยภาพอาจารย ์
 ร้อยละการนิเทศนักศึกษา    80  35,000          - √      √ โครงการจดัตั้งคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนำระบบดิจิทัลสู่ควำมเป็นเลิศ 
โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลดิจิทัล  200,000   130,000   
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

40 2001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการงานวิจัย 

ระบบฐานข้อมลูเพื่อจัดการ
งานวิจัย  

 1   - 30,000                                     √      สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

41 0516 โครงการพัฒนาและจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจ 

จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

1                                                 - 100,000                                   √      คณะพยาบาล
ศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

42 2503 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลดิจิทลั
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิเพื่อการ
บริหารจดัการ 

จ านวนระบบฐานข้อมลูดิจิทลั
บุคลากร 

1 200,000                       -        √  √   ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 

โครงกำรแหล่งเรียนรู้ด้ำนดิจิทัล 3,029,400 -    
43 0905 โครงการจัดท าสื่อวีดีทัศน์ประกอบการ

เรียนการสอนเพื่อแก้ไขปญัหาขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

จ านวนสื่อวีดิทัศน์สนับสนุน
การสอนส าหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก 

5 1,000,000                               -    √ √  √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

44 2502 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
ระบบดิจิทลัสู่กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน มชย. 

ร้อยละรายวิชาการจัดการ
เรียนการสอนฯ 

80 29,400                                    -        √   ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 

โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูล (BigData) เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 1,500,000              -  
45 0904 โครงการการพัฒนาระบบขอ้มูลต าบล

ในจังหวัด 
ร้อยละของข้อมูลในระบบ
ระดับต าบล 

30 1,500,000                   -    √  √  √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 



  
 

แผนปฏิบัตริาชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 25 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Cooperation Focus)  
โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (บำท) 

 
ไตรมำส หน่วยงำน

รับผิดชอบ 
ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับท้องถิน่ และหน่วยงำนอื่น 
โครงกำรครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำครัฐ และเอกชนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  เพ่ือพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตบัณฑิต 

 230,000   85,000        

46 0503 โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพ 
ท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 1 100,000                                   -                                             √ √ √ คณะพยาบาล
ศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

47 0111 โครงการสร้างเครือข่ายส าหรับ
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดชัยภูมิ  

 จ านวนเครือข่ายโรงเรยีน
ระดับมัธยมศึกษา  

 10  20,000                                    -                                            √ √ √ √ คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบัน กำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพบัณฑิตของมหำวิทยำลัย 
48 0514 โครงการพัฒนาความร่วมมอืยกระดับ

มาตรฐานด้านการเรียนการสอนเครือข่าย
มหาวิทยาลยัราชภฏั  

ร้อยละนักศึกษาที่สอบข้ึน
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ  

80   -                                           50,000                                      √     คณะพยาบาล
ศาสตร์  

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

49 0510 โครงการด าเนินงานศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง   

 จ านวนความร่วมมือการ
พัฒนาศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่อง   

1                                                40,000                                      -                                                   √ √ คณะพยาบาล
ศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

50 0312 โครงการสิงห์อสิานสัมพันธ์ ครั้งท่ี 10 จ านวนเครือข่ายนักศึกษา 18 -     35,000                                    √   คณะรัฐศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

51 0118 โครงการวิชาการและการกฬีา
สาธารณสุขสัมพันธ์กลุม่มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ปี 2563 

จ านวนเครือข่ายนักศึกษา 18 70,000                                    -       √     คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับศิษย์เก่ำ 
โครงกำรควำมร่วมมือกับศิษย์เกำ่ 30,000                                    20,000                                 
52 

 
0938 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ จ านวนรุ่นของเครือข่ายศิษย์

เก่า 
10 30,000                                    20,000                                  √ √ √ งานกิจการนักศึกษา 

(กองกลาง) 
รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

2.4 เป็นสถำบันกำร ศึกษำเพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง 
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ (ABC-6D) 1,000,000        -                  
53 0908 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่

แบบองค์รวม ABC-6D 
ร้อยละความส าเรจ็ของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

80 1,000,000        -                 √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

54 0946 โครงกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรแนะ
แนวอำชีพจัดหำงำน และเตรียมควำม
พร้อมสู่กำรท ำงำน 

จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาจากนักศึกษาจิตอาสา 

10 50,000 -    √ √ √ งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน   5,443,200  -     
55 0901 โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน

ท้องถิ่นOTOP 
จ านวนผลติภณัฑ์ชุมชนที่ถูก
ยกระดับ 

10 1,900,000        -                 √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

56 0902 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

จ านวนครัวเรือนท่ียกระดับ
รายได้เพิ่มขึ้น 15% 

100 2,000,000         -                √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

57 0903 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผูอ้ื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

ร้อยละความเข้าใจสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองและผู้อื่น 

25 1,350,000                                 -                                            √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

58 0916 โครงการส่งเสริมการปลูกผกัปลอด
สารพิษ ในโรงเรือนขวดพลาสติก  

จ านวนรูปแบบการแกไ้ข
ปัญหาเชิงพื้นที่โดยนักศึกษา 

1 100,000 - √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

59  0917 โครงการส่งเสรมิโรงเรียนและชุมชน
ปลอดขยะ 

จ านวนรูปแบบการแกไ้ข
ปัญหาเชิงพื้นที่โดยนักศึกษา 

1 93,200 - √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน  5,475,000   20,000   
60 0315 โครงการบริการวิชาการ  ร้อยละความพึงพอใจของ

ชุมชนต่อโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน  

90   -                                               20,000                                    √   คณะรัฐศาสตร์  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

61 0909 โครงการส่งเสริมภาวะชุมชนเพื่อวัด
ดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของดัชนีช้ี
วัดความสุขมวลรวมชุมชน 

10 1,000,000                               -                                            √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

62 0911 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมสีถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง 

จ านวนนวัตกรรมในการพัฒนา
ผู้เรยีน 

10 800,000                                 -                                            √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

63 0912 โครงการพัฒนาความฉลาดทางเชาว์
ปัญญา (IQ) ส าหรับเยาวชน 

จ านวนเยาวชนท่ีไดร้ับการ
พัฒนาความฉลาดด้าน
สติปัญญา 

1,000 1,000,000                               -                                            √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

64 0913 โครงการพัฒนาครอบครัวแหว่งกลาง ร้อยละอตัราการอพยพของ
ประชากรวัยท างานในท้องถิ่น 

10 2,550,000                              -                                            √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

65 0112 โครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย (12 กรกฏาคม)  

เครือข่ายในการบริการ
วิชาการแก่สังคม  

3   10,000                                     -   √     คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

66 0113 โครงการยกระดับการผลิตครูสู่ความ
เป็นเลิศและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
ทุกสาขาอาชีพ  

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาครูมีคณุลักษณะตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

80                                           115,000                                   -                                            √ √ √ √ คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

โครงกำรจัดท ำแผนกำรผลิตพลังงำนทดแทนและพลังงำนจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร 15,000                                     -                                             
67 0401 โครงการแผนการผลิตพลังงานทดแทน

และพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
จ านวนแผนงานการผลติ
พลังงานทดแทน 

1  15,000                                     -                                              √ √ √ โครงการจดัตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

 



  
 

แผนปฏิบัตริาชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 29 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development) 

โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

3.1 รำชภัฏชัยภูมิโมเดล 
โครงกำรยกระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือควำมเป็นเลิศ 2,747,100 173,600  
68 0502 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

กระบวนการผลติบัณฑิต ในการจดัการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม  

ร้อยละการบูรณาการการสร้าง
นวัตกรรมการจดัการเรียนการ
สอน  

50                                                50,000                                     -                                             √     คณะพยาบาล
ศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

69 0507 โครงการพัฒนาบัณฑติสู่ความเป็นเลิศ
ในศตวรรษที ่21 คณะพยาบาลศาสตร์  

ร้อยละของนักศึกษามลีักษณะ
ที่พึงประสงค์ฯ 

80                                                421,000                                  -                                            √ √ √ √ คณะพยาบาล
ศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

70 0612 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและ
วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อสร้างช่ือเสียงและ
ศรัทธา 

คะแนนความพึงพอใจต่อ
แผนกกิจกรรมนักศึกษา 

4                                                   -                                                63,600                                √ √ √ √ คณะบริหารธรุกิจ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

71 0411 โครงการเตรียมวสัดฝุึกการเรียนการ
สอนในรายวิชาปฏิบตัิการ 

จ านวนรายวิชาที่จัดการเรยีน
เชิงปฏิบัติการ 

10                                                  -                                                30,000                                    √   โครงการจดัตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

72 0404 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรบันักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  

ร้อยละความรูห้ลังอบรมสูงขึ้น 80 25,000                                    -                                               √ √ โครงการจดัตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 



  
 

แผนปฏิบัตริาชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 30 
 

 

โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

73 0204 โครงการเรยีนรู้ทักษะพื้นฐานของกีฬา
ว่ายน้ า  

 ร้อยละจ านวนนักศึกษาท่ีผ่าน
การทดสอบทักษะพื้นฐานกีฬา
ว่ายน้ า  

80                                                15,000                                     -                                            √ √     คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

74 0406 โครงการเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก
สถานท่ีจริง 

จ านวนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม 

1  10,000                                     -                                              √     โครงการจดัตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

75 0110 โครงการพัฒนาบัณฑติเตรยีมความ
พร้อมสู่การบูรณาการที่ยั่งยืน  

 นักศึกษามีความรู้และทักษะ
ในการพัฒนาบัณฑติเตรียม
ความพร้อมสู่การบรูณาการที่
ยั่งยืน  

80 60,000                                    -                                              √ √ √ คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

76 0115 โครงการนิทรรศการศลิปนพินธ์และ
ผลงานนักศึกษา ครั้งท่ี 1 

จ านวนผลงานศลิปนิพนธ์ของ
นักศึกษา 

 10  30,000                                     -                                           √ √     คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

77 0213 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน  

 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกิจกรรม  

80                                                136,100                                    -                                              √ √ √ คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

78 0222 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  

 ร้อยละของนักศึกษาครมูี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชา
วิชาชีพคุณลักษณะครูศตวรรษ
ที ่21  

80                                                 -                                               50,000                                  √ √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

79 0906 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการ
อ่านการเขียนและการวเิคราะห์ของนักเรียน
ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จ านวนโรงเรยีนที่ไดร้ับการ
พัฒนาการเรียนรู้การอ่านการ
เขียนและการคิดวเิคราะห ์

20 2,000,000                              -                                            √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

80 0513 โครงการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอน 

จ านวนรายวิชาเอกสารต ารา
ประกอบการสอน 

12                                                  - 30,000                                   √ √ √ √ คณะพยาบาล
ศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

81 0945 โครงกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรแนะ
แนวอำชีพจัดหำงำน และเตรียมควำม
พร้อมสู่กำรท ำงำน 

ร้อยละบณัฑติได้รับการแนะ
แนวประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ป ี

80 32,400 -  √ √ √ งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศกึษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ ์

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำพัฒนำผลงำนได้รับรำงวัลในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ   

235,920 649,110  

82 0403 โครงการอบรมแข่งขันหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัต ิ

จ านวนทีมนักศึกษาที่ไดร้ับ
การส่งเสริมการแข่งขัน
หุ่นยนต ์

1 40,000                                   -                                             √ √ √ โครงการจดัตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

83 0925 โครงการเข้าร่วมการแข่งขนักีฬา
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัออกฉียง
เหนือ 

จ านวนการได้รับเหรียญรางวลั 10  -                                               471,190                               √     งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศกึษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ ์

84 0926 โครงการเข้าร่วมการแข่งขนักีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 

จ านวนการได้รับเหรียญรางวลั 10 - 112,000  √ √  งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศกึษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ ์



  
 

แผนปฏิบัตริาชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 32 
 

 

โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

85 0927 โครงการแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 47 (รอบคัดเลอืก) 

จ านวนการได้รับเหรียญรางวลั 10 -     65,920                                    √ √ งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

86 0923 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัรอบมหกรรม 

จ านวนการได้รับเหรียญรางวลั 10 195,920 -  √ √  งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

3.2 กำรสื่อสำรและประชำสัมพนัธ์มุ่งเป้ำ (Public Relations Focus) 
โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญำท้องถิ่น 570,300 80,000  
87 0120 โครงการส่งเสริมสืบสานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
จ านวนเครือข่ายในการสืบ
สานและเผยแพร่ประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

3  28,800                                   -                                                √ √ คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

88 0206 โครงการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ 

4                                                   39,000                                    -                                              √ √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

89 0215 โครงการศิลปวัฒนธรรม ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ 

4                                                   47,000                                     -                                              √     คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

90 0608 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 

ผลคะแนนความพึงพอใจต่อ
แผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

3.51 31,800                                     -                                              √ √ √ คณะบริหารธรุกิจ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

91 0508 โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเรจ็การ
ด าเนินงานสืบสานศลิปะและ
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 

80                                                20,000                                    -                                              √ √   คณะพยาบาล
ศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

92 0303 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 

80 19,700                                               -   √ √ √ √ คณะรัฐศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

93 0917 โครงการสืบสานประเพณไีหว้พระสระ
หงส์ลอยกระทงบนเขา 

จ านวนประเพณีท้องถิ่นที่
ได้รับการสบืสาน 

12 114,100                                    -                                  √       งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

94 0919 โครงการสืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

จ านวนประเพณีท้องถิ่นที่
ได้รับการสบืสาน 

12 -                                      60,000                                √       งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

95 0918 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนประเพณีท้องถิ่นที่
ได้รับการสบืสาน 

80 168,900  20,000                                                √ √ งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

96 0920 โครงการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงด้านศิลปวัฒนธรรม 

3 7,800                                      -                                                √ √ โครงการจดัตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

97 0915 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์พ้ืนเมืองแก่เด็กและเยาวชนแบบมุ่ง

จ านวนรูปแบบการแกไ้ข
ปัญหาเชิงพื้นที่โดยนักศึกษา 

1 93,200 - √  √  √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

เป้า บริการวิชาการ 
98 0944 โครงกำรส่งเสริมวัฒธรรมประเพณี

ท้องถิ่นแก่นกัศึกษำ 
จ านวนประเพณีท้องถิ่นที่
ได้รับการสบืสาน 

2 130,000 -     √ √ งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

โครงกำรส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กร เรำรักชัยภูมิ (I love Chaiyaphum)  61,600   50,000   
99 0228 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุ

ศาสตร์  
ระดับทัศนคติที่ดีต่อคณะครุ
ศาสตร ์

4 -                                                50,000                                      √ คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

100 1501 โครงการวารสารวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

 จ านวนวารสารที่เผยแพร ่ 1 30,000                                    -                                            √ √     งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

101 0948 โครงกำรผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และ
เผยแพร่สำรประชำสัมพันธ์งำนกจิกำร
นักศึกษำแบบมุ่งเป้ำ 

 จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับ
ข่าวสารที่เผยแพร ่

60 30,000                                    -                                            √ √     งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

102 0304 โครงการวันสถาปนามหาวทิยาลัย ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

90                                          5,000         
                

          

-     √   คณะรัฐศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

103 0305 โครงการวันสถาปนาคณะรฐัศาสตร ์ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80                                           3,000                                       -     √ √ คณะรัฐศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

104 0410 โครงการวันสถาปนามหาวทิยาลัย ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 80  2,600                                       -       √ โครงการจดัตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

105 0203 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ร้อยละจ านวนนักศึกษาท่ีผ่าน
การทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

80                                                 21,000                                     -                                                  √ คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

3.3 บูรณำกำรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแขง็ของท้องถิ่น และประเทศชำติ 
โครงกำรครุชัยภูมิโมเดลเพ่ือกำรผลิตครูเป็นเลิศ  145,900   1,119,000   
106 0941 โครงการพิธีรับพระราชทานปริญญา

บัตร 
ร้อยละความส าเรจ็ในงาน
พระราชทานปรญิญาบตัร 

80 -                                                769,000                                 √ √ งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

107 0207 โครงการครุศาสตร์สมัพันธ์  ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกิจกรรม  

80                                                59,500                                     -                                                √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

108 0210 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาครูมี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู 

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกิจกรรม  

80                                                86,400 -                                              √     คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

109 0224 โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2/2562, 1/2563  

ร้อยละนักศึกษาครูมสีมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21  

80                                                 -                                               300,000                             √   √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

110 0223 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
สอบแข่งขันเป็นบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปี 2563  

ร้อยละของนักศึกษาครูมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพคุณลักษณะครูฯ  

80                                                 -                                                50,000                                    √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

3.4 บ่มเพำะนักศึกษำครุศำสตร์ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพพร้อมด้วยจิตวิญญำณควำมเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประกำร 
โครงกำรร่วมมือกับชุมชนและสื่อสำรมวลชน   70,000                                   30,000                                 
111 0934 โครงการสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิแบบมุ่งเป้า 
ร้อยละการเข้าถึงข้อมลู
ประชาสมัพันธ์ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

80 70,000                                   30,000                                √ √ √ √ งานบริหารทั่วไป 
หน่วย ปชส. 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนองค์ควำมรู้และกำรตีพิมพ์ เผยแพร่งำนวิจัย 1,308,066 1,405,400  
112 0109 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 
 ผลงานวิจัยและบทความ
วิชาการ  

 4  40,000                                    -  √ √ √ √ คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

113 0220 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาผลงานวิชาการ 

ร้อยละบคุลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาด้านการวิจัย  

80                                                -                                                50,000                                    √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

114 0505 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนางานวิจัย งานวิชาการและนวัตกรรม 

จ านวนบทความวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร ่

5                                             30,000                                    -                                                 √ คณะพยาบาล
ศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

115 0515 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยคณะ
พยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ร้อยละโครงการวิจัยที่เสนอ
ขอรับทุน 

100 -                                                50,000                                  √     คณะพยาบาล
ศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกันฯ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

116 0212 โครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้และสื่อ
การเรยีนการสอนทางการศึกษา 

ร้อยละบคุลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาด้านการวิจัย 

80                                                79,500                                     -                                              √ √ คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

117 2002 โครงการติดตามรายงานความก้าวหน้า
งานวิจัย 

ร้อยละผลงานวิจัยมีคณุภาพ
และได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
เผยแพร ่

80 -                                                92,400                                √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

118 2003 โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

ร้อยละงานวิจยัที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ 

80 -                                                400,000                             √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

119 2004 โครงการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 3 

ร้อยละงานวิจยัที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ

80 -                                                150,000                                    √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

120 2006 โครงการพัฒนาศักยภาพและจริยธรรม
นักวิจัย 

ร้อยละของจ านวนนักวิจัยที่
ได้รับทุนวิจยั/การน าเสนอ
ผลงานวิจัยสูงขึ้น 

80 -                                                300,000                               √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

121 2007 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมศัยภาพบุคลากรและนักวจิัย 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

80 -                                                200,000                             √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

122 0602 โครงการสนับสนุนการวิจยัและ
เผยแพรผ่ลการวิจัย 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตอบรับ
เผยแพร ่

2                                              10,000                                     -                                              √ √ √ คณะบริหารธรุกิจ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

123 0313 โครงการสนับสนุนเผยแพรผ่ลงานวิจัย จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

10 -                                                5,000                                    √ √ √ คณะรัฐศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

124 0504 โครงการจัดซื้อวัสดสุนับสนนุการ
เรียนรู้ วารสารไทยและต่างประเทศ 
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการพยาบาล 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

80                                                1,129,366                                -                                              √ √   คณะพยาบาล
ศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

125 0103 โครงการจัดท าวารสารวิชาการศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ  

 จ านวนวารสารคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

 2  -  58,000                                √ √ √ √ คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

126 2005 โครงการวารสารวิจัยสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา มชย. 

จ านวนการเผยแพร่
วารสารวิชาการ  

1 -                                                50,000                                    √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

127 0227 โครงการจัดท าวารสารวิชาการ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ  

 ร้อยละวารสารทางการศึกษา
ครุศาสตรไ์ด้เข้าสู่ฐานTCI กลุ่ม
ที ่2  

80                                                -                                                50,000                                √ √     คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

128 0603 โครงการจัดท าวารสารบริหารธุรกิจ
และการบัญชี  

 จ านวนการเผยแพร่
วารสารวิชาการบรหิารธุรกจิ
และการบัญชี  

2                                              19,200                                     -                                            √ √ √ √  คณะบรหิารธรุกิจ  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

 3.5 สร้ำงอัตลักษณ์บัณฑิตของมหำวิทยำลัย 
โครงกำรอบรมให้นักศึกษำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ภำษำและกำรสือ่สำร 2,010,000 -  
129 0907 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ฯ 
จ านวนนักศึกษาท่ีพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 

2,000 2,000,000                              -                                           √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

130 0205 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมสอบ TOEIC  

 ร้อยละจ านวนนักศึกษาท่ีผ่าน
การทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ  

80                                                10,000                                     -                                              √     คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

โครงกำรส่งเสริมบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ "ควำมรู้ดี มีคุณธรรม น ำสังคม"  373,380   146,400   
131 0309 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษาและปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ่
นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจ
ด้านต่างๆจากการเข้าร่วม
โครงการ 

80                                           -                                               5,000                                      √   คณะรัฐศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

132 0310 โครงการอ าลาสิงห์และปัจฉิมนิเทศ ความพึงพอใจในโครงการฯ ไม่
น้อยกว่า 3.51 

3.51                                                -                                               10,000                                   √     คณะรัฐศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

133 0924 โครงการส่งเสริมอตัลักษณบ์ัณฑิต
นักศึกษา มชย. 

ร้อยละนักศึกษาที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ที่ก าหนด 

80 170,480                                     -                                              √ √ √ งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

134 0947 โครงการเยาวชนต้นแบบ แบรนด์ แอม
บาสเดอร์ ซีซั่น 2 (Brand Ambassador) 

จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับการ
พัฒนาต้นแบบ แบรนด์ แอม
บาสเดอร ์

60 30,000 -    √ √ √ งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

135 0117 โครงการปฐมนิเทศและการฝึก
ประสบการรณ์วิชาชขีพสาธารสุขชุมชน 

นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจ
ในการฝึกประสบการรณ์
วิชาชขีพ 

80 10,000                                     -                                              √     คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

136 0105 โครงการวันมหิดล พิธีมอบเสื้อกราวน์ 
ปี 2563 

นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจ
ในบทบาทของวิชาชีพ 

80 -  10,000                                       √ คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

137 0605 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ให้มีลักษณะที่พึงประสงคต์ามอัตลักษณ ์

ร้อยละของนักศึกษามลีักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตร ี

80                                           50,200                                    -                                            √ √ √ √ คณะบริหารธรุกิจ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

138 0211 โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐาน
ทางด้านวิชาการการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม ่

 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม     

80                                                38,500                                      -                                                √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

139 0216 โครงการกิจกรรมและนันทนาการ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์  

 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม   

80                                                 162,100                                     -                                                √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

140 0942 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ร้อยละนักศึกษาที่ส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรม 

80 112,200    √  งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

โครงกำรพัฒนำทักษะส ำหรับนักศึกษำ 228,500 48,000  
141 0209 โครงการค่ายอาสาบริการวชิาการเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น คระครุศาสตร ์
 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกิจกรรม  

80 115,500 -                                            √ √ √ √ คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

142 0413 โครงการส่งเสริมกจิกรรมนกัศึกษา
โครงการจดัตั้งวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจ  80                                                -                                            10,000                                         √ √ โครงการจดัตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

143 0405 โครงการศึกษาดูงานโรงงาน
อุสาหกรรม 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้
เรียนรู้และประสบการณ์จริง
นอกสถานท่ี 

80 30,000                                    -                                              √ √   โครงการจดัตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

144 0929 โครงการกิจการนักศึกษาสญัจร 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการที่ด ี

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

80  - 22,000                                                √ √ งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

145 0314 โครงการพัฒนานักศึกษา ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกิจกรรม 

4.00  -                                                10,000                                 √ √ √ √ คณะรัฐศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

146 0308 โครงการ “กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์” 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80 -                                                6,000                                  √       คณะรัฐศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

147 0306 โครงการประดับเข็มสิงห ์ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

90                                           2,000                                      -      √ √ คณะรัฐศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

148 0208 โครงการภาษาไทย ภาษาใจ บันไดแห่ง
บทกวี 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับ
ทักษะการเขียนบทกวีนิพนธ ์

80 12,000                                     -   √ √ √ √ คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

149 0114 โครงการพัฒนาทักษะจุดประกาย
เส้นทางสู่อาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์  

ผลงาน/ชิ้นงานท่ีเป็นรูปธรรม
ของนักศึกษา  

 20  30,000                                   -                                                  √ คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

150 0201 โครงการสัมนาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับ
การเตรียมความพร้อม ออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

80                                                39,000                                     -                                                √ √ คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

โครงกำรประชำสัมพันธ์แนะแนวกำรศึกษำ  290,000   120,500   
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

151 0930 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ให้บริการด้านทุนเพื่อการศึกษา มชย. 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

  -                                               18,000                                                √ √ งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

152 0412 โครงการสร้างแนวทางการศึกษาและ
ส่งต่อบัณฑติสู่อาชีพวิศวกร  

 ร้อยละความพึงพอใจ  80  -                                                20,000                                  √ √   โครงการจดัตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

153 0610 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563  

 ร้อยละของจ านวนนักศึกษา
แรกเข้า ปีการศึกษา 2563 ไม่
น้อยกว่า  

60                                          -  32,500                                √ √      คณะบรหิารธรุกิจ  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

154 0509 โครงการเปิดบ้านวิชาการคณะ
พยาบาลศาสตร์  

 จ านวนผู้สนใจเข้าศึกษาคณะ
พยาบาล  

120                                         40,000                                    -                                            √        คณะพยาบาล
ศาสตร์  

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

155 0920 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละการเข้าศึกษาต่อตาม
เป้าหมาย 

70 250,000                                 50,000                                            √ √ √   งานบริการการศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

3.6 สร้ำงรำยได้มั่นคง (Revenue Stability)   
โครงกำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ - 678,880  
156 0939 โครงการจัดท าสินค้าลิขสิทธิ์ ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน

ประมาณการรายรับ 
80                   -                         570,000    √     งานทรัพย์สินรายได้

และสวสัดิการ 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

157 0914 โครงการบริหารจัดการสนามกอล์ฟ ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน
ประมาณการรายรับ 

80                  -                         108,880    √ √ √ งานทรัพย์สินรายได้
และสวสัดิการ 
(กองกลาง) * 

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ครอบครัวรำชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) 
โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (บำท) 

 
ไตรมำส หน่วยงำน

รับผิดชอบ 
ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

4.1 ส่งเสริมค่ำนิยม “รำชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” (CPRU Mind is One) 
โครงกำรรำชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One) 963,140 25,000  
158 0402 โครงการกีฬานักศึกษาโครงการจัดตั้ง

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กิจกรรม 

90 20,000                                     -                                                 √ โครงการจดัตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

159 0916 โครงการส่งเสริมความรักชาติ ความ
จงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ศาสนา 

ร้อยละการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและร่วมน้อมส านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

100 287,000                                -                                           √ √ √ √ งานบริหารทั่วไป 
หน่วยพิธีการ 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

160 0311 โครงการกีฬาสระหงสเ์กมส ์ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กิจกรรม 

80  -                                               5,000                                        √ คณะรัฐศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

161 0307 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องรัฐศาสตร ์ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ที่ได้รับความรูไ้ปใช้ในการ
เรียน 

90 -     5,000                                    √ √   คณะรัฐศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

162 0116 โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย ท าดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

80 10,000                                     -      √   คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

163 0104 โครงการกีฬาสระหงสเ์กมส ์ครั้งท่ี 21 
และกีฬาน้องใหม่  

 ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับรูจ้ัก
กันและมีปฎิสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน  

80 -  15,000                                       √ คณะศลิปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

164 0922 โครงการราชภฏัชัยภูมริวมใจเป็นหนึ่ง
เดียว CPRU Mind is ONE 

ร้อยละทัศนะคติการท างานสู่
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

80 646,140                                 -                                                √   งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 

165 0943 โครงกำรส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร  ผู้เข้าร่วมโครงการไดค้วามรัก
สามัคคีและมีปฎสิัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน  

80 178,450 -   √ √ งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

166 0949 โครงการซื้ออุปกรณ์กีฬา จ านวนชนิดกีฬาท่ีไดร้ับการ
จัดสรรอุปกรณ ์

10 143,300 -     งานกิจการนักศึกษา 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

4.2 กำรส่งเสริมพัฒนำบุคลำกร  
โครงกำรส่งเสริม คนดี คนเก่ง 113,920 -  
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

167 0922 โครงการส่งเสริมคนดี คนเก่ง ร้อยละการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร 

80 113,920                                   -                                                 √ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 

โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  949,940   100,000   
168 0226 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรคณะ

ครุศาสตร ์
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ  

80                                                 -                                                70,000                                    √   คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

169 0606 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรคณะ
บริหารธรุกิจ 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การพัฒนาตนเองของบุคลากร 

10                                            10,000                                     -                                                √ √ คณะบริหารธรุกิจ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

170 0219 โครงการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

100                                                 -                                             30,000                                    √ √ คณะครุศาสตร ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

171 0921 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ  2563 

ร้อยละการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร 

80 739,940                                   -                                              √ √ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 

172 0512 โครงการพัฒนาองค์กร (OD)  ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

 80  200,000  -      √  
√ 

   คณะพยาบาล
ศาสตร์  

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

4.3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกรเป่ียมสุข  
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โครงกำรหลัก/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด ค่ำ 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
 

ไตรมำส หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล 

แผ่นดิน รำยได้ 1 2 3 4 

4.4 มหำวิทยำลัยสีเขียว (Green and Clean  University) 
โครงกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 1,770,000 205,000  
173 0930 โครงการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏ

ชัยภูมิสูม่หาวิทยาลัยสเีขียว (Green 
University) 

ร้อยละความส าเรจ็สู่
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

80 70,000                                  30,000                                             √     งานอาคารสถานท่ี 
(กองกลาง) 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

174 0910 โครงการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการชุมชนสูส่ังคมสีเขียวอย่างยัง่ยืน 

จ านวนชุมชนต้นแบบสังคมสี
เขียวอย่างยั่งยืน 

8 1,700,000                                 -                                         √ √ √ √ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

175 0518 โครงการ "คณะพยาบาลศาสตรส์ีเขียว" ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา 

3.51  -                                               25,000                                    √   คณะพยาบาล
ศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 

176 0517 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภณัฑ์สนับสนุน
การปฏิบัติงานและปรับปรุงสถานที่
สภาพแวดล้อมคณะพยาบาลศาสตร ์

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา 

3.51 -                                               150,000                               √     คณะพยาบาล
ศาสตร ์

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ 
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มอบหมำยรองอธิกำรบดดีูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ปฏิรูปเพื่อกำรพัฒนำองค์กร (Reform & Repositioning)     
เป้ำประสงค์ 1  ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

1. ร้อยละของระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

ร้อยละ 80 85 90 95 อาจารย์อาวุธ  ปะเมโท 

2. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสการบริหารจัดการ 
(ITA) 

คะแนน 75 80 85 90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 

3. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  คะแนนเฉลี่ย 3.80 4.00 4.30 4.51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 
 

เป้ำประสงค์ 2  การสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

62 63 64 65 
1.  จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยตามความต้องการของ
สังคม    และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 10 15 20 25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 
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2. จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
    ด้าน Health Science and Technology 

จ านวน 3 5 7 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 

3. จ านวนหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาคนท างานและผู้สูงอายุ  
    (Up-skill & Re-skill) 

จ านวน 3 5 7 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 

4. ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Online ร้อยละ 50 55 60 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 
เป้ำประสงค์  3 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

1. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ภายใน ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 85 90 95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์  ด่านภักด ี

2. ร้อยละของบัณฑิตมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 

ร้อยละ 80 85 90 95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 

3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การ   กับการท างาน(ระบบสหกิจศึกษา)  

ร้อยละ 20 30 40 50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 

4. ระดับความส าเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนแห่งความสุข 

ระดับ 2 3 4 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  ศรีชัยวงศ์ 
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เป้ำประสงค์ 4   สถาบันสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

1. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลใน  
   มหาวิทยาลัยเพื่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน       
   การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 85 90 95 อาจารย์ ดร.อดุลย์  สนั่นเอื้อเม็งไธสง 

2. จ านวนหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบดิจิทัล
ในห้องเรียน 

จ านวน 
 

15 20 25 30 อาจารย์ ดร.อดุลย์  สนั่นเอื้อเม็งไธสง 

3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ประชาชน และหน่วยงาน
ภายนอกที่เข้าถึงการให้บริการด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
(Internet of Things :IOT/Digital Society/Data 
Center/Smart Meeting   Room/Digital Library) 

ร้อยละ 80 85 90 95 อาจารย์ ดร.อดุลย์  สนั่นเอื้อเม็งไธสง 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล  
    (Big Data) เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ระดับ 2 3 4 5 อาจารย์ ดร.อดุลย์  สนั่นเอื้อเม็งไธสง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  สร้ำงควำมร่วมมือมุ่งเป้ำ (Cooperation Focus)     
เป้ำประสงค์ 1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน 
                    เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต 

จ านวน 2 3 4 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานความร่วมมือกับภาครัฐ 
และเอกชนในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต
บัณฑิต 

ระดับ 2 3 4 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า 
 

จ านวน 6 8 10 12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์  ด่านภักด ี

 

เป้ำประสงค์ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพ่ือต่อยอดงานวิจัยสู่ชุมชน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ท้องถิ่น 

จ านวน 2 3 4 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  ศรีชัยวงศ ์

2. จ านวนผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกน าไปแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 10 15 20 25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  ศรีชัยวงศ์ 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

3. จ านวนโครงการความร่วมมือกับจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหา 
    และการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 2 3 4 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  ศรีชัยวงศ ์

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากน าความรู้ด้านดิจิทัลไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

จ านวน 2 3 4 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  ศรีชัยวงศ์ 

5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับ 3 4 5 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  ศรีชัยวงศ ์

6. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนแผนการผลิตพลังงาน
ทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

ระดับ 2 3 4 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงชื่อเสียง สร้ำงศรัทธำ สร้ำงรำยได้ (Celebrated & Revenue Development) 
เป้ำประสงค์ 1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

1. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (การจัดอันดับของ สกอ.) 

อันดับ 8 6 4 2 อาจารย์ ดร.อดุลย์  สนั่นเอื้อเม็งไธสง 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการครุชัยภูมิโมเดล ระดับ 3 4 5 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  ตามโครงการ
พระราชด าริและพระราโชบาย 

จ านวน 12 13 14   15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  ศรีชัยวงศ์ 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

4. ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการเพ่ิม
มูลค่าหรือสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 

จ านวน 4 5 6 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์  ด่านภักด ี

5.  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
และประชาสัมพันธ์  

ระดับ 3 4 5 5 อาจารย์อาวุธ  ปะเมโท    

6.  จ านวนผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือการสร้างองค์ความรู้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์  

จ านวน 5 7 9 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  ศรีชัยวงศ ์

7. ร้อยละของนักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 75 80 85 90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 

 

เป้ำประสงค์ 2  สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตด้านดิจิทัลและการน าความรู้ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาท้องถิ่น 
                    อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ 
   ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับB 2 ขึ้นไป  

ร้อยละ 30 40 50 60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 

2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ร้อยละ 75 80 85 90 อาจารย์ ดร.อดุลย์  สนั่นเอื้อเม็งไธสง 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการราชภัฏชัยภูมิจิตอาสา  ร้อยละ 90 92 96 98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์  ด่านภักดี  
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4. จ านวนผลงาน/รางวัล ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

จ านวน 5 10 15 20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 

5. ระดับความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์  
    "ควำมรู้ดี มีคุณธรรม น ำสังคม"  

ระดับ 3.75 4.00 4.50 5.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์  ด่านภักดี  
 

  
เป้ำประสงค์ 3 มีรายได้เพ่ิม มั่นคง และพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

1. ร้อยละของเงินรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 15 20 25 อาจารย์ อาวุธ  ปะเมโท 
 

2. ร้อยละความส าเร็จของโครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80 85 90 95 อาจารย์ อาวุธ  ปะเมโท 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ครอบครัวรำชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน (Quality of Life & Sustainability)  
เป้ำประสงค์ 1  บุคลากรและนักศึกษา มีความรัก ความสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว  (CPRU Mind is One) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

1. ระดับความส าเร็จของผลการส่งเสริมค่านิยม  “ราชภัฏชัยภูมิ 
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”(CPRU Mind is One) 

ระดับ 3 4 5 5 อาจารย์อาวุธ  ปะเมโท 

 
เป้ำประสงค์ 2  บุคลากรใช้ความสามารถได้เต็มประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 10 15 20 25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 

2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ - 5 10 15 อาจารย์อาวุธ  ปะเมโท 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 1 1 2 2 อาจารย์อาวุธ  ปะเมโท 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

แผนปฏิบัตริาชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 57 
 

 

เป้ำประสงค์ 3   บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยปีงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

1. ร้อยละของผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการ   ร้อยละ 80 85 90 95 อาจารย์อาวุธ  ปะเมโท 
2. คะแนนเฉลี่ยความสุขในการท างาน Happiness Index คะแนนเฉลี่ย 3.50  4.00 4.50 5.00 อาจารย์อาวุธ  ปะเมโท 

  

เป้ำประสงค์ 4    เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

1. ร้อยละความส าเร็จในการสร้างสถาบันสีเขียว ร้อยละ 80 85 90 95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  ศรีชัยวงศ์ 

2. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนท้องถิ่น มีความเข้าใจ 
   และมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 85 90 95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  ศรีชัยวงศ์ 

 


