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แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 4 ปี
(พ.ศ. 2562-2565) ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ 19 กลยุทธ์ 44 โครงการหลัก158 โครงการย่อย มีตัวชี้วัดความสําเร็จระดับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจําปีฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการประสานการดําเนินงาน
การกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 2

สารบัญ
หน้า
แผนปฏิบัติราชการประจําปีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4

เป้าประสงค์และตัวชีว้ ัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565)

5-11

สรุปงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12

แผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์การ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน

17
17
21
23
29

ภาคผนวก
ตารางสรุปผู้กาํ กับดูแลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์

31

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 3

แผนปฏิบัติราชการประจําปีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปรัชญา

พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งปัญญา

วิสัยทัศน์

ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน (CPRU Knowledge for all)

ค่านิยม

ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRUMind is One)

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีคุณธรรม นําสังคม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสูค่ วามยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อความเข็มแข็งของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

การประเมินผลสําเร็จของแผน พิจารณาจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในแต่ละปี

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 4

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)
เป้าประสงค์
1. ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ
2. การสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
3. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
4. สถาบันสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
ที่

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสการบริหารจัดการ (ITA)
3. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
4. จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยตามความต้องการของสังคม
และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. จํานวนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้าน Health
Science and Technology
6. จํานวนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาคนทํางานและผู้สูงอายุ (Up-skill
& Re-skill)
7. ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Online
8. ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทําหรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

หน่วยนับ
ร้อยละ
คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี 62
80
75

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี

ผู้กํากับดูแล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
คะแนนเฉลี่ย
3.80
ทุกหน่วยงาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
จํานวน
10
ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
จํานวน
3
ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
จํานวน
3
ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
ร้อยละ
50
ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
ร้อยละ
80
ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
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ที่

ตัวชี้วัด

9. ร้อยละของบัณฑิตมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 62
80

10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทํางาน(ระบบสหกิจศึกษา)
11. ระดับความสําเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนแห่ง
ความสุข
12. ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลในมหาวิทยาลัย
เพื่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนการบริหารและการพัฒนา
ท้องถิ่น
13. จํานวนหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบดิจิทัลใน
ห้องเรียน

ร้อยละ

20

ระดับ

2

ร้อยละ

80

จํานวน

15

ร้อยละ

80

ระดับ

2

14. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและหน่วยงานภายนอกที่
เข้าถึงการให้บริการด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (Internet of Things
:IOT/Digital Society/DataCenter/Smart Meeting Room/Digital
Librar)
15. ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

หน่วยนับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกคณะ

ผู้กํากับดูแล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
สํานักวิทยบริการและ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
ทุกคณะ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Cooperation Focus)
เป้าประสงค์
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่ชุมชน
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า

จํานวน

ค่าเป้าหมาย
ปี 62
2

ระดับ

2

จํานวน

6

4. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรูส้ ู่ท้องถิ่น

จํานวน

2

5. จํานวนผลงานวิจัยหรือองค์ความรูต้ ่างๆที่ถูกนําไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน

10

6. จํานวนโครงการความร่วมมือกับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน

2

7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากนําความรู้ด้านดิจิทัลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น

จํานวน

2

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกคณะ

ผู้กํากับดูแล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ
ทุกคณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
สถาบันวิจัยและ
รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนา
กายภาพ วิจัยและบริการ
วิชาการ
สถาบันวิจัยและ
รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนา
กายภาพ วิจัยและบริการ
วิชาการ
สถาบันวิจัยและ
รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนา
กายภาพ วิจัยและบริการ
วิชาการ
สถาบันวิจัยและ
รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนา
กายภาพ วิจัยและบริการ
วิชาการ
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ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ระดับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 62
3

9. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนแผนการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงาน
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ระดับ

2

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ผู้กํากับดูแล
รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพ วิจัยและบริการ
วิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3สร้างชือ่ เสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)
เป้าประสงค์
1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตด้านดิจิทัลและการนําความรู้ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีรายได้เพิ่ม มั่นคง และพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืน
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (การจัดอันดับของ สกอ.)
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการครุชัยภูมิโมเดล

อันดับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 62
8

ระดับ

3

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตามโครงการพระราชดําริและพระ
ราโชบาย
4. ความสําเร็จในการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการเพิ่มมูลค่าหรือ
สร้างรายได้ให้กบั ท้องถิ่น

จํานวน

12

จํานวน

4

5. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและ
ประชาสัมพันธ์

ระดับ

3

6. จํานวนผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือการสร้างองค์ความรู้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์
7. ร้อยละของนักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพคุณลักษณะครู
ศตวรรษที2่ 1
8. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
CEFR ตั้งแต่ระดับB 2 ขึ้นไป

จํานวน

5

ร้อยละ

75

ร้อยละ

30

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานอธิการบดี

ผู้กํากับดูแล

รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ
ทุกคณะ/
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
สํานักงานอธิการบดี วิจัยและบริการวิชาการ
ทุกคณะ/
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี นักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี/ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและ
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
พัฒนา
วิจัยและบริการวิชาการ
คณะครุศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ
คณะครุศาตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ
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ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

9. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิตัล

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 62
75

10. 3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการราชภัฏชัยภูมิจิตอาสา

ร้อยละ

90

11. จํ า นวนผลงาน/รางวั ล ของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ
12. ระดับความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ "ความรู้ดีมีคณ
ุ ธรรม นํา
สังคม"

จํานวน

5

ระดับ

3.75

13. ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
14. ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ
ร้อยละ

10
80

หน่วยงานที่
ผู้กํากับดูแล
รับผิดชอบ
สํานักวิทยบริการและ รองอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ
สถาบันวิจัยและ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
พัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์
ทุกหน่วยงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทุกหน่วยงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability)
เป้าประสงค์
1. บุคลากรและนักศึกษา มีความรัก ความสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว(CPRU Mind is One)
2. บุคลากรใช้ความสามารถได้เต็มประสิทธิภาพ
3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
4. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
ที่

ตัวชี้วัด

1. ระดับความสําเร็จของผลการส่งเสริมค่านิยม “ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจ
เป็นหนึ่งเดียว”(CPRU Mind is One)
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
3.
4.
5.
6.
7.

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ร้อยละของผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการ
คะแนนเฉลี่ยความสุขในการทํางาน Happiness Index
ร้อยละความสําเร็จในการสร้างสถาบันสีเขียว

8. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หน่วยนับ
ระดับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 62
3

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานอธิการบดี

ร้อยละ

10

สํานักงานอธิการบดี

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

1
80
3.50
80

สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี

ร้อยละ

80

สํานักงานอธิการบดี

ผู้กํากับดูแล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัย
และบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัย
และบริการวิชาการ
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สรุปงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)
2.สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)
3.สร้างชือ่ เสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้(Celebrated & Revenue
Development)
4.ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life &
Sustainability)
รวม

งบประมาณ ปี 2562
รายได้
รวม
2,121,030
4,094,004
125,000
30,440,900
2,841,050
6,060,747

ร้อยละ
9.82
73.10
14.55

530,500

525,480

1,055,980

2.53

36,039,071

5,612,560

41,651,631

100

แผ่นดิน
1,972,974
30,315,900
3,219,697
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการ

งบประมาณ

1.ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ

2.การสร้ า งหลั ก สู ต รที่ ต อบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น

1. ร้อยละของระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ร้อยละ
80)
2. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการบริหารจัดการ (ITA)
(คะแนน 75)
3. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (คะแนนเฉลีย่ 3.80)

1. จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ ถู ก ปรั บ ปรุ ง ให้
ทันสมัยตามความต้องการของสังคมและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น (จํานวน
10 หลักสูตร)
2. จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ ต อบสนองความ
ต้องการของประชาชนด้ าน Health
Science and Technology (จํานวน 3
หลักสูตร)
3. จํ านวนหลั กสู ตรระยะสั้นเพื่ อพั ฒนา
คนทํางานและผู้สูงอายุ (Up-skill & Reskill) (จํานวน 3 หลักสูตร)
4. ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนแบบ Online (ร้อยละ 50)

1.1ปรับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ(Re-positioning
1.2คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
1.3การประกันคุณภาพการศึกษา

1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
"จิ๋วแต่แจ๋ว"
2. โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ
3. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

3.พั ฒ นากระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และพั ฒ นา
คุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

1. ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ ง านทํ า หรื อ เป็ น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี
(ร้อยละ 80)
2. ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต มี ส มรรถนะเป็ น ที่ พึ ง
พอใจของสถานประกอบการ (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
(ระบบสหกิจศึกษา) (ร้อยละ 20)
4. ระดับความสําเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนแห่งความสุข (ระดับ 2)

1.4 การศึกษาเพื่อทุกวัย (Education For All)

1. โครงการปฏิรูปหลักสูตร
2. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนโรงเรียนสาธิต
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี
4.โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสัน้ แบบ
มืออาชีพ
5. โครงการธนาคารหน่วยกิต

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

4.สถาบันสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน
ก า ร ส อ น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ร้ อ ยละความสํ าเร็ จ ในการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
ดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเพื่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 80)
2. จํ านวนหลัก สู ตรในการจั ดการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบดิจิทัลในห้องเรียน (จํานวน 15 หลักสูตรฉ)
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและ
หน่วยงานภายนอกทีเ่ ข้าถึงการให้บริการด้านดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย (Internet of Things :IOT/Digital
Society/DataCenter/Smart Meeting Room/Digital
Librar)(ร้อยละ 80)
4. ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูล (Big Data)
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ระดับ 2)

1.5 พัฒนาระบบดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศ

1.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล
2. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
3. โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัล
4. โครงการจัดทําฐานข้อมูล (BigData) เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

งบแผ่นดิน = 1,972,974บาท งบรายได้ = 2,121,030 บาท รวมงบประมาณ 4,094,004 บาท
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 13

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการ

งบประมาณ

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่ชมุ ชน

1.จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต (จํานวน 2 เครือข่าย)
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความร่วมมือ
กับภาครัฐ และเอกชนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
(ระดับ 2)
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า (จํานวน 6 โครงการ)

2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
2.2สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย
2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า

1.โครงการครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
2.โครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่า

1. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น (จํานวน 2 เครือข่าย)
2. จํานวนผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกนําไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น
(จํานวน 10 เรื่อง)
3. จํานวนโครงการความร่วมมือกับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น
(จํานน 2 โครงการ)
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ เกิดจากนําความรู้ด้านดิจิทัลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่ น
(จํานวน 2 โครงการ)
5. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม(ระดับ 3)
6. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนแผนการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร (ระดับ 2)

2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น
2.4เป็นสถาบันการ ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ (ABC-6D)
2.โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. โครงการจัดทําแผนการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

งบแผ่นดิน = 30,315,900 บาท งบรายได้ = 125,000 บาท รวมงบประมาณ 30,440,900 บาท

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 14

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้(Celebrated & Revenue Development)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. สร้ างอั ตลั ก ษณ์ บัณฑิ ตด้านดิ จิทั ล และการนําความรู้ ไ ป
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

1. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การจัดอันดับของ สกอ.) (อันดับ 8)
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการครุชัยภูมิโมเดล
(ระดับ 3)
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตามโครงการ
พระราชดําริและพระราโชบาย (จํานวน 12 โครงการ)
4. ความสําเร็จในการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการ
เพิ่มมูลค่าหรือสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น (จํานวน 4 )
5. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กรและประชาสัมพันธ์ (ระดับ 3)
6. จํานวนผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือการสร้างองค์ความรู้ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์
(จํานวน 5 เรื่อง)
7. ร้อยละของนักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ 75)

3. มีรายได้เพิ่ม มั่นคง และพัฒนามหาวิทยาลัย
ได้อย่างยั่งยืน

1.ร้ อ ยละของบั ณฑิ ต ที่ ส อบผ่ านเกณฑ์ ก ารสอบภาษาอั ง กฤษตาม
มาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับB 2 ขึ้นไป (ร้อยละ 30)
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านทักษะเทคโนโลยี
ดิจิตัล (ร้อยละ 75)
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการราชภัฏชัยภูมิจิตอาสา
(ร้อยละ 90)
4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (จํานวน 5 ผลงาน)
5. ระดับความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ "ความรู้ดี
มีคุณธรรม นําสังคม" (ระดับ 3.75)

3.5 สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

โครงการ

งบประมาณ

1.ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 10)
2. ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 80)

3.6 สร้างรายได้มั่นคง (Revenue Stability)

3.1 ราชภัฏชัยภูมิโมเดล
3.2 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์มุ่งเป้า (Public Relations Focus)
3.3 บูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
3.4 บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
พร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ4ประการ
1. โครงการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศ
2. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพ Ranking
3. โครงการครุชัยภูมิโมเดลเพื่อการผลิตครูเป็นเลิศ
4. โครงการราชภัฏชัยภูมิโมเดล
5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Value Added)
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
6. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรเรารักชัยภูมิ (I love Chaiyaphum)
7. โครงการร่วมมือกับชุมชนและสื่อสารมวลชน
8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้และการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย

1. โครงการอบรมให้นักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ภาษาและการสื่อสาร
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนา
ผลงานได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. โครงการราชภัฏชัยภูมิจิตอาสา
4. โครงการส่งเสริมบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ "ความรู้ดี มี
คุณธรรม นําสังคม"

1. โครงการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ
2. โครงการศูนย์ธุรกิจครบวงจรราชภัฏชัยภูมิ
CPRU Business Center
3. โครงการผลิตภัณฑ์ชมุ ชนคนของพระราชา
4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (CPRU
Renewable Power Plant)

บัต=ิราชการมหาวิ
ทยาลับาท
ยราชภั
ฏชัยภูมิ ประจํา6,060,747
ปีงบประมาณบาท
พ.ศ.2562 หน้า 15
งบแผ่นดิน = 3,219,697 บาท แผนปฏิ
งบรายได้
2,841,050
รวมงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการ

งบประมาณ

1.บุคลากรและนักศึกษา มีความรัก ความ
สามั ค คี รวมใจเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว(CPRU
Mind is One)

1.ระดับความสําเร็จของผลการส่งเสริมค่านิยม
“ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”(CPRU
Mind is One) (ระดับ 3)

4.1ส่งเสริมค่านิยม “ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็น
หนึ่งเดียว” (CPRU Mind is One)

โครงการราชภั ฏ ชั ย ภู มิ รวมใจเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว
(CPRU Mind is One)

2 . บุ ค ล า ก ร ใ ช้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ไ ด้ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ

1.ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิหรือตําแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น (ร้อยละ 10)
2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ ข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น (ร้อยละ -)
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ 1)

4.2การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร

1. โครงการส่งเสริม คนดี คนเก่ง
2 โครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3.บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4.เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

1. ร้อยละของผลสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อสวัสดิการ (ร้อยละ 80)
2. คะแนนเฉลี่ยความสุขในการทํางาน
Happiness Index (3.50 คะแนน)

1. ร้อยละความสําเร็จในการสร้างสถาบันสี
เขียว
2. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน
ท้องถิ่นมีความเข้าใจและมีสว่ นร่วมอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

4.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเปี่ยม
สุข

4.4 มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean
University)

1. โครงการศูนย์สุขภาพราชภัฏชัยภูมิ (CPRU
Health Care Center)
2. โครงการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
3.โครงการส่งเสริมสวัสดิการบุคลากร
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

งบแผ่นดิน = 530,500 บาท งบรายได้ = 525,480 บาท รวมงบประมาณ 1,055,980 บาท
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แผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์

1.1 ปรับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Re-positioning
1)
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี

ตัวชี้วัด

แผ่นดิน

รายได้

แผนยุทธศาสตร์

ร้อยละ 80

16,000

-

ความพึงพอใจผู้
เข้ารับบริการ
แผนกลยุทธ์

ร้อยละ 80

-

20,000

1 แผน

15,000

-

1 ระบบ

-

50,000

3

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร้อยละ 80

-

10,000

3

กองนโยบายและแผน

1 แผน

-

20,000

3

กองนโยบายและแผน

1 แผน

-

10,000

3

กองนโยบายและแผน

ร้อยละ 80

-

84,000

ร้อยละ 80

823,474

-

ร้อยละ 80

-

100,000

1 แผน

10,000

-

3

งานกิจการนักศึกษา

1 ระบบ

10,000

-

3

งานกิจการนักศึกษา

75 คะแนน

20,000

-

3

ร้อยละ 80

-

40,000

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานนิติกร

2.)

โครงการส่งเสริมการให้บริการและพัฒนางานกองทุนเพื่อการศึกษา

3)

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2562-2565) คณะรัฐศาสตร์

4)

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย

6)

โครงการต้นทุนต่อหน่วย

7)

โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

8)

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

9)

โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์

10)
11)

โครงการจัดซื้อวัสดุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วารสารภาษาไทยและต่างประเทศ และ
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สํานักงานคณบดี

12)

โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมกับท้องถิ่น

มีข้อมูล
สารสนเทศ
ความสําเร็จของ
ต้นทุนต่อหน่วย
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
ความสําเร็จของ
แผน
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
แผนกลยุทธ์

13)

โครงการพัฒนาระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ระบบกลไก

1.2 คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
1)
โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จรรยาบรรณและวินัย

ไตรมาส

ค่า
เป้าหมาย

คะแนนผลการ
ประเมิน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

1

2

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้กํากับดูแล

3

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานกิจการนักศึกษา

3

คณะรัฐศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
วิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

3

3

3
3

4

คณะครุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

3

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
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งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์
1.3 การประกันคุณภาพการศึกษา
1)
โครงการ Big Cleaning
2)

โครงการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการคุณภาพ

3)

โครงการจัดการจัดการความรู้ (KM)

4)

เตรียมความพร้อมและรับการประกันคุณภาพการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษา

5)
6)
7)

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
(ป.ตรี)
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

8)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2561

9)

โครงการพัฒนาระบบบริหารสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

10)

โครงการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ (KM)

11)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QAOnlineระดับหลักสูตร

12)

โครงการวิพากษ์รายการประเมินตนเอง (SAR)

13)

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

14)

โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

15)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

16)

โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงคณะพยาบาลศาสตร์

17)

ตัวชี้วัด

ความพึ ง พอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
คู่มือการจัดการ
ความรู้ (KM)
คะแนนผลการ
ประเมิน
ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
คะแนนเฉลีย่ ผล
การประเมิน
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
คะแนนเฉลีย่ ผล
การประเมิน
ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
คู่มือการจัดการ
ความรู้ (KM)
จํานวนผู้เข้าร่วม
อบรม
จํานวนผู้เข้าร่วม
อบรม
คะแนนเฉลีย่ ผล
การประเมิน
จํานวนผู้เข้าร่วม
อบรม
คะแนนเฉลีย่ ผล
การประเมิน
คะแนนเฉลีย่ ผล
การประเมิน
ความเสีย่ ง

ไตรมาส

ค่า
เป้าหมาย

แผ่นดิน

รายได้

หน่วยงานรับผิดชอบ

ร้อยละ 90

-

20,000

1 ระบบ

283,900

-

3

1 เรื่อง

-

10,000

3

4.00

16,000

-

3

3

1 ระบบ

84,000

7,150

3

3

4.00

40,000

-

3

ร้อยละ 80

50,000

-

3

สํานักงานวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารเทศ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

4.00

-

40,000

3

คณะบริหารธุรกิจ

1 ระบบ

-

10,000

3

คณะบริหารธุรกิจ

1 เรื่อง

45,600

-

3

ร้อยละ 80

20,000

-

ร้อยละ 80

10,000

-

3

3.80

105,000

-

3

ร้อยละ 80

-

20,000

3

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานกิจการนักศึกษา

4.00

50,000

50,000

3

4.00

30,000

-

3 ด้าน

10,000

-

1

2

3
3
3

คณะรัฐศาสตร์
3

คณะครุศาสตร์
กองนโยบายและแผน

3

3

3

คณะรัฐศาสตร์
3

3

3

ผู้กํากับดูแล

4

โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
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งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

18)

โครงการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาล

19)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

1.4 การศึกษาเพื่อทุกวัย (Education For All)
1)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผู้นําด้วย NON-Technical Skills สู่
Thailand 4.1+1.0

ตัวชี้วัด
คะแนนเฉลีย่ ผล
การประเมิน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
หลักสูตร
ปรับปรุง
หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล
หลักสูตร
ปรับปรุง
นั ก เรี ย นได้ รั บ
สารอาคารครบ
5 หมู่
จํานวนนักเรียน
ที่ได้รับความรู้

ไตรมาส

ค่า
เป้าหมาย

แผ่นดิน

รายได้

4.00

110,000

-

70,000

-

ร้อยละ 80

120,000

-

3

คณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

10,000

-

3

คณะครุศาสตร์

1 หลักสูตร

-

100,000

1 หลักสูตร

-

1,080,000

1 หลักสูตร

-

50,000

60 คน

-

156,770

3

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

35 คน

-

57,220

3

1

2

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้กํากับดูแล

3

คณะพยาบาลศาสตร์

3

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

3

4

3

2)

โครงการหมออาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 5

3)

โครงการปรับปรุงหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

4)

โครงการจัดหลักสูตรผู้ชว่ ยพยาบาล

5)

โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF และวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ

6)

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยาชภัฏชัยภูมิ

7)

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “สาธิตราชภัฏรวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน”

8)

โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2562

จํานวนนักเรียนที่
ได้รับการคุ้มครอง
อุบัตเิ หตุ

65 คน

-

13,000

9)

โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา

48 คน

-

9,890

10)

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา

ร้อยละ 80

-

30,000

คณะครุศาสตร์

11)

โครงการบริหารจัดการประจําสาขาวิชา (9 สาขาวิชา)

ร้อยละ 80

-

90,000

คณะครุศาสตร์

12)

โครงการส่งเสริมการให้บริการแนะแนวอาชีพจัดหางาน และเตรียมความพร้อมสู่การ
ทํางาน

จํานวนนักเรียน
ที่ได้รับความรู้
ร้อยละ
ความสําเร็จ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80

-

15,000

3

งานกิจการนักศึกษา

13)

โครงการอําลาสิงห์และปัจฉิมนิเทศ

3.51
คะแนน

-

13,000

3

คณะรัฐศาสตร์

ความพึ ง พอใจ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ

3

3

3

3

3

3

โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

3

3

3

คณะบริหารธุรกิจ

3

3

3

โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต

3
3

โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
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งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.5 พัฒนาระบบดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศ
1)
โครงการแข่งขัน “CPRU E-Sport 2019” (ประเภทการแข่งขัน ROV)
2)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี งานกิจการนักศึกษา

ตัวชี้วัด

ไตรมาส

ค่า
เป้าหมาย

แผ่นดิน

รายได้

จํานวนผู้เข้า
แข่งขันที่ได้รับ
รางวัล

15 คน

24,000

-

3

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ
บริการ

ร้อยละ 80

-

15,000

3

1

2

3

3

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้กํากับดูแล

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

งานกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Cooperation Focus)
งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
1)
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทีต่ ่อเนื่องและ
ยั่งยืน
2)
โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด

จํานวนเครือข่าย

จํานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
2.2สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

จํานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

1

2

3

3 เครือข่าย

94,000

-

3

3

3

คณะครุศาสตร์

25 คน

40,000

-

3

โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

-

50,000

-

2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า
1)
โครงการขับเคลื่อนระบบศิษย์เก่า
2.4 เป็นสถาบันการ ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
1)
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

ไตรมาส

ค่าเป้าหมาย

2 เครือข่าย

3

ผู้กํากับดูแล

4

3

3

3

30,000

3

3

85,000

-

3

3

3

คณะพยาบาลศาสตร์

-

45,000

3

3

3

คณะรัฐศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

งานกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

2)

โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น ชุมชน และ
สังคม

3)

โครงการบริการวิชาการ

4)

โครงการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการตลาดสําหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจหมู่บ้านโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจน

1,910,000

-

3

3

3

3

คณะบริหารธุรกิจ

3,490,100

-

3

3

3

3

คณะรัฐศาสตร์

โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผูอ้ ื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

988,000

-

3

3

3

3

คณะรัฐศาสตร์

1,000,000

-

3

3

3

3

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

500,000
2,000,000

-

3
3

3
3

3
3

3
3

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะครุศาสตร์

1,500,000

-

3

3

3

3

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

5)
6)
7)
8)
9)
10)

โครงการฝายมีชีวิต
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและ
การวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไข
ปัญหา การอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์ของนักเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
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งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ไตรมาส

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

1

2

3

4

ผู้กํากับดูแล

โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

1,497,600

-

3

3

3

3

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

2,500,000

-

3

3

3

3

คณะครุศาสตร์

1,473,000

-

3

3

3

3

คณะบริหารธุรกิจ

2,000,000

-

3

3

3

3

15)

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Start Up)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่น
ชัยภูมิ
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

1,000,000

-

3

3

3

3

16)

โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย

10,238,200

-

3

3

3

3

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน ABC-6D
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

11)
12)
13)
14)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)
งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
แผ่นดิน

3.1 ราชภัฏชัยภูมิโมเดล
1)
โครงการพัฒนาบัณฑิตเตรียมความพร้อมสู่การบูรณาการ
ที่ยั่งยืน
2)

โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ภาคปกติ คณะ
รัฐศาสตร์และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

3)

โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในรายวิชาปฏิบัติการ

4)

โครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ
ได้รับมาตรฐานวิชาชีพครู

5)

โครงการยกระดับการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศและพัฒนา
ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาอาชีพ

6)

โครงการบริการวิชาการแก่บุคลากรวิชาชีพการพยาบาล
(การพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยง)
โครงการส่งเสริม สืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

7)
8)

โครงการบูรณาการเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

9)

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

10)

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

11)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
กิจกรรม
ผู้รับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกิจกรรม

ไตรมาส

ค่าเป้าหมาย
รายได้

1

2

3

4

3

3

3

3

ผู้กํากับดูแล

ร้อยละ 80

242,000

10,000

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

10,000

-

คณะรัฐศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

25,000

-

3

โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

-

3

3

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

90,000

-

3

3

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ100

40,000

-

3

คณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

26,800

-

ร้อยละ 80

75,700

-

3

3

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

13,200

-

3

3

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

199,800

-

3

3

3

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

44,600

-

3

3

3

คณะบริหารธุรกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

3

45,000
3

3

3

3

3

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
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งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

12)

โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

13)

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

14)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
ชัยภูมิ

15)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

16)

โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟิ้นฟู ส่งเสริมและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

17)
18)
19)
20)

โครงการประกวาดร้องเพลงลูกทุ่ง คณะรัฐศาสตร์ และ
งานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจําปี 2562
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

21)

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น

22)

24)

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
(งานประจําปีเจ้าพ่อพญาแล ปี 2562)
โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
(กิจกรรมร่วมม่วนชื่นลอยกระทงบนเขาสระหงส์ในคืนวัน
เพ็ญเดือน 12
โครงการวันสถาปนาคณะครุศาสตร์

25)

โครงการปรับปรุงห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์

26)

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติใน
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน

23)

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ร้อยละความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน

ไตรมาส

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

1

2

ร้อยละ 80

-

20,000

ร้อยละ 80

10,000

-

ร้อยละ 80

20,000

-

3

ร้อยละ 80

10,000

-

3

ร้อยละ 80

20,000

-

ร้อยละ 80

260,000

-

ร้อยละ 80

44,700

-

ร้อยละ 80

-

20,000

ร้อยละ 80

12,000

-

ร้อยละ 80

40,000

-

3

ร้อยละ 80

5,000

-

3

ร้อยละ 80

15,000

-

ร้อยละ 100

-

100,000

3

ผู้กํากับดูแล

4

3

งานกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

3

งานกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

3

3

งานกิจการนักศึกษา

3

3

3

งานกิจการนักศึกษา

3

3

3

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

3

3

3

3

3

3
3

คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

3

3

3

โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

3

คณะพยาบาลศาสตร์
3

คณะครุศาสตร์

ร้อยละ 80

63,130

3

คณะพยาบาลศาสตร์

ร้อยละ 80

144,870

3

คณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
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งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3.2 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์มุ่งเป้า (Public Relations Focus)
1)
โครงการผลิตสื่อพิมพ์และเผยแพร่สารประชาสัมพันธ์งาน วารสาร
จํานวน 12 ฉบับ
กิจการนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์
2)
โครงการแนะแนว
ความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80
ผู้รับบริการ
3)
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
จํานวนผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 80
โครงการ
3.3 บูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและประเทศชาติ
7)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการคณะศิลปศาสตร์และ จํานวนผลงานวิจัย
ร้อยละ 80
วิทยาศาสตร์
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
8)
โครงการสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงาน
จํานวนผลงานวิจัย
ร้อยละ 80
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
9)
โครงการจัดทําวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี
จํานวนวารสาร
จํานวน 2 ฉบับ
10)

โครงการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัย

11)

โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กับงานบริการวิชาการ
งานวิจัย
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
(ลูกไก่)
โครงการสร้างความร่วมมือการวิจัยกับเครือข่ายทั้งใน
ชุมชนและหรือเครือข่ายด้านการศึกษา

12)
13)
14)

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม

15)

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
ปีงบประมาณ 2562

16)

โครงการติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

ไตรมาส

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้กํากับดูแล

แผ่นดิน

รายได้

1

2

3

4

-

12,000

3

3

3

3

งานกิจการนักศึกษา

-

60,000

3

3

3

3

คณะรัฐศาสตร์

-

78,000

3

งานกิจการนักศึกษา

75,000

50,000

3

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

รองอธิการบดีฝายิชาการและ
ประกันคุณภาพ

-

20,000

3

3

คณะบริหารธุรกิจ

รองอธิการบดีฝายิชาการและ
ประกันคุณภาพ

-

46,000

3

คณะบริหารธุรกิจ

รองอธิการบดีฝายิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝายิชาการและ
ประกันคุณภาพ

3
3

3

3

3

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

จํานวนผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80

-

20,000

3

คณะรัฐศาสตร์

ร้อยละ 80

10,000

-

3

คณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดีฝายิชาการและ
ประกันคุณภาพ

จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80

435,500

-

3

คณะพยาบาลศาสตร์

ร้อยละความสําเร็จ
ในการสร้างเครือข่าย
ความร่มมือ

ร้อยละ 80

10,000

-

รองอธิการบดีฝายิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝายิชาการและ
ประกันคุณภาพ

จํานวนผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
จํานวนผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
ร้อยละความสําเร็จ

ร้อยละ 80

115,000

-

ร้อยละ 80

-

ร้อยละ 80

-

3

คณะพยาบาลศาสตร์

3

3

คณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดีฝายิชาการและ
ประกันคุณภาพ

64,000

3

3

3

คณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดีฝายิชาการและ
ประกันคุณภาพ

100,000

3

3

3

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัย
และบริการวิชาการ
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งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

3

4

จํานวน 2 ฉบับ

-

50,000

3

3

3

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3

3

3

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3

3

3

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัย
และบริการวิชาการ

3

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

โครงการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย

วารสาร

18)

โครงการพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมนักวิจัย

จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80

-

327,600

19)

โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

จํานวนผลงานวิจยั ที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

30 เรื่อง

-

400,000

20)

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 2

100 บทความ

-

150,000

21)

โครงการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้
เพื่อบริการวิชาการแก่ชมุ ชน
โครงการจัดทําห้องคลินิกวิจัย

จํานวนบทความที่
ได้รับการตีพิมพ์/
เผยแพร่
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
จํานวนผู้รับบริการ

ร้อยละ 80

206,900

-

35 คน

3.4 บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและ
คุณลักษณะ4ประการ
1)
โครงการอบรมสร้างเสริมสมรรถนะทางการกีฬา
ความพึงพอใจของ
ค่าเฉลี่ย 3.50
สาขาวิชาพลศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2)
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
ความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมโครงการ
3)
โครงการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
ความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมโครงการ
4)
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่
จํานวนผู้ออกฝึก
ร้อยละ 80
2/2561,1/2562
ประสบการณ์
วิชาชีพ
5)
โครงการสัมมนาหัวข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการ
6)
โครงการพัฒนาบัณฑิตเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ ความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80
ทางวิชาชีพครู
ผู้เข้าร่วมโครงการ
7)
โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นนําของบริหาร
ความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80
สถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21
ผู้เข้าร่วมโครงการ
3.5 สร้างอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัย
1)
โครงการอบรมพัฒนาวิชาการนักศึกษาสาขาวิชา
ความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการ

-

1

ผู้กํากับดูแล

2

17)

22)

ไตรมาส

ค่าเป้าหมาย

3

3

3
3

10,000

คณะครุศาสตร์

3

12,000

-

คณะครุศาสตร์

10,000

-

3

100,000

-

3

3

คณะครุศาสตร์

-

231,000

3

3

คณะครุศาสตร์

-

11,280

3

คณะครุศาสตร์

93,600

-

3

คณะครุศาสตร์

-

8,720

20,000

-

3

3

คณะครุศาสตร์

3

3

คณะครุศาสตร์

3

คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัย
และบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัย
และบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัย
และบริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
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งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์
2)

โครงการ/กิจกรรม

4)

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานงานพัฒนานักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาและชมรมวิศวกรรม
สร้างสรรค์
โครงการบริการวิชาการ (อบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)

5)

โครงการสิงห์อาสาคืนคุณค่าสู่ชุมชน

6)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกจิตสํานึกด้านจิต
อาสา
โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์

3)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และ
ภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้บัณฑิตมีลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน TQF
โครงการกีฬาสระหงส์เกมส์

14)

ประดับเข็มสิงห์ บายศรีสู่ขวัญและประกวดดาว-เดือน
คณะรัฐศาสตร์

15)

โครงการสิงห์อิสานสัมพันธ์
ครั้งที่ 9

16)

โครงการพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
กิจกรรม

ไตรมาส

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้กํากับดูแล

แผ่นดิน

รายได้

1

2

3

4

ร้อยละ 80

427,897

-

3

3

3

3

คณะพยาบาลศาสตร์

100 คน

15,000

-

3

ร้อยละ 80

64,000

-

3

3

ร้อยละ 80

-

25,000

3

โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะรัฐศาสตร์

ร้อยละ 80

66,000

-

3

3

ร้อยละ 80

15,000

-

3

3

3

ร้อยละ 80

20,000

-

โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ร้อยละ 80

190,000

20,000

3

3

3

ร้อยละ 80

25,000

-

3

ร้อยละ 80

-

39,000

3

3

3

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

ร้อยละ 80

-

95,000

3

3

3

คณะบริหารธุรกิจ

ร้อยละ 80

-

10,000

3

คณะรัฐศาสตร์

ร้อยละ 80

-

20,000

3

คณะรัฐศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

-

35,000

คณะรัฐศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

-

60,000

คณะรัฐศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

3

3

คณะครุศาสตร์

3
3

3

3

3

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
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งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

17)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้บัณฑิตมีลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน TQF

18)

โครงการกีฬานักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19)

โครงการปัจฉิมนิเทศและบายเนียร์

20)

โครงการปฐมนิเทศและเชื่อมสัมพันธ์ประสบการณ์
วิชาชีพจากบัณฑิตสู่นักศึกษา

21)

โครงการอบรมทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่
AEC ประจําปี 2562

3.6 สร้างรายได้มั่นคง (Revenue Stability)
1)
โครงการจัดทําสินทําสินค้าลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ
2)
โครงการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้บริการบัณฑิตในพิธีซ้อม
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560
3)

โครงการจัดตั้งสนามกอล์ฟ

4)

โครงการน้ําดื่มสระหงส์

ตัวชี้วัด

ไตรมาส

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้กํากับดูแล

แผ่นดิน

รายได้

1

2

3

4

ร้อยละ 80

40,000

-

3

3

3

3

โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

20,000

-

3

โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

10,000

-

3

โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

20,000

-

3

โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

15,000

-

3

3

3

3

โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้
ร้อยละความสําเร็จ
ใจการจัดหารายได้

ร้อยละ 10

-

225,465

3

3

3

3

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ร้อยละ 80

-

12,000

3

3

3

งานทรัพย์สินรายได้และสิทธิ
ประโยชน์
งานทรัพย์สินรายได้และสิทธิ
ประโยชน์

ระดับความสําเร็จ
ในการจัดตั้ง
ร้อยละความสําเร็จ
ใจการจัดหารายได้

ร้อยละ 80

-

101,385

3

3

3

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ร้อยละ 80

-

156,600

3

3

3

งานทรัพย์สินรายได้และสิทธิ
ประโยชน์
งานทรัพย์สินรายได้และสิทธิ
ประโยชน์

ความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
กิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน (Quality of Life & Sustainability)
งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.1ส่งเสริมค่านิยม “ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” (CPRU Mind is One)
1)
โครงการหอพักอุ่นใจ ร่วมใจสามัคคี
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
4.2 การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
องค์ความรู้การ
1)
โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการเละ
ให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการให้บริการภาครัฐ
ยุคดิจิทลั
2)
โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ
ผู้ เข้ าร่ วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
3)
โครงการการเขียนโครงการ
ผู้ เข้ าร่ วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
4)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา
ความพึงพอใจของ
ภาษาไทย
ผู้เข้าร่วมโครงกร
5)
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
6)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการให้มี
ร้อยละของบุคลากร
ความเป็นมืออาชีพ
ที่ได้รับการพัฒนา
7)
โครงการศึกษาดูงานอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและ ร้อยละของบุคลากร
การสอน
ที่ได้รับการพัฒนา
8)
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อก้าวสู่
ร้อยละของบุคลากร
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ได้รับการพัฒนา
9)
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและวิชาการ
ร้อยละของบุคลากร
สําหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนา
10)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและบุคลากร
ร้อยละของบุคลากร
และนักวิจัย
ที่ได้รับการพัฒนา
11)
โครงการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
12)
โครงการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
4.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเปี่ยมสุข
4.4 มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University)
1)
โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและการใช้
ความพึงพอใจของ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ผู้รับบริการ

ไตรมาส

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80

หน่วยงานรับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

1

2

-

20,000

3

3

3 ด้าน

50,000

-

ร้อยละ≥80

80,000

-

ร้อยละ 80

-

ร้อยละ 80

30,000

ร้อยละ 60

-

ร้อยละ 80

3

3
3

งานกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สํานักวิทยบริกรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

3

กองนโยบายและแผน

3

3

คณะครุศาสตร์

40,000

3

3

คณะบริหารธุรกิจ

82,500

-

3

3

คณะครุศาสตร์

ร้อยละ 80

-

10,000

3

คณะครุศาสตร์

ร้อยละ 80

30,000

-

3

ร้อยละ 80

258,000

-

3

3

3

คณะพยาบาลศาสตร์

ร้อยละ 80

-

340,000

3

3

3

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร้อยละ 80

-

30,000

3

3

3

งานกิจการนักศึกษา

ร้อยละ 80

-

40,480

3

3

ร้อยละ 80

-

30,000

3

15,000
-

3

3

ผู้กํากับดูแล

4

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานบริการการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝายกายภาพ วิจัยและ
บริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
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ภาคนวก
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มอบหมายรองอธิการบดีดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1ปฏิรูปเพือ่ การพัฒนาองค์กร (Reform & Repositioning)
เป้าประสงค์ 1ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
62 63 64 65
80 85 90 95 อาจารย์อาวุธ ปะเมโท

1. ร้อยละของระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ร้อยละ
ประสิทธิผล
2. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสการบริหาร
คะแนน
75 80 85 90 อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอือ้ เม็งไธสง
จัดการ (ITA)
3.คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 3.80 4.00 4.30 4.51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์
เป้าประสงค์ 2การสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยตามความต้องการ
ของสังคมและตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. จํานวนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้าน Health Science and Technology
3. จํานวนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาคนทํางานและผูส้ ูงอายุ
(Up-skill & Re-skill)
4. ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Online

จํานวน

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
62 63 64 65
10 15 20 25

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์

จํานวน

3

5

7

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์

จํานวน

3

5

7

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์

ร้อยละ

50 55

60

65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์
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เป้าประสงค์ 3 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ค่าเป้าหมายงบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ 62 63 64 65
1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือเป็นผูป้ ระกอบการรุน่
ร้อยละ
80 85 90 95
ใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี
2. ร้อยละของบัณฑิตมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถาน
ร้อยละ
80 85 90 95
ประกอบการ
3. ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิง
ร้อยละ
20 30 40 50
บูรณาการกับการทํางาน(ระบบสหกิจศึกษา)
4. ระดับความสําเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
ระดับ
2
3 4
5
สร้างชุมชนแห่งความสุข

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงศ์

เป้าประสงค์4 สถาบันสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่าเป้าหมายงบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ 62 63 64 65
ผู้รับผิดชอบ
1. ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลใน
ร้อยละ
80 85 90 95 อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอือ้ เม็งไธสง
มหาวิทยาลัยเพื่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น
2. จํานวนหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ จํานวน
15 20 25 30 อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอือ้ เม็งไธสง
ดิจิทัลในห้องเรียน
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและหน่วยงาน
ร้อยละ
80 85 90 95 อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอือ้ เม็งไธสง
ภายนอกที่เข้าถึงการให้บริการด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
(Internet of Things :IOT/Digital
Society/DataCenter/Smart Meeting Room/Digital
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ตัวชีว้ ัด
Librar)
4. ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูล
(Big Data) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมายงบประมาณ
หน่วยนับ 62 63 64 65
ระดับ

2

3

4

5

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอือ้ เม็งไธสง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Cooperation Focus)
เป้าประสงค์1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
ค่าเป้าหมายงบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ 62 63 64 65
ผู้รับผิดชอบ
1.จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการ จํานวน
2
3 4
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
2. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานความร่ ว มมื อ กั บ ระดับ
2
3 4
5 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์
ภาครัฐ และเอกชนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตบัณฑิต
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า
จํานวน
6
8 10 12 อาจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี
เป้าประสงค์2สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่ชุมชน
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ทอ้ งถิ่น
2. จํานวนผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกนําไปแก้ไข

จํานวน

ค่าเป้าหมายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
62 63 64 65
2
3 4
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงศ์

จํานวน

10

15

20

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงศ์
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ตัวชีว้ ัด
ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น
3. จํานวนโครงการความร่วมมือกับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาท้องถิ่น
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากนําความรู้ด้านดิจิทลั ไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
5. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม
6. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนแผนการผลิตพลังงาน
ทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายงบประมาณ
62 63 64 65

ผู้รับผิดชอบ

จํานวน

2

3

4

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงศ์

จํานวน

2

3

4

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงศ์

ระดับ

3

4

5

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงศ์

ระดับ

2

3

4

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์

ยุทธศาสตร์ที่ 3สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)
เป้าประสงค์1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ 62 63 64 65
1. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพ
อันดับ
8
6 4
2
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การจัดอันดับของ สกอ.)
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการครุชัยภูมโิ มเดล
ระดับ
3
4 5
5
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตามโครงการ
จํานวน
12 13 14 15
พระราชดําริและพระราโชบาย
4. ความสําเร็จในการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการ
จํานวน
4
5 6
7
เพิ่มมูลค่าหรือสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
5. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสื่อสารภาพลักษณ์
ระดับ
3
4 5
5

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอือ้ เม็งไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชยั วงศ์
อาจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี
อาจารย์อาวุธ ปะเมโท
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ตัวชีว้ ัด
องค์กรและประชาสัมพันธ์
6. จํานวนผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือการสร้างองค์ความรู้
ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์
7. ร้อยละของนักศึกษาครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
62 63 64 65

ผู้รับผิดชอบ

จํานวน

5

7

9

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงศ์

ร้อยละ

75

80

85

90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์

เป้าประสงค์2สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตด้านดิจิทัลและการนําความรู้ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ 62 63 64 65
1.ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ
ร้อยละ
30 40 50 60
ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับB 2 ขึ้นไป
2. ร้อยละของบัณฑิตทีผ่ ่านเกณฑ์การทดสอบด้านทักษะ
ร้อยละ
75 80 85 90
เทคโนโลยีดิจทิ ัล
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการราชภัฏชัยภูมิจิต ร้อยละ
90 92 96 98
อาสา
4. จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน จํานวน
5 10 15 20
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. ระดับความพึงใจของผูใ้ ช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์
ระดับ
3.75 4.00 4.50 5.00
"ความรู้ดีมีคณ
ุ ธรรม นําสังคม"

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์
อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอือ้ เม็งไธสง
อาจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์
อาจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี
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เป้าประสงค์3 มีรายได้เพิ่ม มั่นคง และพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืน
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1.ร้ อ ยละของเงิ น รายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ การพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัย
2.
ร้ อยละความสําเร็จของโครงการจัดหารายได้ ของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
62 63 64 65
10 15 20 25 อาจารย์ ดร.อาวุธ ปะเมโท

ร้อยละ

80

85

90

95

อาจารย์ ดร.อาวุธ ปะเมโท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน (Quality of Life & Sustainability)
เป้าประสงค์1 บุคลากรและนักศึกษา มีความรัก ความสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว(CPRU Mind is One)
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ 62 63 64 65
ผู้รับผิดชอบ
1.ระดับความสําเร็จของผลการส่งเสริมค่านิยม “ราชภัฏ ระดับ
3
4 5
5 อาจารย์อาวุธ ปะเมโท
ชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”(CPRU Mind is One)
เป้าประสงค์ 2บุคลากรใช้ความสามารถได้เต็มประสิทธิภาพ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
62 63 64 65
10 15 20 25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น์

ร้อยละ
ร้อยละ

1

อาจารย์อาวุธ ปะเมโท
อาจารย์อาวุธ ปะเมโท

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1.ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น
2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

5
1

10
2

15
2

ผู้รับผิดชอบ
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เป้าประสงค์ 3 บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
62 63 64 65
80 85 90 95 อาจารย์อาวุธ ปะเมโท

1.
ร้อยละของผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ร้อยละ
สวัสดิการ
2. คะแนนเฉลี่ยความสุขในการทํางาน Happiness Index
คะแนนเฉลี่ย 3.50 4.00

4.50 5.00 อาจารย์อาวุธ ปะเมโท

เป้าประสงค์ 4 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. ร้อยละความสําเร็จในการสร้างสถาบันสีเขียว

ร้อยละ

2. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

ค่าเป้าหมายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
62 63 64 65
80 85 90 95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข
ศรีชัยวงศ์
80 85 90 95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข
ศรีชัยวงศ์
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