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 หนา 36 

บทที่ 4 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ป) พ.ศ. 2562-2565  

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

 

ปรัชญา พัฒนาอยางยั่งยืน บนพ้ืนฐานแหงปญญา  

วิสัยทัศน ราชภัฏชัยภูมิ ความรูเพ่ือทุกคน (CPRU Knowledge for all) 

คานิยม  ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเปนหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One) 

อัตลักษณ ความรูดี มีคุณธรรม นําสังคม 

พันธกิจ  1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

  2. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ินสูความยั่งยืน 

 3. ใหบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยี  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก                     

แนวพระราชดําริเพ่ือความเขมแข็งของทองถ่ิน  

 4. อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม สืบสาน และสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

 5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขา

วิชาชีพอ่ืนๆ  

 6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ปฏิรูปเพ่ือการพัฒนาองคกร (Reform & Re-positioning)    

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความรวมมือมุงเปา (Focuses Engagement)    

ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางชื่อเสียง สรางศรัทธา สรางรายได (Celebrated & Revenue Development) 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปยมสุข  ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) 
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การเช่ือมโยงพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร  

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนท่ี

ตองการของตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ปฏิรูปเพ่ือการพัฒนาองคกร 

(Reform & Re-positioning)   

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางชื่อเสียง สรางศรัทธา สราง

รายได (Celebrated & Revenue Development) 

2. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินสูความยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางชื่อเสียง สรางศรัทธา สราง

รายได (Celebrated & Revenue Development) 

3. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีและสืบ

สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพ่ือ

ความเขมแข็งของทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางความรวมมือมุงเปา (Focuses 

Engagement)    

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางชื่อเสียง สรางศรัทธา สราง

รายได (Celebrated & Revenue Development) 

4. อนุรักษ สงเสริม สืบสานและสรางมูลคาทาง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางชื่อเสียง สรางศรัทธา สราง

รายได (Celebrated & Revenue Development) 

5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู บุคลากร

ทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางชื่อเสียง สรางศรัทธา สราง

รายได (Celebrated & Revenue Development) 

6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ปฏิรูปเพ่ือการพัฒนาองคกร 

(Reform & Re-positioning)    

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปยมสุข  ม่ันคง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ป) พ.ศ. 2562-2565 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ปฏิรูปเพ่ือการพัฒนาองคกร (Reform & Re-positioning)   

เปาหมาย (GOAL) : พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสูความเปนเลิศ  

ผลกระทบ (Impacts) : ดานการศึกษา (Education Impacts) 

วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/

ปงบประมาณ กลยุทธ แผนงาน/โครงการ หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 

O1 ปรับระบบบริหาร

จัดการใหมีธรรมาภิบาล 

KR1 โครงสรางการบริหาร            

ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย              

มีการบรหิารงานอยางเปน

ระบบและสอดคลองกัน 

 

 

รอยละ 

100 

- ปรับองคกรสู

ความเปนเลิศ 

P1 ทบทวนโครงสรางสวนงานภายใน โครงสรางการบรหิารงาน 

ทบทวนภารกิจ พันธกิจของหนวยงานภายในทุกระดับ              

ตามบริบทของหนวยงาน แตมเีปาหมายเดียวกัน                  

ท้ังมหาวิทยาลัย  

P2 จัดทํากรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน 

หนวยดําเนินงาน 

กองกลาง (งานบริหารทรัพยากรบุคคล)/               

กองนโยบายและแผน (งานนโยบายและแผน) 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร/รองอธิการบดี              

ฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ/ผูชวย

อธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล/

ผูชวยอธิการบดฝีายแผนและงบประมาณ 

KR2 มหาวิทยาลัยผานการ

ประเมินคุณธรรม และความ

โปรงใส 

92 

คะแนน 

95 

คะแนน 

P1 เสรมิสรางจิตสํานึก คานิยมตอตานการทุจริตมีคุณธรรม 

จริยธรรม และสรางวินัยการปองกันและปราบปราม                

การทุจริตใหกับบุคลากร 

หนวยดําเนินงาน 

กองนโยบายและแผน (งานประกันคุณภาพ

การศึกษา) 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ/

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและประกัน

คุณภาพ 
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วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/

ปงบประมาณ กลยุทธ แผนงาน/โครงการ หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 

O2 พัฒนาหลักสูตร

เพ่ือใหตอบสนอง              

ความตองการของ

ทองถ่ิน                 

และสงเสรมิใหเกิดการ

เรียนรูทุกชวงวัย 

KR1 มีหลักสูตรท่ีตอบสนอง             

ความตองการของทองถ่ินและ

สงเสริมการเรียนรูทุกชวงวัย 

30 

หลักสตูร 

40 

หลักสตูร 

การศึกษา 

เพ่ือทุกวัย 

(Education 

for all) 

P1 สรางหลักสูตรบูรณาการขามศาสตรท่ีตอบสนองความ

ตองการของทองถ่ิน และหลักสูตร 2 ปริญญา (ปริญญาตรี

ควบปริญญาโท หรือ 2 ปริญญาตร)ี อยางนอย 5 หลักสูตร 

P2 สรางหลักสูตรระยะสั้นท่ีสะสมเปนหนวยกิตไดและหลักสูตร

อบรมระยะสั้นท่ีตอบสนองคนทุกชวงวัย (Up-skill &            

Re-skill) อยางนอย 30 หลักสูตร 

P3 สรางหลักสูตรท่ีจัดการเรียนควบคูกับการทํางาน (Work 

Integrated Learning) อยางนอย 5 หลักสูตร 

P4 มีบทเรียนออนไลนเพ่ือสนองการเรียนรูทุกท่ีทุกเวลา             

อยางนอยรอยละ 20 ของรายวิชาในหลักสูตร 

หนวยดําเนินงาน 

ทุกคณะ 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกัน

คุณภาพ/ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและ

ประกันคณุภาพ 

O3 พัฒนาสู

มหาวิทยาลยัดิจิทัล 

KR1 มหาวิทยาลัยใหบริการ

ระบบอินเตอรเน็ตเต็มพ้ืนท่ี 

รอยละ 

80 

รอยละ 

100 

พัฒนาระบบ

ดิจิทัลสูความ

เปนเลิศ 

P1 จัดใหมีบริการสญัญาณ wifi หรือพ้ืนท่ีใหบริการ              

อินเทอรเนต ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใชงานภายในมหาวิทยาลยั 

ไดแก อาคารเรียน อาคารสาํนักงานทุกช้ัน โรงอาหาร 

หองสมุด และหอพักนักศึกษา 

P2 สรางความรวมมือกับภาคเอกชนเพ่ือรวมพัฒนาศักยภาพ

เครือขาย  

หนวยดําเนินงาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและ

สารสนเทศ 
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วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/

ปงบประมาณ กลยุทธ แผนงาน/โครงการ หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 

O3 พัฒนาสู

มหาวิทยาลยัดิจิทัล(ตอ) 

KR2 มหาวิทยาลัยมรีะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใชใน

การเรยีนการสอนและการ

บริหารงานไดเปนอยางด ี

3 ระบบ 5 ระบบ พัฒนาระบบ

ดิจิทัลสูความ

เปนเลิศ(ตอ) 

P1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการบริหารจดัการ เชน               

การบริหารการเงิน งานทะเบียนวัดผลและแผนงบประมาณ

ประจําป โดยโครงการ E-office (Management 

information system (MIS)) การจัดทําฐานขอมลูดิจิทัล 

(Data Center) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร              

ของผูบริหารและการตรวจสอบใหมีความถูกตอง โปรงใส 

P2 พัฒนาระบบดิจิทัลภายในองคกรสูกระบวนการจดัการเรียน

การสอนและการพัฒนาทองถ่ินเขาสูระบบไอทีสมบูรณแบบ

ดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (Internet of 

Things : IOT) พัฒนาเขาสูสังคมดจิิทัล (Digital Society) 

เปนสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรูท่ีสมบูรณแบบรองรับ           

การพัฒนานักศึกษา ประชาชน และบุคลากร การจัดทํา

ฐานขอมูลดิจิทัล (Data Center) ระบบอินเทอรเน็ต

มหาวิทยาลยัความเร็วสูง โครงการหองเรียนอัจฉริยะ 

(Smart Classroom) โครงการหองประชุมสัมมนาอัจฉริยะ 

(Smart Meeting Room) โครงการหองสมดุและสื่อ           

การเรยีนรูดจิิทัล (Digital Library) และโครงการฐานขอมูล

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

หนวยดําเนินงาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและ

สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความรวมมือมุงเปา (Focuses Engagement) 

เปาหมาย (GOAL) :  สรางเครือขายความรวมมือเพ่ือยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ และแกไขปญหาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม 

ผลกระทบ (Impacts) : ดานการศึกษา (Education Impacts), ดานสังคม (Social Impacts) 

วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/
ปงบประมาณ กลยุทธ แผนการดําเนินงาน หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 

O1 สรางความรวมมือ

กับหนวยงานภายนอก

ในการยกระดับคณุภาพ

บัณฑิต 

KR1 มีเครือขายความรวมมือ

การจัดการศึกษากับ

หนวยงานภายนอก  ท้ังใน

และตางประเทศ  

5 

เครือขาย 

7

เครือขาย 

สราง

เครือขาย

ความรวมมือ

ในการ            

ผลิตบัณฑติ 

P1 สรางความรวมมือกับทุกองคกร ท้ังภาครัฐและเอกชนใน

การเสริมสรางทักษะของบัณฑิต รองรับการฝกประสบการณ

วิชาชีพ และการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

P2 สรางความรวมมือทางวิชาการกับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มหาวิทยาลยัของรัฐ และเอกชน อาทิ โครงการหลักสูตร

บูรณาการระหวางมหาวิทยาลัยเพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรู

รวมกันแชรทรัพยากรรวมท้ังบุคลากร เพ่ือยกระดับ

การศึกษาใหเยาวชน และประชาชนไดมโีอกาสเรียนรู  

สรางระบบการเทียบโอนหนวยกิต (Credit-Transfer)                       

และการจบการศึกษารวมกัน 

P3 พัฒนาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ              

ท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือพัฒนาหลักสูตร และอาศัยความเช่ียวชาญ

ของมหาวิทยาลัยน้ัน ในการถายทอดองคความรูใหมใหกับ

บัณฑิต เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ 

เชน  สรางหลักสูตรนานาชาต ิ(International) แลกเปลี่ยน

นักศึกษา และบุคลากรของประเทศในกลุมอาเซียนเพ่ือ

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจความรวมมือในโครงการ AEC  

หนวยดําเนินงาน 

ทุกคณะ 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกัน

คุณภาพ/ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและ

ประกันคณุภาพ 



หนา 42 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ (4 ป) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

 

 

วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/
ปงบประมาณ กลยุทธ แผนการดําเนินงาน หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 

O2 สรางความรวมมือ

กับศิษยเกา 

KR1 เกิดเครือขายความ

รวมมือกับศิษยเกาอยาง

หลากหลาย 

ระดับ 4 ระดับ 5 สราง

เครือขาย

ความรวมมือ

กับศิษยเกา 

P1 จัดทําฐานขอมูลศิษยเกาและการพัฒนาหนวยงานศิษยเกา

สัมพันธ เพ่ือสรางฐานของ การเขาสูราชภฏัชัยภูมริวมใจ

เปนหน่ึงเดียว และเปนครอบครัวราชภัฏชัยภมู ิ

P2 สนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมศิษยเกา เปดโอกาส              

ใหศิษยเกาไดเขามาสนับสนุนกิจการ ใหคําปรึกษาแก

มหาวิทยาลยั ใหความรูและสนับสนุนกิจกรรมของรุนนอง

นักศึกษาในปจจุบัน 

P3 จัดเวทีใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันไดแลกเปลีย่นเรยีนรู               

ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาทองถ่ิน 

หนวยดําเนินงาน 

กองกลาง (งานกิจการนักศึกษา) 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ/ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาและศิษยเกาสมัพันธ 

O3 สรางเครือขาย   

ความรวมมือกับทองถ่ิน

เพ่ือตอยอดงานวิจัย           

สูชุมชน 

KR1 มีเครือขายความรวมมือ

ในการแกไขปญหาทองถ่ิน 

4 

เครือขาย 

5 

เครือขาย 

สราง

เครือขาย

ความรวมมือ

กับทองถ่ิน 

  

P1 ประสานงานกับผูวาราชการจังหวัดในการแกปญหาพ้ืนท่ี 

และสาํรวจสภาพปญหา ความตองการของชุมชน               

อยางแทจริง พรอมท้ังปรับเปลีย่นกระบวนการในการ               

ลงพ้ืนท่ีใหเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีตรงประเด็น 

P2 สรางความรวมมือกับทุกองคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน             
ในการในการแกไขปญหาทองถ่ิน และตอยอดงานวิจัย               
สูชุมชน 

P3 จัดตั้งหนวยงานความรับผดิชอบตอสังคม(University 

Social Responsibility (USR)) เพ่ือนําเอาองคความรูของ

บุคลากร และนักศึกษาออกใหคําปรึกษา และแนะนํา 

P4 เป ด โอกาสให ชุมชนได เข ามามี ส วนร วมในการ

ดําเนินงาน และเรียนรูอยางตอเน่ือง และไดรับ

ผลกระทบในเชิงบวกเพ่ือทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

หนวยดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายกายภาพ วิจัยและบริการ

วิชาการ 



หนา 43 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ (4 ป) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

 

 

วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/
ปงบประมาณ กลยุทธ แผนการดําเนินงาน หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 

O3 สรางเครือขาย   

ความรวมมือกับทองถ่ิน

เพ่ือตอยอดงานวิจัย           

สูชุมชน(ตอ) 

KR2 มีแหลงรวบรวมองค

ความรูของจังหวัดชัยภูม ิ

1 แหง - สราง

เครือขาย

ความรวมมือ

กับทองถ่ิน 

(ตอ) 

 

P1 จัดตั้ง “ธนาคารศาสตร” เพ่ือเปนแหลงรวบรวมองคความรู

ทุกดานของผูประสบความสําเร็จในจังหวัดชัยภูมิท้ังหลาย 

แลวสรางกระบวนการถายทอดใหผูท่ีมีความสนใจสามารถ

มาศึกษา เรียนรู ไดแก นักศึกษา อาจารย บุคลากร 

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และประชาชน

ท่ัวไป  

หนวยดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายกายภาพ วิจัยและบริการ

วิชาการ 

 KR3 จํานวนผลงานวิจัย 

นวัตกรรม องคความรู ท่ี

นําไปใชพัฒนาทองถ่ินอยาง

เปนรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

20 เรื่อง 25 เรื่อง  P1 พัฒนาศักยภาพของคณาจารยและนักศึกษาในการ              

บูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม และการถายทอดองคความรู

ของมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี 

P2 สํารวจสภาพปญหา ความตองการของชุมชนอยางแทจริง  

P3 ปรับเปลีย่นกระบวนการในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนา                

ท่ีชัดเจนและตรงประเด็น โดยเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามา 

มีสวนรวมในการดําเนินงาน และสรางใหเกิดการเรียนรู

อยางตอเน่ือง ใหชุมชนไดรับผลกระทบในเชิงบวกเพ่ือทําให

ชุมชนมีความเขมแข็ง  

P4 กํากับติดตาม ประเมินผลความสําเร็จและรายงานปญหา

อุปสรรคอยางตอเน่ือง 

หนวยดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายกายภาพ วิจัยและบริการ

วิชาการ 



หนา 44 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ (4 ป) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

 

 

วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/
ปงบประมาณ กลยุทธ แผนการดําเนินงาน หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 

O4 สรางเครือขายความ

รวมมือกับโรงเรียน             

ในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับ

การศึกษาในจังหวัด

ชัยภูม ิ                     

และสนับสนุนให

นักเรียนไดเขามาใช

หองปฏิบัติการ/

เทคโนโลยีดิจิทัลใน

มหาวิทยาลยั 

KR1 มีเครือขายความรวมมือ

ในการยกระดับคณุภาพ

การศึกษาใหกับโรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ี 

10 

เครือขาย 

15 

เครือขาย 

สราง

เครือขาย

ความรวมมือ

กับโรงเรยีน 

P1 สรางความรวมมือกับโรงเรยีนเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาใหเปนเยาวชนพันธุใหม ท่ีพรอมเขาสูการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา 

P2 จัดกิจกรรมท่ีสงเสรมิใหนักเรียนสนใจการศึกษา             

ในระดับอุดมศึกษา 

P3 เปดโอกาสใหนักเรยีนไดเขามาใชบริหารหองสมุด 

หองปฏิบัติการ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู 

สืบคน ใหนักเรียนมีความเช่ือมั่นท่ีจะเขามาศึกษาตอท่ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ

หนวยดําเนินงาน 

ทุกคณะ 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ และประกัน

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 45 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ (4 ป) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางช่ือเสียง สรางศรัทธา สรางรายได (Celebrated & Revenue Development) 

เปาหมาย (GOAL) :  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเปนท่ีพ่ึงของคนในทองถิ่น ไดรับความเช่ือม่ัน และมีรายไดม่ันคง 

ผลกระทบ (Impacts) : ดานสังคม (Social Impacts) ดานเศรษฐกิจ (Economic  Impacts) 

วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/
ปงบประมาณ กลยุทธ แผนการดําเนินงาน หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 

O1 สรางครูพันธุใหม 

 

 

 

KR1 ผลิตครูพันธุใหมไดตาม

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค  

 

 

 

 

100 คน 200 คน ครุชัยภูมิ

โมเดล 

P1 ดําเนินโครงการครุชัยภูมโิมเดล-ใหบัณฑิตครสูามารถดูแล

และพัฒนาประชาชนในทองถ่ินทุกชวงวัยตั้งแตเกิดจนตาย 

สรางครูวิชาชีพสายตรงการพัฒนาหลักสตูรประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู (ปวค.) ท่ีรองรับการประกอบอาชีพครูจาก             

ทุกสาขาวิชาชีพ และสอดรับกับยทุธศาสตรมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏ ระยะ 20 ป ดานการผลติและพัฒนาคร ู

P2 เสรมิทักษะความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับบัณฑิตครูของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิโดยจดัใหนักศึกษาคณะครุ

ศาสตรเขาเรียนหลักสตูรระดับประกาศนียบัตรในสาขา

วิชาชีพอ่ืน 

หนวยดําเนินงาน 

คณะครุศาสตร 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ และประกัน

คุณภาพ 

O2 การบริการวิชาการ

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

KR1 เกิดงานบริการวิชาการ            

ท่ีสอดคลอง เกิดประโยชน                  

และตรงกับความตองการของ

ทองถ่ิน 

14 
โครงการ/

กิจกรรม 

15 

โครงการ/

กิจกรรม 

บูรณาการ 

ดานการวิจัย

และนวัตกรรม     

เพ่ือสราง  

ความเขมแข็ง

ของทองถ่ิน 

และ

ประเทศชาต ิ

P1 การบริการวิชาการและถายทอดองคความรูมุงเปาดวยการ

สรางโครงการตนแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

P2 สนับสนุนใหบุคลากรสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยางมี

คุณภาพ เพ่ือสรางความเขมแข็งของทองถ่ิน ตลอดจน

บูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและบริการ

วิชาการสูเชิงพานิชย 

P3 สนับสนุนทุนการวิจัยใหกับคณาจารยท่ีมีงานวิจัย            

ท่ีเปนนวัตกรรมท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

หนวยดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายกายภาพ วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/
ปงบประมาณ กลยุทธ แผนการดําเนินงาน หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 

ออกเผยแพร นําเนอ สงประกวด เพ่ือรางวัลชนะเลิศ               

และเปนท่ีรูจักของสังคม สามารถถายทอดองคความรูสูการ

ปฏิบัติจริงดวยตนเอง         

P4 สรางระบบและกลไกในการถายทอดองคความรูสูชุมชน 

หรือผูท่ีสนใจ โดยออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรูให   

ลึกข้ึน มีสื่อท่ีเหมาะสม มีการทดลองปฏิบัติอยางจริงจัง 

เพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจ และสามารถนําไปใชงาน              

ไดจริง 

O3 สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

สรางความภาคภมูิใจ 

และสรางรายไดใหกับ

ทองถ่ิน 

KR1 เกิดกิจกรรมสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมรวมกับทองถ่ิน

อยางตอเน่ือง 

10 

กิจกรรม 

10 

กิจกรรม 

เปนศูนยกลาง

องคความรู

ดาน

ศิลปวัฒนธรรม

ของจังหวัด

ชัยภูม ิ

  

P1 เปนหนวยงานกลางของทองถ่ินในการอนุรักษ              

สืบสานสงเสริมศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน และสรางความ

ภาคภูมิใจ สรางรายไดใหกับทองถ่ิน 

P2 จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรม โดยใหจัดกิจกรรมสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมรวมกับทองถ่ิน อยางนอยปละ 10 กิจกรรม 

หนวยดําเนินงาน 

กองกลาง(งานกิจการนักศึกษา) 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ/ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาและศิษยเกาสมัพันธ 

KR2 เกิดองคความรู             

ดานศิลปวัฒนธรรมท่ีทําให

เกิดความภาคภมูิใจ             

หรือสรางโอกาส              

และมลูคาเพ่ิม 

6 เรื่อง 7 เรื่อง P1 รวบรวมองคความรูดานศลิปวัฒนธรรม จัดทําเปน

ฐานขอมูลทองถ่ิน เพ่ือสืบสานศลิปวัฒนธรรม             

และเผยแพรองคความรู 

หนวยดําเนินงาน 

กองกลาง(งานกิจการนักศึกษา) 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ/ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาและศิษยเกาสมัพันธ 



หนา 47 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ (4 ป) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

 

 

วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/
ปงบประมาณ กลยุทธ แผนการดําเนินงาน หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 

O4 สงเสรมิภาพลักษณ

องคกร 

KR1 ภาพลักษณขององคกรดี

ข้ึน โดยพิจารณาจาก 2 

ประเด็น ดังน้ี 

- ชุมชน ประชาชนท่ัวไป 

หนวยงานภายนอก มีการรับรู

ขาวสาร การดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 

- ชุมชน ประชาชนท่ัวไป 

หนวยงานภายนอก มีความพึง

พอใจในการใหบริการของ

มหาวิทยาลยั 

 

 

ระดับ  

ดี 

 

ระดับ  

ดี 

 

 

ระดับ 

 ดีมาก 

 

ระดับ 

 ดีมาก 

การสื่อสาร

และ

ประชาสมัพันธ

มุงเปา 

(Public 

Relations 

Focus) 

P1 พัฒนาภาพลักษณองคกรดวยระบบการสื่อสาร ท้ังภายใน 

และภายนอกองคกรใหเปนสากลเชิงรุก พัฒนาเวปไซต               

ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การสื่อสารภายในตอง

ชัดเจนตรงประเด็น 

P2 สรางเวทีอธิการบดีและผูบริหาร พบบุคลากร นักศึกษา 

และศิษยเกาทุกเทอม เพ่ือแถลงรายงานผลการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยใหทุกคนรับรู เขาใจ และมุงเปาไปใน

ทิศทางเดียวกันสมกับคานิยม “ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเปน

หน่ึงเดียว” (CPRU Mind is One) 

P3 การสื่อสารภายนอกองคกร เนนการประชาสัมพันธ               

เพ่ือสรางการรับรูถึงการเปนสถาบันอุดมศึกษาของทุกคนท่ี

พ่ึงไดและเปนเสาหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลางโดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดชัยภูม ิประชาสมัพันธ

โครงการท่ีมลีักษณะความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน (Creative Shared Value : CSV) นําเสนอ

ความสําเร็จของนักศึกษาและศิษยเกา ใหเกิดคานิยม              

“เรารักชัยภมูิ (I love Chaiyaphum) 

P4 สรางเครือขายความรวมมือโดยใชกีฬาและสันทนาการเพ่ือให

สังคมทองถ่ินมาใชบริการและใกลชิดกับมหาวิทยาลยัใหมาก

ข้ึนและใหเกิดการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยของทองถิ่น 

P5 ปรับแผนการประชาสัมพันธหลักสตูรเชิงรุก (แบบมุงเปา) 
โดยกําหนดกลุมเปาหมายตามโรงเรียนและชุมชนทองถ่ินให

หนวยดําเนินงาน 

กองกลาง (หนวยประชาสัมพันธ งานบริหาร

ท่ัวไป) 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ/ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาและศิษยเกาสมัพันธ 



หนา 48 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ (4 ป) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

 

 

วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/
ปงบประมาณ กลยุทธ แผนการดําเนินงาน หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 

ชัดเจน เพ่ือสรางความนาเช่ือถือ ความศรัทธาใหเปนท่ีรูจัก 
และไดรับการยอมรับของสาธารณชนมากข้ึน พรอมท้ัง
ติดตามการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 

P6 กําหนดกรอบในการประเมินผลความสําเร็จของการสงเสริม
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยรวมกับบุคคล และองคกร
ภายนอก 

O5 สรางบัณฑิตใหมี

ทักษะ ในศตวรรษท่ี 21 

(มุงเนนภาษาอังกฤษ 

เทคโนโลยีดิจิทัล              

และความสามารถ            

ในการนําเสนอ) และ

สงเสริมใหเปน

ผูประกอบการรุนใหม 

KR1 นักศึกษาช้ันปสุดทายมี

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

ตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ 

B1 ข้ึนไป 

 

รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

 สรางบัณฑิต

ราชภัฏชัยภมู ิ 

  

  

P1 สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ                

โดยนักศึกษาช้ันปสดุทายจะตองมผีลการทดสอบ

ความสามารถดานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR               

ในระดับ B1 ไมนอยกวารอยละ 50 

หนวยดําเนินงาน 

ทุกคณะ 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ และประกัน
คุณภาพ/ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ               
และประกันคณุภาพ 

KR2 นักศึกษาช้ันปสุดทายมี

ผลการทดสอบทักษะ

เทคโนโลยีดิจิทัล ในระดบั 

IC3 ข้ึนไป 

รอยละ 

50 

รอยละ 

50 

P1 สงเสริมใหนักศึกษามีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลย ี                 

โดยนักศึกษาช้ันปสดุทายจะตองมผีลการทดสอบทักษะ

เทคโนโลยีดิจิทัล ในระดบั IC3 ไมนอยกวารอยละ 50 

หนวยดําเนินงาน 

ทุกคณะ 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ และประกัน
คุณภาพ/ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ และ
ประกันคณุภาพ 

KR3 นักศึกษาช้ันปสุดทายมี

ทักษะในการนําเสนองาน(การ

พูดในท่ีชุมชนหรือการจัดทํา

สื่อสิ่งพิมพดิจิทัล) 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

P1 ทุกคณะดําเนินการจดักิจกรรมเพ่ือใหความรู/พัฒนาทักษะ

ในการนําเสนองานของนักศึกษา มุงเนนนักศึกษาช้ันป

สุดทายใหมีทักษะความเช่ียวชาญในการพูดในท่ีชุมชน หรือ

ทักษะในการจัดทําสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล  

หนวยดําเนินงาน 

ทุกคณะ 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ และประกัน
คุณภาพ/ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ และ
ประกันคณุภาพ 



หนา 49 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ (4 ป) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

 

 

วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/

ปงบประมาณ กลยุทธ แผนการดําเนินงาน หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 

O6 เพ่ิมรายไดจากการ

บริการวิชาการและ

งานวิจัย 

KR1 รายไดจากการบริการ

วิชาการและงานวิจัย 

 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 

10 จากป

ท่ีผานมา 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 

จากปท่ี

ผานมา 

เพ่ิมรายไดจาก

การบริการ

วิชาการและ

งานวิจัย 

P1 มุงเปาสรางรายไดจากการอบรมสมัมนา และหลักสูตร

ระยะสั้นท่ีตอบสนองคนทุกชวงวัย (Up-skill&Re-skill)  

P2 สรางรายไดจากงานวิจัยและบริการวิชาการ 

P3 แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานจดัหารายได               

จากการบริการวิชาการและงานวิจยั 

หนวยดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายกายภาพ วิจัยและบริการ

วิชาการ 

O7 เพ่ิมรายไดจาก

ทรัพยสินท่ีมีอยู 

KR1 รายไดเพ่ิมจากการ

บริหารทรัพยสิน 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 

10 จากป

ท่ีผานมา 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 

จากปท่ี

ผานมา 

เพ่ิมรายไดจาก

การบริหาร

ทรัพยสิน 

P1 สรางรายไดจากการบริหารทรัพยสิน ไดแก คาเชาพ้ืนท่ี 

หองประชุม สัมมนา สนามกีฬา สนามกอลฟ                     

การจําหนายสินคาลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ 

P2 แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานจดัหารายได              

จากการบริหารทรัพยสิน 

หนวยดําเนินงาน 

กองกลาง (งานทรัพยสินรายไดและ

สวัสดิการ) 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร/ผูชวยอธิการบดี

ฝายพัสดุ และทรัพยสินรายได 

O8 ลดคาใชจาย

สาธารณูปโภค(คาไฟฟา) 

KR1 คาไฟฟาลดลง 1 

ลานบาท 

1.5  

ลานบาท 

ใชพลังงาน

ไฟฟาอยาง

คุมคา 

P1 รณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาใชไฟฟาอยางรูคุณคา 
ประหยดัพลังงานไฟฟา มีมาตรการกระตุน เตือนให
บุคลากร และนักศึกษารับทราบถึงพลังงานไฟฟาท่ีใชไป
ในแตละเดือน เพ่ือใหตระหนักถึงพลังงานท่ีสูญเสียไป 
และมเีปาหมายรวมกันในการลดอัตราการใชไฟฟา 

P2 ใชหองเรียน หองทํางานใหมีขนาดเหมาะสมกับจาํนวน

คนในแตละหอง 

P3 ใชอุปกรณแบบประหยัดพลังงานทดแทนอุปกรณเดิม               

ท่ีชํารุด เสียหาย 

P4 สงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัย 

หนวยดําเนินงาน 

กองกลาง (งานอาคารสถานท่ี) 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายกายภาพ วิจัยและบริการ

วิชาการ/ผูชวยอธิการบดีฝายกายภาพ 

 



หนา 50 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปยมสุข ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน (Quality of Life & Sustainability) 

เปาหมาย (GOAL) :  บุคลากร นักศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีความม่ันคง และมีศักยภาพสูง 

ผลกระทบ (Impacts) : ดานการศึกษา (Education Impacts), ดานสังคม (Social Impacts), ดานส่ิงแวดลอม (Environmental Impacts) 

วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/
ปงบประมาณ กลยุทธ แผนการดําเนินงาน หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 
O1 สงเสรมิคานิยม 

"ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจ

เปนหน่ึงเดียว" (CPRU 

Mind is One) 

KR1 บุคลากรของ

มหาวิทยาลยัมีคานิยมท่ีพึง

ประสงค 

รอยละ  

80 

รอยละ 

100 

สงเสริมคานิยม            

“ราชภัฏชัยภูมิ 

รวมใจเปนหน่ึง

เดียว” (CPRU 

Mind is One) 

P1 สงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ   

มีคานิยมท่ีพึงประสงค “ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเปน

หน่ึงเดียว” (CPRU Mind is One)  

- มีความเขาใจบทบาทของมหาวิทยาลัย 

- ความรักชาติ ศาสนา และความจงรักษภักดีใน

สถาบันพระมหากษัตริย 

- การรับรูขาวสารของมหาวิทยาลยั (นโยบาย/

แผนพัฒนาตางๆท่ีสาํคัญของมหาวิทยาลัย) 

- การมีสวนรวมของบุคลากรในกิจกรรมสงเสริม

คานิยมองคกร 

หนวยดําเนินงาน 

กองกลาง (งานบริหารทรัพยากรบุคคล/               

งานบริหารท่ัวไป) 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร/ ผูชวยอธิการบดีฝาย

บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

O2 เพ่ิมขีด

ความสามารถของ

บุคลากรใหเต็มศักยภาพ 

KR1 บุคลากรมีความสามารถ

และศักยภาพตามเสนทาง

ความกาวหนา และมาตรฐาน

ตามระบบบริหารงานบุคคล 

รอยละ 20 รอยละ 30 พัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากร 

P1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตนเอง           

ดวยโครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

P2 พัฒนาศักยภาพคณาจารย ใหมีความเช่ียวชาญใน

สายงาน สนับสนุนใหมีตําแหนงทางวิชาการ           

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย                      

และศาสตราจารย  

P3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนใหเปน

ผูชํานาญการ เช่ียวชาญ 

หนวยดําเนินงาน 

กองกลาง (งานบริหารทรัพยากรบุคคล) 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร/ ผูชวยอธิการบดีฝาย

บริหารทรัพยากรบุคคล 



หนา 51 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ (4 ป) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

 

 

วัตถุประสงค

(Objective) 

ผลลัพธหลัก 

(Key Result) 

คาเปาหมาย/
ปงบประมาณ กลยุทธ แผนการดําเนินงาน หนวยดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 
O3 สรางวัฒนธรรม

ความเปนเลิศ ในการ

ประเมินตนเอง และ

สงเสริมใหเกิดการเรียนรู 

KR1 ความสําเรจ็ในการจัดทํา

ระบบการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment) 

รอละ 50 รอยละ 

100 

สงเสริมการ

ประเมินและ

การเรยีนรู 

P1 มีระบบพัฒนาและสงเสริมความเจริญกาวหนาของ

บุคลากร การประเมินท่ีมีคณุธรรม 

P2 สงเสริมใหบุคลากรมีการเรียนรู และพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

หนวยดําเนินงาน 

กองกลาง (งานบริหารทรัพยากรบุคคล) 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร/ ผูชวยอธิการบดีฝาย

บริหารทรัพยากรบุคคล 

O4 บุคลากรมสีวัสดิการ

ท่ีดี 

KR1 ความสําเรจ็ในการจัดให

มีสวัสดิการสําหรับบุคลากร 

รอยละ 50 รอยละ 

100 

จัดใหมี

สวัสดิการ

บุคลากร 

P1 จัดตั้งกองทุนสํารองเลีย้งชีพใหแกบุคลากร 

P2 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ใหบุคลากรมีความมั่นคง             

มีคุณภาพชีวิตท่ีด ีเชน สวัสดิการประกันสุขภาพ

และอุบัตเิหต ุและการชวยเหลือคาเลี้ยงดูบุตร 

P3 จัดใหมีศูนยสุขภาพ (Health Care) ท่ีดูแลบุคลากร 

และนักศึกษาอยางสมบูรณ มี hotline                 

ประสานการสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลใหญ               

ในบริเวณใกลเคียงตลอด 24 ช่ัวโมง 

หนวยดําเนินงาน 

กองกลาง (งานบริหารทรัพยากรบุคคล) 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร/ ผูชวยอธิการบดีฝาย

บริหารทรัพยากรบุคคล 

O5 พัฒนาพ้ืนท่ีใหเปน

มหาวิทยาลยัสีเขียว 

และพ้ืนท่ีสนับสนุนการ

เรียนรูสําหรับนักศึกษา 

และบุคลากร 

KR1 ความสําเรจ็ในการ

พัฒนาพ้ืนท่ีใหเปน

มหาวิทยาลยัสีเขียว และมี

พ้ืนท่ีสนับสนุนการเรียนรู 

รอยละ 50 รอยละ 

100 

พัฒนาดาน

กายภาพ 

P1 พัฒนาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลยัใหดูเขียว รมรื่น             
มีมุมพักผอน ลานดนตร ีลานกิจกรรม                    
ลานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา 
และบุคลากรไดคนควาหาความรูไดทุกพ้ืนท่ีใน
มหาวิทยาลยั อยางนอย 3 แหง 

P2 ปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปนพ้ืนท่ีวาง                
หรือไมไดใชงาน ใหเปน Co-working space 
สําหรับนักศึกษา และบุคลากร อยางนอย 2 แหง 

P3 จัดตั้งศูนยพลังงานทดแทนเพ่ือเปนแหลงผลิตไฟฟา
ใหกับมหาวิทยาลยั และเปนแหลงเรียนรูใหกับ
เยาวชน ประชาชนภายนอกท่ีสนใจ 

หนวยดําเนินงาน 

กองกลาง (งานอาคารสถานท่ี) 

ผูรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝายกายภาพ วิจัยและบริการ

วิชาการ/ผูชวยอธิการบดีฝายกายภาพ 
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