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KR1.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท า/ศึกษา

ต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี

 ร้อยละ 90

KR1.2 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผู้ใช้

บัณฑิต

4 คะแนน

KR1.3 ประชาชน/บุคลากร ท่ีได้รับการเพ่ิมพูน
ทักษะใหม่จากหลักสูตร non-degree

200 คน

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

จ านวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง 20 หลักสูตร อยู่ระหว่างการด าเนินการและ

ขอปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม

วิทยาศาสตร์, วิทยาการจัดการ, สสว

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานของสาขาแต่ละช้ันปี

1,000 คน

ร้อยละ 80

อยู่ระหว่างการด าเนินการและ

ขอปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม
เป็นรูปแบบออนไลน์

ครุศาสตร์, มนุษยศาสตร์ฯ, 

วิทยาศาสตร์ฯ, พยาบาลศาสตร์, สสว

2 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการท างาน (WIL) 1. จ านวนรายวิชา/จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียน

การสอนบูรณาการกับการท างาน (WIL)
2.  ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
และทักษะผ่านเกณฑ์การประเมิน

16 รายวิชา

ร้อยละ 80

อยู่ระหว่างการด าเนินการและ

ขอปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม
เป็นรูปแบบออนไลน์

มนุษยศาสตร์ฯ, วิทยาศาสตร์ฯ, 

วิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีท่ีมีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ

Platform 1 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรข้ามศาสตร์/ปรับปรุงหลักสูตร รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

1.2 ปรับแผนการเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล ให้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  (รอบ 6 เดือน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
รายละเอียด

ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับมหาวิทยาลัย  :

ประเด็น/โครงการ
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กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
รายละเอียด

ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมใช้เพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นปฏิบัติ

จ านวนรายการครุภัณฑ์ท่ีด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการ อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง มนุษยศาสตร์ฯ, วิทยาศาสตร์ฯ, 
วิทยาการจัดการ, พยาบาลศาสตร์, กอง
พัฒนานักศึกษา, ส านักคอมฯ, กองกลาง

2 โครงการปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้เพ่ือรองรับการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นปฏิบัติ

1. จ านวนห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการ
ปรับปรุง

2 งาน อยู่ระหว่างการด าเนินการ มนุษยศาสตร์ฯ, พยาบาลศาสตร์

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการประเมินมาตรฐานบัณฑิตด้วย Exit Exam จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการประเมิน ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างการด าเนินการและ
ขอปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม

เป็นรูปแบบออนไลน์

ครุศาสตร์, มนุษยศาสตร์ฯ, 
วิทยาศาสตร์ฯ, วิทยาการจัดการ, 

พยาบาลศาสตร์, สสว

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการ "เปล่ียนครูให้เป็นโค้ช" จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมการอบรม 240 คน อยู่ระหว่างการด าเนินการและ

ปรับรูปแบบบางกิจกรรมเป็นออนไลน์

ครุศาสตร์, มนุษยศาสตร์ฯ, พยาบาล

ศาสตร์, สสว

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเร่งรัดเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ

1. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

2. อาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างการด าเนินการและ

ปรับรูปแบบบางกิจกรรมเป็นออนไลน์

วิทยาการจัดการ

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการส่งเสริมการวิจัย และสร้างนวัตกรรม และสนับสนุนการส่งผลงานเข้า
ประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

1. จ านวนผลงานท่ีเข้าประกวด
2. ผลงานท่ีได้รับรางวัล

60 ผลงาน
30 รางวัล

ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก 
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

คณะทุกคณะ, สสว

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ คร้ังท่ี 43 "ดอก
เฟ่ืองฟ้าเกมส์"

1. จ านวนประเภทกีฬา/วิชาการ ท่ีส่งเข้าแข่งขัน
2. ร้อยละการแข่งขันท่ีได้รับรางวัลแต่ละประเภท

ร้อยละ 50 ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก 
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

กองพัฒนานักศึกษา, สสว

1.3 เตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมใช้ รองรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นปฏิบัติ

1.6 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างนวัตกรรม การแสดงศักยภาพของนักศึกษา สนับสนุนการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

1.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1.4 สร้างมาตรฐานบัณฑิตแต่ละสาขา ประเมินมาตรฐานความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรด้วย Exit Exam
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กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
รายละเอียด

ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการส่งเสริมการสอนออนไลน์ จัดท าส่ือการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/จัดท า
บทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ

1. จ านวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนออนไลน์
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา

35 รายวิชา อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าส่ือออนไลน์ สสว, ส านักคอมฯ

Platform 2 เสริมสร้างคุณลักษณะ 4 ประการและทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระราโชบาย  1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจ 
คุณลักษณะ 4 ประการตามพระราโชบาย

 5,000 คน  อยู่ระหว่างด าเนินการ และบางกิจกรรมไม่

สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก 
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

คณะทุกคณะ, กองพัฒนานักศึกษา, 

ส านักศิลปะฯ

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลง เสริมสร้างทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21

1. จ านวนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป

ได้รับการปรับปรุง

1 รายวิชา อยู่ระหว่างการด าเนินการและ

ปรับรูปแบบบางกิจกรรมเป็นออนไลน์

สสว, สถาบันภาษา

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการ เสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” และจิตส านึก
ในการพัฒนาท้องถ่ิน

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจ 

3,000 คน
ร้อยละ 80

 อยู่ระหว่างด าเนินการ และบางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก 

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

คณะทุกคณะ, กองพัฒนานักศึกษา, 
ส านักศิลปะฯ

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการเสริมสร้างและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามี digitalization
 & digital skills

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจ

300 คน
ร้อยละ 80

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปรับรูปแบบ
บางกิจกรรมเป็นออนไลน์ และบางกิจกรรม

ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

คณะ,สถาบันภาษา, ส านักคอม

2.4 เสริมสร้างและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามี digitalization & digital skills

 ยกระดับ english proficiency skills และ/หรือภาษาท่ี 3

2.3 เสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” และจิตส านึกในการพัฒนาท้องถ่ิน

2.2 ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง เสริมสร้างทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21

1.7 พัฒนา online education สนับสนุนให้อาจารย์สอนและจัดท าส่ือการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/จัดท าบทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ

2.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย 
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กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
รายละเอียด

ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน

2 โครงการเสริมสร้างและบูรณาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ english 

proficiency skills และ/หรือภาษาท่ี 3

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนน
ภาษาอังกฤษ/ภาษาท่ี 3 เพ่ิมข้ึน

95 คน

ร้อยละ 80

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปรับรูปแบบ

บางกิจกรรมเป็นออนไลน์ และบางกิจกรรม
ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

มนุษยศาสตร์, สถาบันภาษา

3 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะ
การส่ือสารผ่านการสอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B1
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะ

ภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ยกระดับมาตรฐานความ
เป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ

15,000 คน

ร้อยละ 60

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปรับรูปแบบ
บางกิจกรรมเป็นออนไลน์ และบางกิจกรรม
ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

ครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์ฯ, สถาบันภาษา

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการ NPRU Start-up Camp 1. จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเกิดทักษะ

4 ราย
ร้อยละ 80

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปรับรูปแบบ
บางกิจกรรมเป็นออนไลน์ และบางกิจกรรม

ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

UBI

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการพัฒนาระบบหลักสูตรปริญญาสะสมหน่วยกิต (credit bank) ส าหรับ
บุคคลทุกช่วงวัย

จ านวนหลักสูตรปริญญาสะสมหน่วยกิต (credit 
bank) 

5 หลักสูตร อยู่ระหว่างการด าเนินการ สสว

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการสร้างหลักสูตร  non-degree จ านวนหลักสูตร  non-degree 8 หลักสูตร อยู่ระหว่างการด าเนินการ ครุศาสตร์, มนุษยศาสตร์ฯ, สสว

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการสนับสนุนการจัดท าบทเรียนออนไลน์  จ านวนรายวิชาบทเรียนออนไลน์ 5 รายวิชา อยู่ระหว่างการด าเนินการ ส านักคอมฯ

3.3 สร้างระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.5 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีศักยภาพให้เป็น Startup

Platform 3 พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต

3.1 พัฒนาระบบหลักสูตรปริญญาสะสมหน่วยกิต (credit bank) ส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย

3.2 สร้างหลักสูตร non-degree เสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ หรืออาชีพ upskill/reskill บุคลากรภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่า ประชาชนทุกช่วงวัย
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กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
รายละเอียด

ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน

KR2.1 THE University Impact Ranking: SDG4 
(quality education)

ได้รับการจัดอันดับ

KR2.2 การสอบบรรจุครู/ครูผู้ช่วย ร้อยละ 60

KR2.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนท่ี
พัฒนาข้ึนจากฐานเดิม

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2

Platform 4 ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปรับรูปแบบ
บางกิจกรรมเป็นออนไลน์ และบางกิจกรรม
ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

ครุศาสตร์

2 โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปรับรูปแบบ

บางกิจกรรมเป็นออนไลน์ และบางกิจกรรม
ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

ครุศาสตร์

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการค่ายสร้างครู คุณลักษณะ 4 ประการ ด้วยนวัตกรรม 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

2. นักศึกษาครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เช่ียวชาญ

ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนวใหม่
โดยใช้นวัตกรรม สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คุณลักษณะ 4 ประการ เพ่ือการจัดการเรียนรู้และ

พัฒนาผู้เรียน

410 คน

ร้อยละ 80

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปรับรูปแบบ

บางกิจกรรมเป็นออนไลน์ และบางกิจกรรม

ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

มนุษยศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  : ยกระดับคุณภาพการศึกษา บัณฑิตครูเป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก

4.1 บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู

4.2 ส่งเสริมบัณฑิตครูให้สามารถประยุกต์ใช้หลักคุณลักษณะ 4 ประการ เพ่ือการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับมหาวิทยาลัย  :
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กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
รายละเอียด

ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 1. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีท่ีเข้าร่วม
โครงการ
 2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน

กว่าเดิม

5 โรงเรียน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปรับรูปแบบ
บางกิจกรรมเป็นออนไลน์ และบางกิจกรรม
ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

สถาบันวิจัยฯ/คลัสเตอร์ครู

2 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 12 โรงเรียน  ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

สถาบันวิจัยฯ/คลัสเตอร์ครู, วิทยาศาสตร์ฯ

3 โครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาการขาด
แคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  (คลัสเตอร์การผลิตและพัฒนาครู)

1. มีส่ือวีดิทัศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุ่มสาระตาม

หลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2.แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจ านวนครูไม่

เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

5 เร่ือง /10ตอน

ร้อยละ 90

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปรับรูปแบบ
บางกิจกรรมเป็นออนไลน์ และบางกิจกรรม

ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

สถาบันวิจัยฯ/คลัสเตอร์ครู

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จ านวนบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า ได้รับการ

พัฒนาและสามารถน าความรู้ไปใช้หลักการอบรม

ร้อยละ 90  อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปรับรูปแบบ

บางกิจกรรมเป็นออนไลน์ และบางกิจกรรม
ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

สถาบันวิจัยฯ/คลัสเตอร์ครู

Platform 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนท่ี โรงเรียนในพระราชด าริ และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

5.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนท้ังระบบตามจุดท่ีควรพัฒนา 

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับสมรรถนะครูประจ าการ โดยเฉพาะศิษย์เก่า และบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
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กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
รายละเอียด

ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน

KR3.1 THE University Impact Ranking: SDG1 
(no poverty)

ได้รับการจัดอันดับ

KR3.2 THE University Impact Ranking: SDG3 
(good health and well-being)

ได้รับการจัดอันดับ

KR3.3 ชุมชนต้นแบบท่ีมีความม่ันคง ทางด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย และส่ิงแวดล้อม 2 ชุมชน

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการบริหารจัดการงานวิจัย ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 1. จ านวนทุนวิจัย
2. จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีติมพ์

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ สถาบันวิจัยฯ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 1. จ านวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้
ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน 

2. ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการด าเนินงาน

ของครัวเรือนเป้าหมาย

100 ครัวเรือน

 ร้อยละ 20

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ และบาง
กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

สถาบันวิจัยฯ

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนท่ีได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ 

2. จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของ
อาจารย์หรือนักศึกษาท่ีด าเนินการร่วมกับชุมชน

จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์
 5 องค์ความรู้ต่อจังหวัด

อยู่ระหว่างการด าเนินการ สถาบันวิจัยฯ

4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบล 1. ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืนด้วย

ระบบการศึกษา

จ านวน 1 ระบบ อยู่ระหว่างการด าเนินการ สถาบันวิจัยฯ

5 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1. จ านวนนักศึกษา/ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม
2. จ านวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชน

500 คน

2 รายวิชา

อยู่ระหว่างการด าเนินการ ศูนย์การเรียนรู้ฯ

6 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีระดับ
ต าบล

1. จ านวนภาคีเครือข่าย/จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการ
พัฒนา

20 ต าบล อยู่ระหว่างการด าเนินการ สถาบันวิจัยฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  : ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถ่ิน 

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับมหาวิทยาลัย  :

6.1 ส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในด้านการเกษตร อาหาร และการท่องเท่ียว

Platform 6 Smart Community
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กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
รายละเอียด

ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน

6.2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 400 คน  อยู่ระหว่างการด าเนินการ และบาง
กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

ส านักศิลปะฯ

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  อยู่ระหว่างการด าเนินการ และบาง
กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

มนุษยศาสตร์ฯ, ส านักวิทยบริการฯ

2 โครงการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมเพ่ือจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน KR3.3 ชุมชนต้นแบบท่ีมีความม่ันคง ทางด้าน

เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย และ

ส่ิงแวดล้อม

ได้รับการจัดอันดับ  อยู่ระหว่างการด าเนินการ สถาบันวิจัยฯ

3 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ีของตนเองและ
ผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมได้รับการส่งเสริมความ
เข้าใจ ในความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย

 เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน และสมัคร
เป็นจิตอาสาเพ่ิมข้ึน 
2. รายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการจัดการ

เรียนการสอนในการส่งเสริมความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเอง

และผู้อ่ืน 
3.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดจากการมีส่วน
ร่วมคิดร่วมท าระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชน 

และประชาชน

5,000 คน

1 รายวิชา

10 กิจกรรม

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ และบาง
กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

ส านักศิลปะฯ

6.3 อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาส่ิงแวดล้อม ติดอาวุธทางปัญญาให้กับชุมชนท้องถ่ิน

และสร้างพลเมืองท่ีดีของสังคม
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กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
รายละเอียด

ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

KR4.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 คะแนน

KR4.2 ความสุขในการท างาน 4 คะแนน

KR4.3 UI Green Metrics World University 
Ranking

ได้รับการจัดอันดับ

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ คณาจารย์และบุคลากร  1. จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีส่งผลงานเพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีส่งผลงานเพ่ือ

ก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึน

45 คน

45 คน

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปรับรูปแบบ
บางกิจกรรมเป็นออนไลน์ และบางกิจกรรม
ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจาก

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

ครุศาสตร์, วิทยาการจัดการ, พยาบาล
ศาสตร์, สสว, ส านักคอมฯ, สถาบันวิจัยฯ,
 กองกลาง, สถาบันภาษา, UBI

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืน

ของมหาวิทยาลัย

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ส านักงานอธิการบดี, ส านักคอมฯ

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืน

ของมหาวิทยาลัย

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ งานประกันคุณภาพ

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Green & Clean University และสร้าง
บรรยากาศในสถานท่ีท างานท่ีดีต่อสุขภาพ (Healthy Workplace)

1. จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุน Green & 
Clean University  ครบท้ัง 7 ด้าน
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร 

ประชาชน และหน่วยงานท่ีรับบริการ

3 กิจกรรม

ร้อยละ 80

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยจัดต้ัง
คณะกรรมการ และประชุมติดตาม
ความก้าวหน้า

ครุศาสตร์, มนุษยศาสตร์ฯ, พยาบาลศษ
สตร์ กองกลาง, ส านักศิลปะฯ, ส านัก
คอมฯ

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับมหาวิทยาลัย  :

7.1 เสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ คณาจารย์และบุคลากร 

Platform 7 Smart University

7.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืนของมหาวิทยาลัย

7.3 ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Green & Clean University
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กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
รายละเอียด

ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน

ประเด็น/โครงการ

1 โครงการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ และ
การบริการท่ีรวดเร็ว

1. จ านวนรายการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร 

ประชาชน และหน่วยงานท่ีรับบริการ

4 รายการ

ร้อยละ 80

อยู่ระหว่างด าเนินการ ครุศาสตร์, ส านักศิลปะฯ, UBI, 
มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

2 โครงการก่อสร้างอาคารและการปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง จ านวนรายการก่อสร้างอาคารและการปรับปรุง

ส่ิงก่อสร้างท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

อยู่ระหว่างด าเนินการ มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

7.4 ปรับโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการท่ีรวดเร็วรองรับการเปล่ียนแปลง 


