
 
 

 

 

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
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นำเสนอคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง 
ในคราวประชุมวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อเท็จจริง/ความเป็นมา 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2562  
มาตรา 4 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั ้นโดยจัดทำเป็นแผนระยะห้าปี 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  มาตรา 9 ให้ส่วนราชการจัดทำแผน
สามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครราชส ีมาได ้จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ ระยะ 3 ป ี (พ .ศ. 2563-2565) 
และแผนปฏ ิบ ัต ิราชการรายป ี เสนอต่อรัฐบาล ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 ของสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส สำหรับ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุง 
เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ
การศึกษา 2) การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 3) การเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล
และมีความเป็นสากล 5) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม และ 6) การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
มี 10 เป้าประสงค์ 32 กลยุทธ์ 40 ตัวชี้วัด 39 โครงการ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสู ่การปฏิบัติแก่คณะ/หน่วยงาน 
ในมหาวิทยาลัยโดยมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน 
กับอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น 
 

ผลการดำเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน โดยให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลตามแบบฟอร์มส่งมาที่กองนโยบาย 
และแผน ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
1. ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
  1.1 ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ จากทั้งหมด 40 ตัวชี้วัด พบว่า บรรลุ
เป้าหมาย 37 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 92.50) ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 7.50) ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายได้แก่ 

 1) ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับเข็มเชิดชูเกียรติครูของพระราชา (ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าหมายร้อยละ 20.00  ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 9.80) 

 2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสมรรถนะครูมืออาชีพ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าหมายระดับ 3 ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) 

 3) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ THE impact ranking ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
Quality Education (ยุทธศาสตร์ที ่4 เป้าหมาย อันดับ 300 ผลการดำเนินงาน 601+) 
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1.2 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จากทั้งหมด 39 โครงการ  พบว่า บรรลุเป้าหมาย  
37 โครงการ (ร้อยละ 94.87) ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ (ร้อยละ 5.13)  โครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ 
  1) โครงการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสมรรถนะครูมืออาชีพ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าหมายระดับ 
3 ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) 

 2) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าหมาย อันดับ 
300 ผลการดำเนินงาน 601+) 
2. ผลการดำเนินงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน  
 2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 19 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 19  ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) 
 2.2 บัณฑิตวิทยาลัย จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ100.00) 
 2.3 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 4 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) 
 2.4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 4 ตัวชี้วัด ดำเนินการ 
ได้บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00)  
 2.5 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 6 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 6 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)   
 2.6 สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 8 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 100.00) 
 2.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 12 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 12 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) 
 2.8 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 4 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00)  
 2.9 สถาบันภาษา จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด  
(ร้อยละ 100.00)  
 2.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 18 ตัวชี้วัด ดำเนินการ 
ได้บรรลุเป้าหมาย 17 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 94.44)  ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5.56) 
 2.11 คณะวิทยาการจัดการ มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 18 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
17 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 94.44) และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5.56) 
 2.12 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 17 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
16 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 94.12) และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5.88) 
 2.13 คณะครุศาสตร์ มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 28 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 26 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 92.86) ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 7.14) 
 2.14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 18 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 83.33) และไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 16.67) 
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 2.15 สำนักงานอธิการบดี มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 5 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 4 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 80.00) ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20.00) 
 
ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค  

การดำเนินงานภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กำหนด แต่มีบางโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
เป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า 

 
ประเด็นนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

1. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  

2. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

คำนำ 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามที่หน่วยงานลงนาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทั้งของคณะ/หน่วยงานและภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
 ขอขอบคุณคณะ/หน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว กองนโยบาย  
และแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน 
ในการเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

 
 

กองนโยบายและแผน 
ตุลาคม 2564 
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สารบัญ 
 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
คำนำ ง 
สารบัญ จ 
ส่วนที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

1 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 6 
 2.1 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

6 

 2.2 รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  รอบ 12 เดือน 

18 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน 40 
 3.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 
 3.2 บัณฑิตวิทยาลัย 44 
 3.3 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 45 
 3.4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 47 
 3.5 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 49 
 3.6 สำนักคอมพิวเตอร์ 52 
 3.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา 54 
 3.8 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 57 
 3.9 สถาบันภาษา 58 
 3.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 59 
 3.11 คณะวิทยาการจัดการ 63 
 3.12 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 67 
 3.13 คณะครุศาสตร์ 71 
 3.14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 76 
 3.15 สำนักงานอธิการบดี 80 
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ส่วนที่ 1 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
 

ข้อเท็จจริง/ความเป็นมา 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2562  
มาตรา 4 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั ้นโดยจัดทำเป็นแผนระยะห้าปี 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  มาตรา 9 ให้ส่วนราชการจัดทำแผน
สามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครราชส ีมาได ้จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ ระยะ 3 ป ี (พ .ศ. 2563-2565) 
และแผนปฏ ิบ ัต ิราชการรายป ี เสนอต่อรัฐบาล ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 ของสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส สำหรับ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุง 
เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ
การศึกษา 2) การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 3) การเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล
และมีความเป็นสากล 5) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม และ 6) การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
มี 10 เป้าประสงค์ 32 กลยุทธ์ 40 ตัวชี้วัด 39 โครงการ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสู ่การปฏิบัติแก่คณะ/หน่วยงาน 
ในมหาวิทยาลัยโดยมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน 
กับอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น 

 

ผลการดำเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน โดยให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลตามแบบฟอร์มส่งมาที่กองนโยบาย 
และแผน ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
1. ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
  1.1 ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ จากทั้งหมด 40 ตัวชี้วัด พบว่า บรรลุ
เป้าหมาย 37 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 92.50) ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 7.50) ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายได้แก่ 

 1) ร้อยละของบัณฑิตท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับเข็มเชิดชูเกียรติครูของพระราชา (ยุทธศาสตร์ที ่2 
เป้าหมายร้อยละ 20.00  ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 9.80) 

 2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสมรรถนะครูมืออาชีพ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าหมายระดับ 3 ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) 
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 3) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ THE impact ranking ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
Quality Education (ยุทธศาสตร์ที ่4 เป้าหมาย อันดับ 300 ผลการดำเนินงาน 601+) 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ปรากฎดังตารางที่ 1 
1.2 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จากทั้งหมด 39 โครงการ  พบว่า บรรลุเป้าหมาย  

37 โครงการ (ร้อยละ 94.87) ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ (ร้อยละ 5.13)  โครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ 
  1) โครงการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสมรรถนะครูมืออาชีพ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าหมายระดับ 
3 ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) 

 2) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าหมาย อันดับ 
300 ผลการดำเนินงาน 601+) 

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ปรากฎดังตารางที่ 2 
2. ผลการดำเนินงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน  
 2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 19 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 19  ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) 
 2.2 บัณฑิตวิทยาลัย จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ100.00) 
 2.3 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 4 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) 
 2.4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 4 ตัวชี้วัด ดำเนินการ 
ได้บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00)  
 2.5 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 6 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 6 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)   
 2.6 สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 8 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 100.00) 
 2.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 12 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 12 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) 
 2.8 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 4 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00)  
 2.9 สถาบันภาษา จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด  
(ร้อยละ 100.00)  
 2.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 18 ตัวชี้วัด ดำเนินการ 
ได้บรรลุเป้าหมาย 17 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 94.44)  ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5.56) 
 2.11 คณะวิทยาการจัดการ มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 18 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
17 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 94.44) และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5.56) 
 2.12 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 17 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
16 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 94.12) และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5.88) 
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 2.13 คณะครุศาสตร์ มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 28 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 26 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 92.86) ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 7.14) 
 2.14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 18 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 83.33) และไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 16.67) 
 2.15 สำนักงานอธิการบดี มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรอง 5 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 4 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 80.00) ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20.00) 
 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ปรากฎดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 1 ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จำนวน
ตัวช้ีวัด 

บรรลเุป้าหมาย ไม่บรรลเุป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 11 11 100.00 - - 
2. การผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง 11 9 81.81 2 18.19 
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 5 5 100.00 - - 
4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล  
และมีความเป็นสากล 

5 4 80.00 1 20.00 

5. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 3 3 100.00 - - 
6. การสร้างมลูค่าเพิม่จากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 5 100.00 - - 

รวมท้ังสิ้น 40 37 92.50 3 7.50 
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ตารางที่ 2 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

           ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

บรรลเุป้าหมาย ไม่บรรลเุป้าหมาย 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 10 10 100.00 - - 
2. การผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง 6 5 83.33 1 16.67 
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและ
ประเทศ 

6 6 100.00 - - 

4. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการให้มีสมรรถนะสูงมีธรรมาภบิาล  
และมีความเป็นสากล 

6 5 83.33 1 16.67 

5. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 5 5 100.00 - - 
6. การสร้างมลูค่าเพิม่จากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6 6 100.00 - - 

รวมท้ังสิ้น 39 37 94.87 2 5.13 
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ตารางท่ี 3 ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/สำนัก/สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
 

ลำดับที ่ หน่วยงาน 
จำนวน
ตัวช้ีวัด 
ที่ลงนาม 

บรรลเุป้าหมาย ไม่บรรลเุป้าหมาย 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 19 100.00 - - 
2 บัณฑิตวิทยาลัย 2 2 100.00 - - 
3 สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 4 4 100.00 - - 
4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 100.00 - - 
5 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 6 6 100.00 - - 
6 สำนักคอมพิวเตอร์ 8 8 100.00 - - 
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา 12 12 100.00 - - 
8 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 4 4 100.00 - - 
9 สถาบันภาษา 2 2 100.00 - - 
10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 17 94.44 1 5.56 
11 คณะวิทยาการจัดการ 18 17 94.44 1 5.56 
12 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 17 16 94.12 1 5.88 
13 คณะครุศาสตร ์ 28 26 92.86 2 7.14 
14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 15 83.33 3 16.67 
15 สำนักงานอธิการบดี 5 4 80.00 1 20.00 
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ส่วนที่ 2 
ผลการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

 
2.1 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตมีคุณภาพเป็น 
ที่ยอมรับของสังคม 

ลำดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

1 1.1.1 จำนวนหลักสูตรใหม่ที่
ตอบสนองประชาชนให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน 

6 
หลักสตูร 

จำนวน 20 หลักสูตร 
คณะครุศาสตร์ 2 หลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการ 2 หลักสตูร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 หลักสูตร 
(ข้อมลูจากคณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

บรรล ุ

2 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายทีส่อบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

50.00 ร้อยละ 71.03 
จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 2,040 คน สอบผ่าน 
CEFR ในระดับ B1 ข้ึนไป จํานวน 1,449 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.03  
(ข้อมลูจากสถาบันภาษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

บรรล ุ

3 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายทีส่อบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบดา้น
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย  

50.00 ร้อยละ 53.56 
มหาวิทยาลยัโดยสำนักคอมพิวเตอร์  
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ   
ได้ดำเนินการทดสอบทักษะด้านดจิิทัลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปสีุดท้าย พบว่า นักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 2,582  คน 
มีผู้สอบผ่านจำนวน 1,383 คน คิดเป็นร้อยละ 53.56 
(ข้อมลูจากสำนกัคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

บรรล ุ

4 1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

80.00 ร้อยละ 86.49  
ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ข้อมูลปีการศึกษา 2562 พบว่า บัณฑิตมีงานทำร้อย
ละ 86.49  
(ข้อมลูจากกองประกนัคุณภาพการศึกษา  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

บรรล ุ
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ลำดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

5 1.1.5 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑติด้านทักษะความรู้ 
การคิดวิเคราะห์และคุณธรรม
จริยธรรม  

คะแนน
เฉลี่ย 4.00 

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 
ข้อมูลปีการศึกษา 2562 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตด้านทักษะความรู้ การคดิวเิคราะห์และคุณธรรมจริยธรรม  
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.21  
(ข้อมลูจากกองประกนัคุณภาพการศึกษา ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564) 

บรรล ุ

6  1.1.6 จำนวนผลงานของ
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รบั
รางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

20 ผลงาน จำนวน 37 ผลงาน 
คณะครุศาสตร์  10 ผลงาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ผลงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 ผลงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 ผลงาน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7 ผลงาน 
(ข้อมลูจากคณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

บรรล ุ

7 1.1.7 จำนวนทรัพยากร
สารสนเทศสนบัสนุนการจัดการ
เรียนการสอนทุกประเภท 

1,000 
รายการ 

1,774 รายการ 
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศได้จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อเสริมศักยภาพหลกัสูตรและการวิจัยของ
มหาวิทยาลยั โดยการมสี่วนร่วมของคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมเสนอคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
เพื่อนำมาไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ  ในรอบ 9 เดือนได้
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุก
ประเภท จำนวน 1,774  
(ข้อมลูจากสำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564) 

บรรล ุ

8 1.1.8 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อสภาพแวดล้อม 
และสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การเรยีนรู ้

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนน
เต็ม 5) 

เท่ากับ 4.15 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เท่ากับ 4.15 
(ข้อมลูจากสำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564) 

บรรล ุ

9 1.2.1 จำนวนหลักสูตร Up 
Skills/Re Skills  
ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงและ
เปิดดำเนินการ  

35  
หลักูตร 

จำนวน 42 หลักสูตร 
จำนวนหลักสตูร Up Skill/Re Skill ที่มีความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก จำนวน 21 หลักสูตร โดยมีหลักสตูรที่มผีล
การดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 1 หลักสตูร คือ 
หลักสตูรการพัฒนาสื่อดิจิทลัสร้างสรรค์และพานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (คณะครุศาสตร์) หลักสูตรประกาศนียบตัร
นำไปใช้พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ทั้งสิ้น 20 หลักสูตร 
(ข้อมลูจากสำนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564) 

บรรล ุ
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ลำดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

10 1.2.2 จำนวนหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีความร่วมมือ
ดำเนินการหลักสูตร Up 
Skills/Re Skills  

20 
หน่วยงาน 

จำนวน 153 หน่วยงาน 
คณะครุศาสตร์ 120 หน่วยงาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หน่วยงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยงาน 
คณะวิทยาการจัดการ 3 หน่วยงาน 
คณะเทคโนโยลีอุตสาหกรรม 7 หน่วยงาน 
คณะสาธารณสศุาสตร์ 3 หน่วยงาน 
สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 13 หน่วยงาน  
สำนักคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  1 หน่วยงาน 
(ข้อมลูจากคณะและหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

บรรล ุ

11 1.2.3 ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการทำงาน 

คะแนน
เฉลี่ย 3.75 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการทำงานภายใต้แผนงานยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
(ข้อมลูจากคณะและหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

บรรล ุ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

1 2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตทีผ่่านเกณฑ์ประเมิน
ได้รับเข็มเชิดชูเกยีรติครูของพระราชา 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 9.80 
ร้อยละของบณัฑิตทีผ่่านเกณฑ์ประเมินได้รับเข็ม
เชิดชูเกียรตคิรูของพระราชา เท่ากับ ร้อยละ 9.80 
(ข้อมลูจากคณะครุศาสตร์ ณ 30 กันยายน 
2564) 

ไม่บรรล ุ

2 2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครู  
ด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงาน เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มีจิต
วิญญาณความเป็น ครู รู้และรักษ์ท้องถิ่น 

คะแนน
เฉลี่ย 3.51 

4.45 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครู ด้านการ
น้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัตติน ปฏิบัติงาน 
เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มจีิตวิญญาณ
ความเป็น ครู รู้และรักษ์ท้องถิ่น เท่ากับ4.45 
(ข้อมลูจากคณะครุศาสตร์ ณ 30 กันยายน 
2564) 

บรรล ุ
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ลำดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

3 2.1.3 ระดับความสำเรจ็ของการยกระดับ
คุณภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โดยร่วมจัดการเรยีนรู้ในสถานศึกษา (School 
Integrated Learning: SIL)  

ระดับ 3 ระดับ 3  

1. มีการจัดทำแนวทางการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูระหว่างเรยีน  และปฏบิตัิการสอน

ร่วมกันกับโรงเรียนร่วมเครือข่ายวชิาชีพครู 

2. มีการให้ครูในโรงเรียนร่วมเครือข่ายวิชาชีพครู

ร่วมสอนนักศึกษา 

3. มีการให้อาจารยไ์ปร่วมสอนหรอืพัฒนานักเรียน

ในโรงเรียนร่วมเครือข่ายวิชาชีพครู 

(ข้อมลูจากคณะครุศาสตร์ ณ 30 กันยายน 
2564) 

บรรล ุ

4 2.1.4 จำนวนนวัตกรรมเพื่อการเสริมสร้าง
คุณลักษณะครูของพระราชา  

6 
นวัตกรรม 

จำนวน 8 นวัตกรรม 
คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 นวัตกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 นวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 นวัตกรรม 
(ข้อมลูจากคณะครุศาสตร์ ณ 30 กันยายน 
2564) 

บรรล ุ

5 2.1.5 จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืในการผลติ
คร ู

3 
เครือข่าย 

จำนวน 19 เครือข่าย 
เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตครู จำนวน 19 
เครือข่าย 
(ข้อมลูจากคณะครุศาสตร์ ณ 30 กันยายน 
2564) 

บรรล ุ

6 2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะให้สอดคล้องกับยุคดิจิทลั 

ร้อยละ
80.00 

ร้อยละ 100.00 
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้
สอดคล้องกับยุคดิจิทัล เท่ากับ ร้อยละ 100.00 
(ข้อมลูจากคณะ ณ 30 กันยายน 2564) 

บรรล ุ

7 2.2.1 จำนวนหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (Up Skills/Re Skills)  

5 
หลักสตูร 

จำนวน 7 หลักสูตร 
หลักสตูรพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (Up Skills/Re Skills) จำนวน 7 หลักสูตร 
(ข้อมลูจากคณะครุศาสตร์ ณ 30 กันยายน 
2564) 

บรรล ุ

8 2.2.2 จำนวนสถานศึกษาหรือหนว่ยงานทาง
การศึกษาภายนอกท่ีเข้าร่วมดำเนนิการหลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษา 

3 
หน่วยงาน 

จำนวน 201 หน่วยงาน 
สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาภายนอก
ที่เข้าร่วมดำเนินการหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 201น่วยงาน 
(ข้อมลูจากคณะครุศาสตร์ ณ 30 กันยายน 
2564) 

บรรล ุ
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ลำดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

9 2.2.3 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนามสีมรรถนะสูงขึ้น 

ร้อยละ
80.00 

ร้อยละ 100.00 
ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาท่ีไดร้ับ
การพัฒนามีสมรรถนะสูงขึ้น เท่ากบั ร้อยละ 
100.00 
(ข้อมลูจากคณะ ณ 30 กันยายน 2564) 

บรรล ุ

10 2.2.4 ระดับความพึงพอใจของครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาในการเพิ่มสมรรถนะการจัด
การศึกษาและการจดัการเรียนรู้ 

คะแนน
เฉลี่ย 3.51 

4.41 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาในการเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาและ
การจัดการเรยีนรู้ เท่ากับ 4.41 
(ข้อมลูจากคณะ ณ 30 กันยายน 2564) 

บรรล ุ

11 2.2.5 ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
รับรองมาตรฐานสมรรถนะครมูืออาชีพ 

ระดับ 3 ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
(ข้อมลูจากคณะครุศาสตร์ ณ 30 กันยายน 
2564) 

ไม่บรรล ุ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 

เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบสูง 

(High Impact) ทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคมต่อท้องถิ่นและประเทศ 

ลำดับ
ที ่ ตัวช้ีวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

1 3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 

ร้อยละ
50.00 

ร้อยละ 50.46 
มีผลงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปยื่นขอจด
ทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 55 ผลงาน จากท้ังหมด 109 
(ข้อมลูจากคณะ และสถาบันวจิยัและพัฒนา  
งานทรัพย์สินทางปัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

บรรล ุ

2 3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ
50.00 

ร้อยละ 64.22 
จำนวนผลงานวิจัยท้ังหมด 109 ผลงาน 
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 70 ผลงาน 
(ข้อมลูจากคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหิน งานทรัพย์สินทางปัญญา ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564) 
 
 

บรรล ุ
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ลำดับ
ที ่ ตัวช้ีวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

3 3.1.3 จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการสร้างผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

5 
เครือข่าย 

5 เครือข่าย 
1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 
3. สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.) 
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 
5. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
(ข้อมลูจากสถาบนัวิจัยและพัฒนา ณ วันที่ 30 กันยายน 
2564) 

บรรล ุ

4 3.2.1 ระดับความสำเรจ็ของการ
นำองค์ความรู้ไปใช้ในการเพิม่
ขีดความสามารถของคนใน
ชุมชน 

ระดับ 4 ระดับ 4 
 ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะทำงานมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้จาก
งานวิจัยไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชน 
 ระดับ 2 มีการรวบรวมองค์ความรูจ้ากการวิจัย
จัดทำเป็นสื่อหรือเอกสารที่เข้าใจงา่ย 
 ระดับ 3 มีการนำองค์ความรูไ้ปใช้ในการพัฒนาต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลสำเรจ็จากการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์แก่ชุมชนท้องถิ่น
ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.26 
(ข้อมลูจากคณะ หน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

บรรล ุ

5 3.2.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนา และมีการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง 

8 ชุมชน จำนวน 43 ชุมชน 
คณะครุศาสตร์ 8 ชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ชุมชน 
คณะวิทยาการจัดการ 7 ชุมชน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ชุมชน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ชุมชน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ชุมชน 
(ข้อมลูจากคณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

บรรล ุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล 

เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาล 

และมีความเป็นสากล 
 

ลำดับ
ที ่ ตัวช้ีวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

1 4.1.1 ระดับความสำเรจ็ของการ
เตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ 

ระดับ 3 ระดับ 3  
 ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งท่ี1/2564 เมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม 2564 
 ระดับ 2 มีการจัดทำแผนการดำเนนิงานของ
คณะกรรมการที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมการศึกษาผลกระทบต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี   
 ระดับ 3 คณะกรรมการมีการดำเนินงานตามแผนอย่าง
ครบถ้วน   
 

บรรล ุ

2 4.1.2 ผลคะแนนประเมิน ITA               85 
คะแนน 

91.04 คะแนน 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ได้รับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก สำนักงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) โดยได้รับผลคะแนน
การประเมินจำนวน 91.04 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 
คะแนน ซึ่งมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง มหาวิทยาลัย
สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน และมีแนวปฏบิัติที่ดีในการ
ดำเนินการตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA โดยการ
ขับเคลื่อนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ 
อธิการบดี ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นไปตาม
เจตจำนงสจุริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  จากผลคะแนน
การประเมินในครั้งนี้ สามารถสะทอ้นถึงการคุณภาพการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลยัที่เป็นไปตามตัวช้ีวัด สรา้งความ
เชื่อมั่นให้กับบุคลากรภายในและประชาชน ดังวิสัยทัศน์ "เป็น
ผู้นำการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ความยั่งยืน" และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและสร้างสรรค์คุณคา่ภูมิปญัญาท้องถิ่น
ก้าวไกลสู่สากลต่อไป 
 

บรรล ุ
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ลำดับ
ที ่ ตัวช้ีวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

3 4.1.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลยั 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.51 

4.00 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวิทยาลยั เท่ากับ 4.00 
(ข้อมลูจากสำนกัคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

บรรล ุ

4 4.1.4 จำนวนโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพกับ
ต่างประเทศ           

2 
โครงการ 

4 โครงการ 
1. โครงการเสริมสรา้งทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ
นักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปี 2564 (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 
2564) 
2. โครงการประชุมสมัมนา China - Japan - Korea and 
Thailand International conference on Higher 
Education 
3. โครงการการลงนามความร่วมมอืกับต่างประเทศ (ระหว่าง 
MoU กับ Qingdao Binhai University) 
4. โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งท่ี 6 
ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา ร่วมกับ มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(ข้อมลูจากกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธกิารบดี และคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

บรรลุ  

5 4.1.5 ผลการจัดอันดับของ THE 
impact ranking ด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษา  
(Quality Education) 

อันดับ 
300 

อันดับ 601+ 
ผลการจัดอันดับของ THE impact ranking ด้านคณุภาพ 
การจัดการศึกษา (Quality Education) มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีาอยู่ที่ อันดับ 601+ 

ไม่บรรล ุ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 

เป้าหมาย : สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในพ้ืนที่เป้าหมายโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนในการจัดการตนเอง พัฒนาประชาชนในพ้ืนที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นคนที่มีคุณภาพ

สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

ลำดับ
ที ่ ตัวช้ีวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

1 5.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการ
เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมกันทางสังคม
ของคนทุกช่วงวัย 

10 
โครงการ 

จำนวน 19 โครงการ 
คณะครุศาสตร์ 6 โครงการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 โครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 โครงการ 
คณะวิทยาการจัดการ 1 โครงการ 

บรรล ุ
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ลำดับ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การบรรลุ
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ค่า
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ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 โครงการ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3 โครงการ 
สำนักคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  2 โครงการ 
(ข้อมลูจากคณะ สำนัก สถาบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 
2564) 

2 5.1.2 จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการสรา้ง
โอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

7 
เครือข่าย 

จำนวน 17 เครือข่าย 
คณะครุศาสตร์ 6 เครือข่าย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 เครือข่าย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เครือข่าย 
คณะวิทยาการจัดการ 1 เครือข่าย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เครือข่าย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  3 เครือข่าย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 เครือข่าย 
(ข้อมลูจากคณะ หน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

บรรล ุ

3 5.1.3 ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายทีไ่ด้รบั
การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้
เรียนรู้         

คะแนน
เฉลี่ย 3.75 

คะแนนเฉลี่ย 4.26 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายที่ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้  ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้าน
การสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นควา้และวิจัย ค่าเฉลีย่เท่ากับ 
4.26   

บรรล ุ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย : มีนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมจากผลการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมของ

โคราชและอีสานใต้ 

ลำดับ
ที ่ ตัวช้ีวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

1 6.1.1 จำนวนกิจกรรมการสร้าง
มูลค่าเพิม่จากภมูิปัญญาท้องถิ่น
และศลิปวัฒนธรรมทั้งในระดับต้น
น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ท่ี
นักศึกษา บุคลากร และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดำเนินการ 

6 กิจกรรม จำนวน 8 กิจกรรม 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดด้ำเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่จากภมูิปัญญาท้องถิ่น โดยการมสี่วนร่วมของ
นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ 8 กิจกรรมดังนี ้
1. ประเพณีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ 

บรรล ุ
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ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

ประจำปี 2563 
2. กิจกรรมรา้งวัฒนธรรมองค์กรทีด่ี “วันศุกร์แต่งชุดผ้าไทย 
พบกันยกมือไหว้ กล่าวคำทักทาย “สวัสดี” 
3. กิจกรรมตักบาตรวันพุธ “วิถีไทย วิถีพุทธ” 
4. กิจกรรมเทศกาลกลางเดิ่นเรือนโคราช 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรม 
6. โครงการบวร 3 (บ้าน วัด โรงเรียน) ราชภัฏราชสีมาสืบ
สานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติการส่งเสรมิ
ความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจในหน้าท่ีของตนเอง
และผู้อื่น 
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผลิตภณัฑ์
ชุมชนตามแนวทางการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย 
(Cultural Product of Thailand : CPOT) 
ต่อการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สู่การ
กระจายรายไดสู้่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
8. โครงการยกระดับแหล่งเรยีนรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม 
ต่อการสร้างอัตลักษณ์และจุดเน้นที่เข้มแข็งของ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา มหกรรมศิลปวัฒนธรรม
โคราช “เต๊อะเติน เพลินภูมิ” 
(ข้อมลูจากสำนกัศิลปะและวัฒนธรรม  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

2 6.1.2 จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และศลิปวัฒนธรรมได้รับการ
พัฒนาสร้างมลูค่าเพิ่ม 

2 รายการ จำนวน 2 รายการ 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดด้ำเนินการพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 องค์ความรู้ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมระบบสารสนเทศ 
“โคราชมหานคร” 
2. โครงการจัดสร้างระหดัวิดน้ำโบราณ สู่นวัตกรรมจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมไดร้ับการพัฒนาสร้าง
มูลค่าเพิม่ 
(ข้อมลูจากสำนกัศิลปะและวัฒนธรรม ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564) 
 

บรรล ุ

3 6.1.3 ระดับความสำเรจ็ของการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปญัญาและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มี

ระดับ 5 ระดับ 5 
 ระดับที่ 1 มีระบบและกลไกการดำเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ

บรรล ุ
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ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  

ศักยภาพต่อการให้บริการ ท้ังใน
มิติวิชาการ และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางศลิปะและวัฒนธรรม ต่อการ
สร้างอัตลักษณ์และจดุเน้นท่ีเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสมีา มหกรรมศลิปวัฒนธรรมโคราช “เต๊อะเติน 
เพลินภูมิ” เพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยการ
ยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางศลิปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา” โดยมีเป้าหมายสำคญัใน
การยกระดับ “พิพิธภัณฑเ์มืองนครราชสมีา” ซึ่งเป็น
พิพิธภัณฑ์เพียงแห่งเดี่ยวเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เมือง
นครราชสมีาได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สดุ ที่ตั้งอยู่ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ี
เป็นอัตลักษณ์สำคญัของทั้งมหาวิทยาลัยและจังหวัด
นครราชสมีา 
 ระดับที่ 2 มีแผนการดำเนินงาน กำหนด
ผู้รับผิดชอบและกำกับติดตามโดยคณะกรรมการ 
 ระดับที่ 3 มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน  
 ระดับที่ 4 มีผลการประเมินท่ีบรรลุเป้าหมายและ
เป็นไปตามแผน 
 ระดับที่ 5 มีการบรูณาการกับการเรียนการสอน
โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในทุกคณะ 
(ข้อมลูจากสำนกัศิลปะและวัฒนธรรม ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564) 

4 6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green 
University 

16 
กิจกรรม 

จำนวน 16 กิจกรรม 
คณะครุศาสตร์ 1 กิจกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 กิจกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 กิจกรรม 
คณะวิทยาการจัดการ1 กิจกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 กิจกรรม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 กิจกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย 1 กิจกรรม 
สำนักงานอธิการบดี 2 กิจกรรม 
สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 1 กิจกรรม 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 กิจกรรม 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1 กิจกรรม 
สำนักคอมพิวเตอร์ 1 กิจกรรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 กิจกรรม 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 1 กิจกรรม 
สถาบันภาษา 1 กิจกรรม  

บรรล ุ
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(ข้อมลูจากคณะ สำนัก สถาบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 
2564) 

5 6.2.2 ระดับความสำเรจ็ของการ
ยกระดับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หิน 
ให้เป็น “UNESCO Global 
Geopark”  

ระดับ 4 ระดับ 5 
 ระดับที่ 1 - 2  มีระบบและกลไกการดำเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม และมีแผนการดำเนินงาน กำหนด
ผู้รับผิดชอบและกำกับติดตาม โดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หินฯร่วมกับสำนักงานอุทยานธรณโีคราช ในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสมัพันธ์ ระหว่าง
ชุมชน ภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรยีมการรับการตรวจ
ประเมินอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก 
 ระดับที่ 3 มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่
กำหนด 
 ระดับที่ 4 – 5 มีผลการประเมินทีบ่รรลเุป้าหมาย
และเป็นไปตามแผน และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ซึ่งผ่านการตรวจประเมนิทางด้านวิชาการ 
Desktop evaluation เรียบร้อยแล้ว และได้ปรากฎรายชื่อ
เพื่อเตรียมรับประเมินในเว็บไซต์ของยูเนสโกแล้วและมี
หนังสือแจ้งรายชื่อจีโอพาร์คทีร่อรบัการตรวจประเมิน
อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 
(ข้อมลูจากสถาบนัวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564) 

บรรล ุ

 
 
 
 



 
 

 

สถานะการดำเนินงาน  = ดำเนินการแล้ว  = อยู่ระหว่างดำเนินงาน  = ยังไม่ดำเนินการ 18 

2.2 รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน  

ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 2564 การบรรลุ

เป้าหมาย 
✓/ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
1. โครงการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสตูรที่ตอบสนองการ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

จำนวนหลักสตูรระยะสั้นท่ี
ทันสมัยทั้งหลักสูตรปกติ Up 
Skills/Re Skills  

หลักสตูร 6 42 ✓ จำนวนหลักสตูร Up Skill/Re Skill ที่มีความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 21 หลักสูตร 
โดยมีหลักสูตรทีม่ีผลการดำเนินการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ จำนวน 1 หลักสตูร คือ หลักสตูรการ
พัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์และพานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (คณะครุศาสตร์) หลักสูตร
ประกาศนียบตัรนำไปใช้พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ทั้งสิ้น 20 หลักสูตร 

 O : ทุกคณะ 
S : สสว.
,สค.,สวพ. 

2. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปสีุดท้าย 
ที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 71.03 ✓  จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบทัง้สิ้น 2,040 
คน สอบผ่าน CEFR ในระดับ B1 ข้ึนไป จํานวน 
1,449 คน คิดเป็นร้อยละ 71.03 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ระดับ 4.25 

 O : สภ. 
S : ทุกคณะ 

3. โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 53.56 ✓  มหาวิทยาลยัมีการกำหนดนโยบายและ
พัฒนาระบบกลไก มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา
ความร่วมมือของสำนักคอมพิวเตอร์ และ
คณะกรรมการทักษะตัวแทนดา้นสารสนเทศ  ทั้ง 6 
คณะโดยมผีลการทดสอบด้านดิจทิัลนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปสีุดท้าย ดังน้ี นักศกึษาจำนวนทั้งสิ้น 
2,582  คน มีผู้สอบผ่านจำนวน 1,383 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.56 

 O : สค. 
S : ทุกคณะ 
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4. โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนและ
แพลตฟอร์มการเรยีนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ 

จำนวนการผลิตและใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การเรยีนการสอน 

เล่ม 20 39 ✓  ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ยุคใหม่ มีสื่อเทคโนโลยสีารสนแทศ  
E-book จำนวน 39 เลม่ และ AR 4 ช้ิน 

 O : ทุกคณะ 

5. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมและทันสมัย 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อภาพแวดล้อม 
และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ 

ระดับ 4 4.15 ✓  1. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ จำนวน 
1,774 รายการ 
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระดับ 4.15 อยู่ในระดับ
มาก 

 O : สวท. 
 

6. โครงการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อเสรมิศักยภาพ
หลักสตูร และการวิจยัของ
มหาวิทยาลยั 

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนทุกประเภท 

รายการ 1,000 1,774 ✓ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือเสริมศักยภาพ
หลักสตูรและการวจิัยของมหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัร่วมเสนอคัดเลือกทรพัยากรสารสนเทศ 
เพื่อนำมาไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ  
ทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรยีนการ
สอนทุกประเภท จำนวน 1,774 ช่ือเรื่อง 5,891   

 O : สวท. 
 

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจดัการเรียนรู้อาจารย์
ตามแนวทาง Active 
Learning 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะให้
สอดคล้องกับยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80 100.00 ✓ มหาวิทยาลยัมีการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะดา้น
การจัดการเรยีนรู้อาจารย์ตามแนวทาง Active 
Learning โดยมีส่วนร่วมจากอาจารย์ทุกคณะ ร้อย
ละ 100 

 O : ทุกคณะ 

8. โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา เพื่อเพ่ิมทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมเตรียมความ
พร้อม เพ่ือเพิ่มทักษะในการ

ร้อยละ 90 100.00  มหาวิทยาลยัโดยทุกคณะจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพิ่มทักษะในการ
ประกอบอาชีพ มีนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 และศิษย์เก่า

 O : ทุกคณะ 
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ประกอบอาชีพ หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ เข้าร่วมโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  

9. โครงการส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมของผู้ประกอบการ/
หน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาทักษะการทำงานของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ี
มีความร่วมมือดำเนินการ
หลักสตูร Up Skills/Re 
Skills 

หน่วยงาน 20 42  จำนวน 42 หลักสูตร 
จำนวนหลักสตูร Up Skill/Re Skill ที่มีความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 21 หลักสูตร 
โดยมีหลักสูตรทีม่ีผลการดำเนินการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ จำนวน 1 หลักสตูร คือ หลักสตูรการ
พัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์และพานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (คณะครุศาสตร์) หลักสูตร
ประกาศนียบตัรนำไปใช้พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ทั้งสิ้น 20 หลักสูตร 
 

 O : ทุกคณะ 
S : สสว.
,สค.,สวพ. 

10. โครงการอบรมหลักสตูร
ระยะสั้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

จำนวนหลักสตูร Up 
Skills/Re Skills ที่มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงและเปดิ
ดำเนินการ 

หลักูตร 35  
 

38  คณะครุศาสตร์ 5 หน่วยงาน 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ 2 หน่วยงาน 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 3 หน่วยงาน 
คณะวิทยาการจัดการ 3 หน่วยงาน 
คณะเทคโนโยลีอุตสาหกรรม 7 หน่วยงาน 
คณะสาธารณสศุาสตร์ 3 หน่วยงาน 
สำนักส่งเสรมิวิชาการฯ 13 หน่วยงาน  
สำนักคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  1 หน่วยงาน 
 

 O : ทุกคณะ 
S : สสว.
,สค.,สวพ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 
1. โครงการส่งเสรมิการสร้าง
ครูตามแนวศาสตร์ของ
พระราชา 

รายวิชาที่นักศึกษาครไูด้รับ
การพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะด้านการสร้าง
นวัตกรรม 

รายวิชา 5 5       คณะครุศาสตรม์ีการส่งเสริมให้หลักสตูรสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่สังกัด
คณะครุศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) เกิดนวัตกรรม 
ดังนี ้
     - วงล้อสัตว์ (Animal whell) 
     - หนังสือเล่มเล็ก 
     - เครื่องมือในการวัดและประเมินทางจิตวิทยา
โมเดลในการปญัหาหรือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
     - เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง เรียนรู้
แหล่งข้อมูล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
     - เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภท
ของข้อมูล ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
     - หลักสูตรมวยโคราช 

 O : คร. 
S : มส.,วท. 
 

จำนวนนวัตกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะของ
ครูพระราชา 

นวัตกรรม 5 6 

2. โครงการยกระดับคณุภาพ
กระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยร่วมจดัการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
(School Integrated 
Learning: SIL) 

มีระบบการผลิตและพัฒนา
ครูคุณภาพโดยการร่วม
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
(SIL) 

ระบบ 1 1  ผลการดำเนินโครงการ 
 มีระบบการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพโดย
การร่วมจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา (SIL) จำนวน 1 
ระบบ 
 จำนวนอาจารย์นเิทศก์และครูพี่เลีย้งใน
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูที่ไดร้ับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรยีนรู้ และการเป็น
พี่เลี้ยง จำนวน 113 คน 
 

 O : คร. 
 

 

จำนวนอาจารย์นเิทศก์และ
ครูพี่เลีย้งในโรงเรียน 

คน 50 113  
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 เครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพ
ครูที่ไดร้ับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการจดัการ
เรียนรู้ และการเป็นพ่ีเลี้ยง 
มีนักศึกษาไดร้ับพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาครูตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา 

หลักสตูร 3 5   มีนักศึกษาไดร้ับพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
ครูตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครขูองคุรุสภา จำนวน 
5 หลักสูตร 

  

3. โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพครู
ทั้งในและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 

 
 

 

จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการผลติครู 

เครือข่าย 3 19       คณะครุศาสตรไ์ดด้ำเนินการตามแผนบริการ
วิชาการฯ โดยมีความร่วมมือกับท้ังหน่วยงานภายใน
และภายนอก จาก 6 โครงการ ดังนี้ 
- โรงเรียนในสังกัด สพป.นม. ท้ัง 7 เขต 
- โรงเรียในสังกัด สพม. 31 
- โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา 
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 O : คร. 
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- มหาวิทยาลัยบรูพา 
- โรงเรียนเตรียมสาธจิ 
- ชมรมเครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ (Youth 
leadership for tomorrow : YLT) 
- ชมรมพุทธประเพณี 
- ชมรมบวรรักษ์ศลี 5 
- เครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และ
ผู้ปกครองจากมลูนิธิปัญญานันโท 
- ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช 

 
 
 
 
  

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ครุศาสตร์ให้มคีวาม
เป็นมืออาชีพ 
 
 
 
 

 

จำนวนอาจารย์คณะครุ
ศาสตร์เข้ารับการรบัรอง
คุณภาพการสอนตาม
มาตรฐานสากลในระดับ 
FELLOW OF HEA 

คน 2 2  อาจารย์คณะครุศาสตรไ์ดร้ับการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานด้านการสอนของสหราช
อาณาจักร (UK Professional Standard 
framework)  และเข้ารับการรับรองคุณภาพการ
สอนตามมาตรฐานสากลในระดับ FELLOW OF 
HEA  

 O : คร. 
S : ทุกคณะ 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จำนวนหลักสตูรพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (Up 
Skills/Re Skills) 

หลักสตูร 5 7  1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจดัทำแผนปฏิบตัิ
การพัฒนาครูพี่เลี้ยง และอาจารยน์ิเทศก์ ตาม
โครงการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่ 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันกับ
โรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 

 O : คร. 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 2564 การบรรลุ

เป้าหมาย 
✓/ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผน ผล 

2563 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตและ
พัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยยีุคใหม่” 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนใน
รูปแบบคลิปวดิีโอ” 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพฒันาสมรรถนะครู
พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ตามโครงการพัฒนาระบบ
การผลิตและพัฒนาครูใหม้ีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
6. โครงการยกระดับคณุภาพการเรียนรู้ดา้นการอ่าน 
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาด้วย TCS Learning+PLC 
7. โครงการพัฒนาครเูพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่
วิชาชีพครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน คิดเป็น 
100 % ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีบูรณาการ
CLILL,TPACK, CBL, PBL ร้อยละ 90 ครูจัดการ
สอนที่บูรณาการCLILL,TPACK, CBL, PBL แก่
นักเรียน ร้อยละ 90 

6. โครงการพัฒนาระบบ
รับรองมาตรฐานสมรรถนะครู
มืออาชีพ 

ระบบรับรองมาตรฐาน
สมรรถนะครูมืออาชีพ 
 

ระบบ 1 -  ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019) 

 O : คร. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
1. โครงการพัฒนาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ร้อยละของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นำไปใช้

ร้อยละ 50.00 71.70  มหาวิทยาลยัมีผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
ที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 

 O : สวพ. 
S : ทุกคณะ, 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 2564 การบรรลุ

เป้าหมาย 
✓/ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผน ผล 

ท้องถิ่นและประเทศ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือ
จดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

จำนวน 76 ผลงาน จากท้ังหมด 106 
 

สม. 

2. โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวจิัย 
และการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เครือข่าย 5 5  1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) 
3. สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.) 
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
5. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 O : สวพ. 
 
 

3. โครงการส่งเสรมิการตีพิมพ์
เผยแพร่ และการนำเสนอ
ผลงานวิชาการ และงานวิจัย
ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ 

ร้อยละของผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 
 

50.00 51.06  ร้อยละ 51.06 
จำนวนผลงานวิจัยท้ังหมด  188 ผลงาน 
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 96 ผลงาน 
 

 O : สวพ., 
บว. 
S : ทุกคณะ
,สม. 

4. โครงการขับเคลื่อนการนำ
องค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขัน
ให้กับท้องถิ่น 

ระดับความสำเร็จของการ
นำองค์ความรู้ไปใช้ในการ
เพิ่มขีดความสามารถของคน
ในชุมชน 

ระดับ 4 4  ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะทำงานมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้
จากงานวิจัยไปใช้ในการเพิ่มขดีความสามารถของ
คนในชุมชน 
 ระดับ 2 มีการรวบรวมองค์ความรูจ้าก
การวิจัยจัดทำเป็นสื่อหรือเอกสารที่เข้าใจง่าย 

 O : วจก.
,สวพ. 
S : ทุกคณะ 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 2564 การบรรลุ

เป้าหมาย 
✓/ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผน ผล 

 ระดับ 3 มีการนำองค์ความรูไ้ปใช้ใน
การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลสำเรจ็ 
จากการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดเชิง
พาณิชย์แก่ชุมชนท้องถิ่นในการเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขัน ภายใต้แผนงานยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.26 

5. โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลยั) 

จำนวนตำบลในพื้นที่
เป้าหมายทีไ่ดร้ับการพัฒนา 

ตำบล 83 83  มหาวิทยาลยัไดด้ำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลยั) ระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 
ธันวาคม 2564 โดยมีการจ้างงาน ประชาชน บัณฑิต
จบใหม่ และนักศึกษาท่ีไดร้ับการจา้งงาน ทั้งสิ้น 
2,405 คน และพัฒนาตำบล จำนวน 83 ตำบล 

 O : สวพ. 
S : ทุกคณะ 

ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ 
และนักศึกษาท่ีได้รับการจ้าง
งาน 

คน 1,660 2,405  

6. โครงการจัดตั้งสำนัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครราชสมีา 

ระดับความสำเร็จของการ
จัดตั้งสำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

ระดับ 3 3   มหาวิทยาลยัมีการดำเนินการจัดตัง้สำนัก
บริการวิชาการ โดยมคีณะกรรมการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบ
จัดตั้งหน่วยงาน และคำขอจัดตั้งสำนักบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา  
อยู่ระหว่างการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั คณะกรรมการสภาวิชาการ และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 

 O : สวพ. 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 2564 การบรรลุ

เป้าหมาย 
✓/ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล          
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา 
 

ผลคะแนนประเมิน ITA คะแนน 85 91.04  91.04 คะแนน 
 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ได้รับ
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จาก สำนักงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) 
โดยได้รับผลคะแนนการประเมินจำนวน 91.04 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีผลการ
ประเมินระดับ A หมายถึง มหาวิทยาลัยสามารถ
ดำเนินการได้อย่างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การดำเนินการตามตัวช้ีวัดและหลกัเกณฑ์ การ
ประเมิน ITA โดยการขับเคลื่อนของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดี ท่ี
มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นไปตาม
เจตจำนงสจุริต เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลยั  จากผลคะแนนการประเมินในครั้งนี้ 
สามารถสะท้อนถึงการคณุภาพการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลยัที่เป็นไปตามตัวช้ีวัด สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับบุคลากรภายในและประชาชน ดังวิสัยทัศน์ 
"เป็นผู้นำการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ความ

 O : สนอ. 
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การ

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผน ผล 

ยั่งยืน" และสืบสานศลิปวัฒนธรรมของชาติและ
สร้างสรรคค์ุณค่าภูมิปัญญาท้องถิน่ก้าวไกลสู่สากล
ต่อไป 

2. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ยุคใหม่ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลยั 

ระดับ 3.51 4.00  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลยั เท่ากับ 4.00 
 

 O : สวท.
,สค.  

 

3. โครงการจัดหารายไดจ้าก
สินทรัพย์ และสร้างเครือข่าย
การจัดหารายได้ 

จำนวนเครือข่ายภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

เครือข่าย 9 9  มีการจัดทำประกาศการใช้สถานท่ีภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา พ.ศ. 2563 
จำนวน 1 ฉบับ และไดเ้ผยแพร่ในเว็ปไซต์ของงาน
ทรัพย์สินและรายได้  ในส่วนของการสร้างเครือข่าย 
อยู่ในระหว่างการดำเนินงานประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 O : สนอ. 
 

4. โครงการจัดตั้งกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย 
(Endowment Fund) 

ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการจัดตั้งกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย  

ระดับ 3 3   มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา มีการ
จัดตั้งกองทุนต่างๆ ขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 9 
กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาพิการ กองทุน
คณะครุศาสตร์ กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กองทุนคณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี กองทุนคณะวิทยาการจัดการ กองทุน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกองทุนคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 O : สนอ. 
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อยู่ระหว่างการจัดตั้งเป็นกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครราชสมีากองทุนเดียว จะทำให้มีเงิน 
ในกองทุนจำนวนมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปลงทุน
หรือบริหารจัดการเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น สามารถ
ระดมทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในการพฒันางาน 
ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งเพื่อใช้จ่ายในการบำเพ็ญประโยชน์ตา่งๆ 
แก่ส่วนรวม และจะทำใหม้หาวิทยาลัยมีความมั่นคง
ทางการเงินมากขึ้น 

5. โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพกับ
ต่างประเทศ 

จำนวนโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพ
กับต่างประเทศ           

โครงการ 2 4  1. โครงการเสริมสรา้งทักษะภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปี 2564 
(ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
2. โครงการประชุมสมัมนา China - Japan - 
Korea and Thailand International 
conference on Higher Education 
3. โครงการการลงนามความร่วมมอืกับต่างประเทศ 
(อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนาม MoU กับ 
Qingdao Binhai University) 
4. โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว 
ครั้งท่ี 6 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ร่วมกับ 
มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตรส์ุขภาพ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 O : สนอ. 
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6. โครงการส่งเสรมิการเข้าสู่
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลก 

ผลการจัดอันดับของ THE 
impact ranking ด้าน
คุณภาพการจัดการศึกษา  
(Quality Education) 

อันดับ  300 601+   ในปีนี้มีมหาวิทยาลยัที่เข้าร่วมจัดอันดับ 
THE University Impact Rankings 2020  ทั้งสิ้น 
767 แห่ง จาก 85 ประเทศท่ัวโลก โดย University 
of Auckland จากประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการจัด
อันดับเป็นท่ี 1 ของโลกรองลงมา คือ University of 
Sydney และ Western Sydney University 
ตามลำดับ สำหรับประเทศไทย มมีหาวิทยาลยัเข้า
ร่วมการจดัอันดับ THE University Impact 
Rankings 2020 ทั้งสิ้น 19 แห่ง แบ่งออกเป็น 5 
กลุ่ม โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ได้รบัการจดัอันดับเป็นกลุม่ที่ 1 
ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 100-200 ของโลก 
ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครราชสมีา อยู่ใน
กลุ่ม 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร และ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอยู่ในอันดับที่ 
601+ ของโลก  

 O : สนอ. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก 

จำนวนโครงการบรูณาการ
เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมกัน
ทางสังคมของคนทุกช่วงวัย 

โครงการ 10 17  
 

ผลการดำเนินงานมีจำนวนโครงการบูรณาการเพื่อ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน
ทางสังคมของคนทุกช่วงวัย 17 โครงการ 
และมเีครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ  

 O : สวพ., 
S : ทุกคณะ
,สวธ.,สค.  



 
 

 

สถานะการดำเนินงาน  = ดำเนินการแล้ว  = อยู่ระหว่างดำเนินงาน  = ยังไม่ดำเนินการ 31 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 2564 การบรรลุ

เป้าหมาย 
✓/ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผน ผล 

 จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

เครือข่าย 7 7  สร้างโอกาส ความเสมอภาค 7 เครือข่าย 
ภายใต้โครงการพัฒนาคณุภาพชีวติและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

  

2. โครงการส่งเสรมิความรัก 
ความสามัคคี ความเข้าใจใน
สิทธิหน้าท่ีของตนเองและ
ผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

เกิดกิจกรรมความรัก ความ
สามัคคี และการเรยีนรู้
หน้าท่ีสิทธิความเป็น
พลเมืองฯ ที่มีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างเครือข่าย
อย่างครบถ้วน 

กิจกรรม 3 4  1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียน 
นักศึกษา เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรม
เชิงบวกต่อกิจกรรม และสามารถนำองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 
2. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนเครือข่ายมีความรู้ด้าน แนวทางการบริหาร
จัดการความรู้เรื่องความรัก ความสามัคคี และสิทธิ
หน้าท่ีของตนและผู้อื่นภายใต้การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข 
และนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ จัดกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
3. ประชนมีความรักสามคัคี เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
สิทธิความเป็นพลเมืองภายใต้วัฒนธรรมที่ดีงาม 

 O : สวธ. 
S : ทุกคณะ
,สค.,สวพ. 

 

มีเครือข่าย บ้าน วัด 
โรงเรียน “ความร่วมมือ
ชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจ 
ในสิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
และสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข” 

เครือข่าย 3 5  

นักเรียน นักศึกษา ชุมชน 
และประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการเกดิความรู้ เข้าใจ
และตระหนักถึงสิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองและสังคม 

ร้อยละ 75.00 85.00  ก่อให้เกิดสังคม  น่าอยู่ และดำเนนิชีวิตตามหลัก
คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ ท้ัง 4 ประการผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
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 ประชาธิปไตย        
ร้อยละความพึงพอใจของ
การดำเนินโครงการเรื่อง 
บทบาท สิทธิ หน้าที่ความ
เป็นพลเมือง ในภาพรวม 

ค่าเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า

ค่าเฉลี่ย 
3.75 

4.85  

3. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

จำนวนโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 2  1. โครงการการพัฒนานวัตกรรมสือ่เพื่อสังคม 
เพื่อให้ความรู้และพัฒนา การรูด้ิจทิัล สำหรบั
ผู้สูงอายุในจ.นครราชสมีา 
2. โครงการเสริมสรา้งความรอบรูด้้านสุขภาพ และ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ โดยใช้หลัก 8 ประการ (ยา 
8 ขนาน) 

 O : สวพ., 
S : ทุกคณะ
,สวธ.,สค. 

4. โครงการพัฒนาและให้
โอกาสทางการศึกษาแก่กลุ่ม
เปราะบาง 

จำนวนภาคีเครือข่ายในการ
มีส่วนร่วม 

เครือข่าย 19 19  การพัฒนาความเขม้แข็งของกลไกสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษาระดับจังหวดั ในการดูแล
ช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
ในพื้นที่ ในด้านความต่อเนื่องของโครงการ ภายหลัง
สิ้นสุดโครงการ จะเกดิกลไกในการสรา้งความเสมอ
ภาคทางการศึกษาท้ังในระดบัจังหวัด ระดับอำเภอ 
และระดับตำบลที่เขม้แข็ง ซึ่งกลไกแต่ละระดับจะ
ประกอบไปด้วยภาคีหลายภาคส่วน เช่น ภาค
ราชการ ภาคธรุกิจเอกชน ภาควิชาการ/วิชาชีพ  
และภาคประชาสังคม โดยกลไกในการสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษาท่ีเกดิขึ้นจะเป็นองค์กรหลัก
ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง โดยการ 

 O : สวพ., 
S : ทุกคณะ
,สวธ.,สค. จำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด. คน 2,000 2,316  

จำนวนเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา 

คน 900 1,000  

ศพด. ท่ีต้องการรับงบ
สนับสนุนในการพัฒนา 

ศูนย์ 31 34  
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      ก่อเกิดกลไกการทำงานท่ีเข้มแข็งในระดับจังหวดั จะ
ช่วยกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานให้เกิดการ
ขับเคลื่อนในระดับอำเภอ และระดับตำบลต่อไป 
ถึงแม้กลุ่มเด็กจะมีการเปลี่ยนรุ่น แต่กลไกฯจะยังคง
มีการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีการทำงานขยายผล
อย่างต่อเนื่องได้  เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
อำเภอละ1ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอ่ืนๆในอำเภอนำไปทำตามเพื่อพัฒนาระบบ
การศึกษาตั้งแตต่้นทาง 

  

5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางภมูิปัญญา
เพื่อสร้างอาชีพและสร้าง
ความยั่งยืนของชุมชน 

จำนวนหลักสตูรพัฒนา
กำลังคนให้มีทักษะความ
เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล  
(Digital specialists 

หลักสตูร 3 3  ผลลัพธ์(Output) 
หลักสตูรพัฒนาทักษะดา้นดิจิทัล (Digital Literacy) 
ผ่านระบบ NRRU MOOC จำนวน 3 หลักสูตร 
ผลผลิต (Outcome) 
นักศึกษาครุศาสตรบณัฑติ ช้ันปีท่ี 5 ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยั
กําหนด คิดเป็นร้อยละ 85.43 

 O : สค., 
S : ทุกคณะ
,สวธ.,สวพ. 

จำนวนผู้เข้าอบรม ท่ีเข้ารับ
การอบรมตามหลักสตูร 

คน 120 120  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา บุคลากร 
และชุมชน 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้แก่ นักเรยีน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา และชุมชนเครือข่ายฯ 

คน 100 100  กลุ่มเป้าหมายได้มคีวามรู้ มีทักษะ และเกิด
ประสบการณ์ มีมุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเอง 
รวมถึงยกระดับการดำเนินชีวิต ตลอดจนทัศนคติ 
และการตระหนักรู้ในศลิปวัฒนธรรม ตลอดจนภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งนอกจากจะนำไปสู่การ  
พัฒนาชีวิต และอาชีพของตนแล้ว ยังก่อให้เกิดการ  

 O : สวธ. 
 

มีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้และ
พิพิธภัณฑ์ในพื้นที่เป้าหมาย  

เครือข่าย 3 3  
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 2564 การบรรลุ

เป้าหมาย 
✓/ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผน ผล 

 รวมถึงเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

    พัฒนาชุมชน สังคม และ ประเทศชาติที่มีความ
ยั่งยืนด้วยต้นทุนวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง       

  

นักเรียน นักศึกษา ชุมชน 
และประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการเกดิความรู้ เข้าใจ
ค่านิยม มีความสำนึก และ
ตระหนักถึงคณุค่าในท้องถิ่น
และความเป็นไทย รวมถึง
เกิดความภาคภมูิใจใน
มหาวิทยาลยัด้านการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ ไม่น้อย
กว่า 3.75 

4.75  

ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชนและ
เครือข่ายฯ มีแนวทางที่ดี ใน
การจัดการเรยีนการสอน 
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา 
และมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง
ทางตรง ทางอ้อม โดยมี
เครือข่ายในการประสาน
ความร่วมมือกันในการ
ดำเนินงานอย่างมีศักยภาพ 
 

ระดับ ไม่น้อย
กว่า 3.75 

 

4.54  
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 2564 การบรรลุ

เป้าหมาย 
✓/ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผน ผล 

2. โครงการวิจัยเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่จากภมูิปัญญา และ
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และศลิปวัฒนธรรมได้รับ
การพัฒนาสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

รายการ 2 2  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดด้ำเนินการพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรูภู้มิปัญญาท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 องค์ความรู้ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมระบบ
สารสนเทศ “โคราชมหานคร” 
2. โครงการจัดสร้างระหดัวิดน้ำโบราณ  
สู่นวัตกรรมจากภูมิปญัญาท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

 O : สวธ. 

3. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมอารย
ธรรมโคราชและอารยธรรม
อีสานใต ้

ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาและศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้มีศักยภาพต่อ
การให้บริการ ท้ังในมิติ
วิชาการ และการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

ระดับ 5 5   ระดับที่ 1 มีระบบและกลไกการ
ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดโครงการยกระดบัแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ต่อการสรา้งอัตลักษณ์และ
จุดเน้นท่ีเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา มหกรรมศลิปวัฒนธรรมโคราช 
“เต๊อะเติน เพลินภมูิ” เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มทาง
ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการยกระดับแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสมีา” โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับ 
“พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสมีา” ซึง่เป็นพิพิธภัณฑ์
เพียงแห่งเดี่ยวเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เมือง
นครราชสมีาได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สดุ ที่ตั้ง
อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้เป็นแหล่ง

 O : สวธ. 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 2564 การบรรลุ

เป้าหมาย 
✓/ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผน ผล 

ท่องเที่ยวท่ีเป็นอัตลักษณส์ำคัญของทั้งมหาวิทยาลัย
และจังหวัดนครราชสีมา 
 ระดับที่ 2 มีแผนการดำเนินงาน กำหนด
ผู้รับผิดชอบและกำกับติดตามโดยคณะกรรมการ 
 ระดับที่ 3 มีการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผน  
 ระดับที่ 4 มีผลการประเมินท่ีบรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปตามแผน 
 ระดับที่ 5 มีการบรูณาการกับการเรียน
การสอนโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในทุกคณะ 
(ข้อมลูจากสำนกัศิลปะและวัฒนธรรม ณ วันที่ 25 
มิถุนายน 2564) 

4. โครงการพัฒนาศูนย์
ฝึกอบรมและวิจัยทางการ
เกษตร 100 ไร่ 

- มีฐานการเรยีนรู้ดา้น
การเกษตรทั้งด้านพืช สัตว์  

ฐานการเรยีนรู้ 8 8   การจัดกิจกรรม “งานเกษตร 100 ไร่ ราชภฏั
โคราช 63”เพื่อเป็นการถ่ายทอดตน้แบบในการ
พัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีมีข้อจำกัด ภายใต้การนำศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นกิจกรรม 

 O : วท. 

- มีเกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไป
มาใช้บริการ 

คน 100,000 100,000  

- มีหน่วยงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาเครือข่าย 

หน่วยงาน 5 5  ต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรมและวิจยัทางการเกษตร 
100 ไร่ ที่สามารถปฏิบัตไิด้จริงให้แก่เกษตรกร 
นักเรียน นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไปท้ังในเขต
จังหวัดนครราชสีมาและทั่วประเทศเป็นการ
ประชาสมัพันธ์มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา  

- มีการบูรณาการศาสตร์ รายวิชา 3 3  และศูนยฝ์ึกอบรมและวิจยัทางการเกษตร (100 ไร่)  
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 2564 การบรรลุ

เป้าหมาย 
✓/ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผน ผล 

 องค์ความรู้ในชุมชน กับการ
เรียนการสอน เพื่อการ
พัฒนา 

    ให้เป็นท่ีรู้จักในการเป็น “ที่พ่ึงของท้องถิ่น” เป็น
ศูนย์กลางการสร้างรายได้ให้กับองค์กร เพื่อจำหน่าย
ผลผลติทางการเกษตรปลอดสารพษิ และผลผลิต
จากงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย (NRRU 
Research Products Center or NRRU Research 
Products Outlet) 

  

5. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green 
University 

กิจกรรม 16 16  มหาวิทยาลยัมีการดำเนินกิจกรรม Green 
University ทุกหน่วยงานประกอบไปด้วยคณะ 
สำนัก สถาบัน ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมส่งมอบ
นโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลงังาน “ NRRU 
Green Energy”  ติดตั้งสวิตซ์กระตุกไฟภายใน
อาคาร 36 ท่ีเป็นห้องพักของอาจารย์และสำนักงาน
คณบดี แยกสวิตซไ์ฟทางเดินของอาคาร 36 
เนื่องจากเดิมสวิตซ์ควบคมุไฟทางเดินมีเพียง 1 จุด 
หากเปิดสวิตซไ์ฟจะทำให้ไฟติดตลอดทางเดินทางให้
สิ้นเปลืองพลังงาน คณะจะดำเนินการแยกสวติซ์ไฟ
ทางเดินเพิ่ม สถาบันมีมาตรการ เปิด-ปิด 
เครื่องปรับอากาศในห้องปฏิบตัิงานของบุคลากร 
เวลา 09.00 -12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.  
มีการปรับอณุหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา
เซลเซียส เปิด-ปิด ไฟฟ้าส่องสว่างในส่วนท่ีจำเป็น
เท่านั้น มีการจัดทำป้ายตดิเพื่อรณรงค์การประหยัด
ไฟฟ้าให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลยั จัดกิจกรรมทำ

 O : สนอ. 
S : ทุก
หน่วยงาน 
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เป้าหมาย 
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รายละเอียดการดำเนินงาน 
สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผน ผล 

ปุ๋ยหมักใช้ในสถาบันเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
และจัดกจิกรรมคัดแยกขยะในมหาวิทยาลัย 
มีการตั้งระบบ Standby เพื่อลดการใช้พลังงานใน
ขณะที่ไม่ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร หลงัเลิกงานปิดเครื่อง
ถ่ายเอกสารและดึงปลั๊กออกทุกครัง้ เพื่อช่วย
ประหยดัไฟ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลด
การใช้กระดาษและความสิ้นเปลืองวัสดุสำนักงาน 
ได้แก่ การส่งคำร้องออนไลน์ การจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ระบบ Lesspaper ในการ
บริหารจดัการงานธรุการฯ นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วม
กิจกรรมมาตรการประหยดัพลังงาน และกิจกรรม
อนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย ในด้านการสร้าง
ความตระหนักและสื่อสารให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัตติามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยถือว่า
การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
บุคลากรทุกคน 

6. โครงการส่งเสรมิและ
ยกระดับโคราชจโีอพาร์ค 

ระดับความสำเร็จของการ
ยกระดับสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินใหเ้ป็น 
“UNESCO Global 
Geopark” 

ระดับ  4 5   ระดับที่ 1 - 2  มีระบบและกลไกการ
ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีแผนการ
ดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบและกำกับตดิตาม 
โดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯรว่มกับสำนักงาน
อุทยานธรณีโคราช ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสมัพันธ์ ระหว่างชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมการรับการตรวจ

 O : สม. 



 
 

 

สถานะการดำเนินงาน  = ดำเนินการแล้ว  = อยู่ระหว่างดำเนินงาน  = ยังไม่ดำเนินการ 39 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 2564 การบรรลุ

เป้าหมาย 
✓/ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผน ผล 

ประเมินอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก 
 ระดับที่ 3 มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
ที่กำหนด 
 ระดับท่ี 4 – 5 มีผลการประเมินทีบ่รรลุ
เป้าหมายและเป็นไปตามแผน และไดร้ับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งผ่านการตรวจ
ประเมินทางด้านวิชาการ Desktop evaluation 
เรียบร้อยแล้ว และได้ปรากฎรายชือ่เพื่อเตรียมรับ
ประเมินในเว็บไซต์ของยูเนสโกแลว้และมีหนังสือแจ้ง
รายชือ่จีโอพาร์คทีร่อรับการตรวจประเมินอุทยาน
ธรณีโลกของยูเนสโก 
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ส่วนที ่3  
ผลการดำเนินงานระดบัคณะ/สำนัก/สถาบัน  

 

3.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 19 ตัวชี้วัด ดำเนินการ
ได้บรรลุเป้าหมาย 19  ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 21 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 21 
โครงการ (ร้อยละ 100.00) ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
KPI1.1.1 จำนวนหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองประชาชนให้มีความสามารถใน
การแข่งขัน 

หลักสตูร 1 9  

KPI1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผา่น
เกณฑ์การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 69.63  

KPI1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผา่น
เกณฑ์การทดสอบด้านดิจิทลัของมหาวิทยาลยั  

ร้อยละ 50.00 65.33  

KPI1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

ร้อยละ 80.00 84.94  

KPI1.1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติด้านทักษะความรู้ การคิด
วิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรม  

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

4.00 4.73  

KPI1.1.6 จำนวนผลงานของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

ผลงาน 4 9  

KPI1.2.1 จำนวนหลักสูตร Up Skills/Re Skills ที่มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงและเปิดดำเนินการ  

หลักสตูร 5 8  

KPI1.2.2 จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีความร่วมมือดำเนินการหลกัสูตร 
Up Skills/Re Skills  

หน่วยงาน 2 3  

KPI1.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการพฒันา
ทักษะการทำงาน 

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

3.75 4.50  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

KPI2.1.4 จำนวนนวัตกรรมเพื่อการเสริมสร้างคณุลักษณะครูของพระราชา  นวัตกรรม 1 1  
KPI2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคลอ้งกับ
ยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80.00 97.31  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
KPI3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 60.00  



41 
 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

 

KPI3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ร้อยละ 50.00 58.54  

KPI3.2.1 ระดับความสำเรจ็ของการนำองค์ความรูไ้ปใช้ในการเพิ่มขดี
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 
(1-5) 

4 4  

KPI3.2.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และมีการใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชน 1 21  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
KPI5.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกันทางสังคมของคนทุกช่วงวัย 

โครงการ 1 1  

KPI5.1.2 จำนวนเครือข่ายความรว่มมือในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 

เครือข่าย 1 1  

KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม5) 

3.75 4.50  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  

 
 2) สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 12 เดือน  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
1. โครงการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสตูรที่ตอบสนองการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

จำนวนหลักสตูรระยะสั้นท่ีทันสมยั
ทั้งหลักสูตรปกติ Up Skills/Re 
Skills  

หลักสตูร 1 7  

2. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 69.63  

3. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั
สำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบด้านดิจิทลัของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 50.00 65.33  

4. โครงการพัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอนและแพลตฟอรม์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ 

จำนวนกิจกรรมผลักดันให้
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจแทนท่ี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครั้ง 2 2  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

แบบเดิม 
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การจัดการเรยีนรู้อาจารย์ตาม
แนวทาง Active Learning 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80 100  

6. โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา เพื่อเพ่ิมทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเตรยีมความพร้อม  
เพื่อเพ่ิมทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

ร้อยละ 90 100.00  

7. โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาทักษะการ
ทำงานของประชาชนในท้องถิ่น 

จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมี
ความร่วมมือดำเนินการหลักสูตร 
Up Skills/Re Skills 

หน่วยงาน 2 3  

8. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

จำนวนหลักสตูร Up Skills/Re 
Skills ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
และเปดิดำเนินการ 

หลักูตร 5 7  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

1. โครงการส่งเสรมิการสร้างครู 
ตามแนวศาสตร์ของพระราชา 

จำนวนนวัตกรรมเพื่อการ
เสรมิสร้างคุณลักษณะครูของ
พระราชา 

นวัตกรรม 1 1  

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ครุศาสตร์ให้มคีวามเป็นมอื
อาชีพ 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80 97.31  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
1. โครงการพัฒนาผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ 

ร้อยละของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 60.00  

2. โครงการส่งเสรมิการตีพิมพ์
เผยแพร่ และการนำเสนอผลงาน
วิชาการ และงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 

 

50.00 58.54  

3. โครงการขับเคลื่อนการนำองค์
ความรู้นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันให้กับ
ท้องถิ่น 

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 4 4.50  

4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 
ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้
เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม

5) 

3.75 4.50  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

4 4 4  

2. โครงการส่งเสรมิความรัก ความ
สามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้
เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

3.75 4.50  

3. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

จำนวนโครงการบรูณาการเพื่อ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกันทางสังคมของ
คนทุกช่วงวัย 
 

โครงการ 1 1  

4. โครงการพัฒนาและให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่กลุ่มเปราะบาง 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมกันทางสังคม 
 

เครือข่าย 1 1  

5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางภูมิปัญญาเพื่อสร้าง
อาชีพและสรา้งความยั่งยืนของ
ชุมชน 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้
เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

3.75 4.50  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการพัฒนาศูนยฝ์ึกอบรมและ
วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 

- มีฐานการเรยีนรู้ดา้นการเกษตร
ทั้งด้านพืช สัตว์  

ฐานการ
เรียนรู ้

8 8  

- มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา 
และผูส้นใจทั่วไปมาใช้บริการ 

คน 100,000 100,000 

- มีหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาเครือข่าย 

หน่วยงาน 5 5 

2. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green 
University 
 -กิจกรรมมหาวิทยาลยัสเีขียว
ด้วยการคดัแยกขยะ ดำเนินการ
โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  

กิจกรรม 1 1  
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3.2 บัณฑิตวิทยาลัย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ100.00) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ (ร้อยละ100.00)  
ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
KPI3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ร้อยละ 50.00 57.23  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  

  

 2) สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของบัณฑิตวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
1. โครงการส่งเสรมิการตีพิมพ์
เผยแพร่ และการนำเสนอผลงาน
วิชาการ และงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 

 

50.00 57.23  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green 
University 

กิจกรรม 1 1  
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3.3 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 4 ตัวชี้วัด 
ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ บรรลุเป้าหมาย  
4 โครงการ (ร้อยละ 100.00) ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
KPI1.2.1 จำนวนหลักสูตร Up Skills/Re Skills ที่มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงและเปิดดำเนินการ  

หลักสตูร 1 21  

KPI1.2.2 จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีความร่วมมือดำเนินการ
หลักสตูร Up Skills/Re Skills  

หน่วยงาน 1 13  

KPI1.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการทำงาน 

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

3.75 4.56  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  

 

 2) ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12
เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
1. โครงการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสตูรที่ตอบสนองการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

จำนวนหลักสตูรระยะสั้นท่ีทันสมยัทั้ง
หลักสตูรปกติ Up Skills/Re Skills
  

หลักสตูร 35 21  

2. โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาทักษะการ
ทำงานของประชาชนในท้องถิ่น 

จำนวนหน่วยงานภายนอก  
ที่มีความร่วมมือดำเนินการ หลักสตูร 
Up Skills/Re Skills 

หน่วยงาน 1 13  

3. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน                    
ในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ทำงาน 

ระดับ 3.75 4.56  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  
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3.4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 4 ตัวชี้วัด 
ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 4
โครงการ (ร้อยละ 100.00) ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
KPI1.1.7 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการจดัการเรียนการ
สอนทุกประเภท 

รายการ 1,000 1,774  

KPI1.1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสภาพแวดล้อม และ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

4 4.15  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล 
KPI4.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลยั 

ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

3.51 4.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  

  

 2) ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
1. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัย 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อสภาพแวดล้อม และ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู ้

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

4 4.15 ✓ 

2. โครงการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อเสรมิศักยภาพ
หลักสตูร และการวิจยัของ
มหาวิทยาลยั 

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ทุกประเภท 

รายการ 1,000 1,774 ✓ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล          
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนบัสนุนการบริหารและ
การจัดการเรยีนรู้ยุคใหม่ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลยั 
 

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

3.51 4.00 ✓ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green 
University 

กิจกรรม 1 1  
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3.5 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 6 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 9 โครงการ  (ร้อยละ 100)
ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
KPI5.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมกันทางสงัคมของคนทุกช่วงวัย 
 

โครงการ 1 3  

KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้         
 

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม5) 

3.75 4.57  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.1.1 จำนวนกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ  
และปลายน้ำ ท่ีนักศึกษา บุคลากร และชุมชนมสี่วนร่วมในการ
ดำเนินการ 
 

กิจกรรม 6 8  

KPI6.1.2 จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไดร้ับการ
พัฒนาสร้างมลูค่าเพิ่ม 
 

รายการ 2 2  

KPI6.1.3 ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
และศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีศักยภาพต่อการให้บริการ ท้ังใน
มิติวิชาการ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

ระดับ 
(1-5) 

5 5  

KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University 
 

กิจกรรม 1 1  
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 2) สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

จำนวนโครงการบรูณาการเพื่อ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกันทางสังคมของ
คนทุกช่วงวัย 
 

โครงการ 1 1  

2. โครงการส่งเสรมิความรัก ความ
สามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้
เรียนรู้         

ระดับ 3.75 4.10  

3. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

จำนวนโครงการบรูณาการเพื่อ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกันทางสังคมของ
คนทุกช่วงวัย 
 

โครงการ 1 1  

4. โครงการพัฒนาและให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่กลุ่มเปราะบาง 

จำนวนโครงการบรูณาการเพื่อ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกันทางสังคมของ
คนทุกช่วงวัย 
 

โครงการ 1 1  

5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางภูมิปัญญาเพื่อสร้าง
อาชีพและสรา้งความยั่งยืนของ
ชุมชน 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้
เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

3.75 4.10  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมโดยการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร 
และชุมชน 
 

เกิดกิจกรรมความรัก ความ
สามัคคี และการเรยีนรู้หน้าท่ีสิทธิ
ความเป็นพลเมืองฯ ที่มีการบรูณา
การร่วมกันระหว่างเครือข่ายอย่าง
ครบถ้วน 

กิจกรรม 3 4  

มีเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรยีน 
“ความร่วมมือชุมชนต่อการเรยีนรู ้
เข้าใจ ในสิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
และสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข” 

เครือข่าย 3 5  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

 นักเรียน นักศึกษา ชุมชน และ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการเกิด
ความรู้ เข้าใจและตระหนักถึงสิทธิ
หน้าท่ีของพลเมืองและสังคม
ประชาธิปไตย 

ร้อยละ 75.00 85.00  

ร้อยละความพึงพอใจของการ
ดำเนินโครงการเรื่อง บทบาท สิทธิ 
หน้าท่ีความเป็นพลเมือง ใน
ภาพรวม 

ค่าเฉลี่ย 3.75 4.85  

2. โครงการวิจัยเพื่อสร้างมลูค่าเพิม่
จากภูมิปญัญา และศลิปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
สร้างมลูค่าเพิ่ม 

รายการ 2 2  

3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมอารยธรรมโคราชและ
อารยธรรมอีสานใต้ 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญัญาและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มี

ศักยภาพต่อการให้บริการ ท้ังใน

มิติวิชาการ และการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

ระดับ 5 5  

4. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green 
University 

กิจกรรม 1 1  
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3.6 สำนักคอมพิวเตอร์ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 8 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 4 โครงการ (ร้อยละ 
100.00) ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสำนักคอมพิวเตอร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
KPI1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านดจิิทัลของมหาวิทยาลยั  

ร้อยละ 50.00 53.56  

KPI1.2.1 จำนวนหลักสูตร Up Skills/Re Skills ที่มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงและเปิดดำเนินการ  

หลักสตูร 5 5  

KPI1.2.2 จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีความร่วมมือดำเนินการ
หลักสตูร Up Skills/Re Skills  

หน่วยงาน 1 1  

KPI1.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะการทำงาน 

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

3.75 4.25  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล 
KPI4.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลยั 

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม5) 

3.51 4.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
KPI5.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมกันทางสงัคมของคนทุกช่วงวัย 

โครงการ 1 1  

KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย(คะแนน
เต็ม5) 

3.75 4.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  

 

  



53 
 

 

 2) ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสำนักคอมพิวเตอร์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
1. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั
สำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบด้านดิจิทลัของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 50.00 85.43  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล          
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนบัสนุนการบริหารและ
การจัดการเรยีนรู้ยุคใหม่ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลยั 

ระดับ 3.51 4.32  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางภูมิปัญญาเพื่อสร้าง
อาชีพและสรา้งความยั่งยืนของ
ชุมชน 

จำนวนหลักสตูรพัฒนากำลังคนให้
มีทักษะความเช่ียวชาญทางด้าน
ดิจิทัล  (Digital specialists 

หลักสตูร 3 3  

จำนวนผู้เข้าอบรม ที่เข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตร 

คน 120 120 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green 
University 

กิจกรรม 1 1  
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3.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 12 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 10 โครงการ (ร้อยละ 
100.00) ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
KPI1.2.1 จำนวนหลักสูตร Up Skills/Re Skills ที่มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงและเปิดดำเนินการ  

หลักสตูร 4 4  

KPI1.2.2 จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีความร่วมมือดำเนินการ
หลักสตูร Up Skills/Re Skills  

หน่วยงาน 1 1  

KPI1.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการทำงาน 

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

3.75 4.26  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
KPI3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 50.00  

KPI3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 51.06  

KPI3.1.3 จำนวนเครือข่ายความรว่มมือในการสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

เครือข่าย 5 5  

KPI3.2.1 ระดับความสำเรจ็ของการนำองค์ความรูไ้ปใช้ในการเพิ่มขดี
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 
(1-5) 

4 4  

KPI3.2.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และมีการใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชน 2 2  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
KPI5.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมกันทางสังคมของคนทุกช่วงวัย 

โครงการ 2 2  

KPI5.1.2 จำนวนเครือข่ายความรว่มมือในการขับเคลื่อนการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 

เครือข่าย 1 1  

KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายทีไ่ด้รบั
การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม5) 

3.75 4.26  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  
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 2) สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
1. โครงการพัฒนาผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ 

ร้อยละของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 50.00  

2. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย และการบริการ
วิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การสร้างผลงานวิจยัและ
นวัตกรรม ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เครือข่าย 5 5  

3. โครงการส่งเสรมิการตีพิมพ์
เผยแพร่ และการนำเสนอผลงาน
วิชาการ และงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 

 

50.00 70.97  

4. โครงการขับเคลื่อนการนำองค์
ความรู้นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันให้กับ
ท้องถิ่น 

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 4 4  

5. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

จำนวนตำบลในพื้นที่เป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา 

ตำบล 83 83  

ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และ
นักศึกษาท่ีได้รับการจ้างงาน 

คน 1,660 2,405  

6. โครงการจัดตั้งสำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

ระดับความสำเร็จของการจัดตั้ง
สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ระดับ 3 3  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 
(1-5) 

4 4  

2. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 4 4  

3. โครงการพัฒนาและให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่กลุ่มเปราะบาง 

จำนวนภาคีเครือข่ายในการมีส่วน
ร่วม 

เครือข่าย 19 19  

จำนวนเด็กปฐมวัยใน ศพด. คน 2,000 2,316  

จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา 

คน 900 1,000  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

 ศพด. ท่ีต้องการรับงบสนับสนุนใน
การพัฒนา 

ศูนย์ 31 34  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green 
University 

กิจกรรม 1 1  

 

 



57 
 

 

3.8 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 4 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ (ร้อยละ 
100.00)  ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
KPI3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 
 

50.00  

KPI3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ร้อยละ 50.00 100.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  

KPI6.2.2 ระดับความสำเรจ็ของการยกระดับสถาบันวิจัยไม้กลายเปน็หิน
ให้เป็น “UNESCO Global Geopark”  

ระดับ 
(1-5) 

4 5  

 

 2) สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green 
University 

กิจกรรม 1 1  

2. โครงการส่งเสรมิและยกระดับ
โคราชจีโอพาร์ค 

ระดับความสำเร็จของการ
ยกระดับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หินให้เป็น “UNESCO Global 
Geopark” 

ระดับ  4 5  
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3.9 สถาบันภาษา 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันภาษา มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  
2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ (ร้อยละ 100.00) ผล
การดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสถาบันภาษา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
KPI1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 50.00 68.84  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  

 

 2) สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสถาบันภาษา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
1. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 68.84  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green 
University 

กิจกรรม 1 1  
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3.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 18 ตัวชี้วัด ดำเนินการ
ได้บรรลุเป้าหมาย 17 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 94.44)  ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5.56) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 
20 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 20 โครงการ (ร้อยละ 100) ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
KPI1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผา่น
เกณฑ์การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 70.00  

KPI1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผา่น
เกณฑ์การทดสอบด้านดิจิทลัของมหาวิทยาลยั  

ร้อยละ 50.00 70.82  

KPI1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

ร้อยละ 80.00 68.31  

KPI1.1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติด้านทักษะความรู้ การคิด
วิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรม  

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

4.00 4.40  

 KPI1.1.6 จำนวนผลงานของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

ผลงาน 4 5  

KPI1.2.1 จำนวนหลักสูตร Up Skills/Re Skills ที่มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงและเปิดดำเนินการ  

หลักสตูร 5 11  

KPI1.2.2 จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีความร่วมมือดำเนินการ
หลักสตูร Up Skills/Re Skills  

หน่วยงาน 2 2  

KPI1.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการพฒันา
ทักษะการทำงาน 

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

3.75 4.80  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

KPI2.1.4 จำนวนนวัตกรรมเพื่อการเสริมสร้างคณุลักษณะครูของ
พระราชา  

นวัตกรรม 1 1  

KPI2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคลอ้ง
กับยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80.00 100.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
KPI3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 73.21  

KPI3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ร้อยละ 50.00 54.17  

KPI3.2.1 ระดับความสำเรจ็ของการนำองค์ความรูไ้ปใช้ในการเพิ่มขดี
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 
(1-5) 

4 4  

KPI3.2.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และมีการใช้ประโยชน์จาก ชุมชน 1 1  



60 
 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

องค์ความรู้ของมหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
KPI5.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมกันทางสังคมของคนทุกช่วงวัย 

โครงการ 1 1  

KPI5.1.2 จำนวนเครือข่ายความรว่มมือในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 

เครือข่าย 1 4  

KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายทีไ่ด้รบั
การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม5) 

3.75 3.75  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  

 

 2) สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
1. โครงการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสตูรที่ตอบสนองการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

จำนวนหลักสตูรใหม่ที่ตอบสนอง
ประชาชนให้มีความสามารถใน
การแข่งขัน 

หลักสตูร 8 8  

2. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 70.00  

3. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั
สำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบด้านดิจิทลัของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 50.00 70.82  

4. โครงการพัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอนและแพลตฟอรม์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ 

จำนวนกิจกรรมผลักดันให้
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจแทนท่ี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบเดิม 

ครั้ง 1 1  

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การจัดการเรยีนรู้อาจารย์ตาม
แนวทาง Active Learning 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80 100.00  

6. โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา เพื่อเพ่ิมทักษะในการ

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเตรยีมความพร้อม  

ร้อยละ 90 100.00  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ประกอบอาชีพ เพื่อเพ่ิมทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

7. โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาทักษะการ
ทำงานของประชาชนในท้องถิ่น 

จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมี
ความร่วมมือดำเนินการหลักสูตร 
Up Skills/Re Skills 

หน่วยงาน 2 2  

8. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

จำนวนหลักสตูร Up Skills/Re 
Skills ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
และเปดิดำเนินการ 

หลักูตร 5 11  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

1. โครงการส่งเสรมิการสร้างครู 
ตามแนวศาสตร์ของพระราชา 

จำนวนนวัตกรรมเพื่อการ
เสรมิสร้างคุณลักษณะครูของ
พระราชา 

นวัตกรรม 1 1  

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ครุศาสตร์ให้มคีวามเป็นมอื
อาชีพ 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80 100.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
1. โครงการพัฒนาผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ 

ร้อยละของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 73.21  

2. โครงการส่งเสรมิการตีพิมพ์
เผยแพร่ และการนำเสนอผลงาน
วิชาการ และงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 

 

50.00 54.17  

3. โครงการขับเคลื่อนการนำองค์
ความรู้นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันให้กับ
ท้องถิ่น 

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 4 4  

4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 
ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 4 4  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

4 4 4  

2. โครงการส่งเสรมิความรัก ความ
สามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐาน

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้

ค่าเฉลี่ย(คะแนน
เต็ม5) 

3.75 3.75  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

เรียนรู้         

3. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

จำนวนโครงการบรูณาการเพื่อ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกันทางสังคมของ
คนทุกช่วงวัย 

โครงการ 1 1  

4. โครงการพัฒนาและให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่กลุ่มเปราะบาง 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

เครือข่าย 1 4  

5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางภูมิปัญญาเพื่อสร้าง
อาชีพและสรา้งความยั่งยืนของ
ชุมชน 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้
เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

3.75 3.75  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green 
University 

กิจกรรม 1 1  
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3.11 คณะวิทยาการจัดการ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 18 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 17 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 94.44) และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5.56) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 19 
โครงการ บรรลุเป้าหมาย 19 โครงการ (ร้อยละ 100.00) ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะวิทยาการจัดการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
KPI1.1.1 จำนวนหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองประชาชนให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน 

หลักสตูร 2 2  

KPI1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผา่น
เกณฑ์การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 54.13  

KPI1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผา่น
เกณฑ์การทดสอบด้านดิจิทลัของมหาวิทยาลยั  

ร้อยละ 50.00 60.26  

KPI1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

ร้อยละ 80.00 82.85  

KPI1.1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติด้านทักษะความรู้ การ
คิดวิเคราะห์และคณุธรรมจรยิธรรม  

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

4.00 4.37  

 KPI1.1.6 จำนวนผลงานของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

ผลงาน 4 -  

KPI1.2.1 จำนวนหลักสูตร Up Skills/Re Skills ที่มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงและเปิดดำเนินการ  

หลักสตูร 5 5  

KPI1.2.2 จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีความร่วมมือดำเนินการ
หลักสตูร Up Skills/Re Skills  

หน่วยงาน 3 3  

KPI1.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการทำงาน 

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

3.75 4.15  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

KPI2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคลอ้ง
กับยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80.00 100  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
KPI3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 50.00  

KPI3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 80.00  

KPI3.2.1 ระดับความสำเรจ็ของการนำองค์ความรูไ้ปใช้ในการเพิ่มขดี
ความสามารถของคนในชุมชน 
 

ระดับ 
(1-5) 

4 4  
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

KPI3.2.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และมีการใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชน 1 7  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
KPI5.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมกันทางสังคมของคนทุกช่วงวัย 

โครงการ 1 1  

KPI5.1.2 จำนวนเครือข่ายความรว่มมือในการขับเคลื่อนการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 

เครือข่าย 1 1  

KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายทีไ่ด้รบั
การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม5) 

3.75 4.51  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  

 

 2) สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะวิทยาการจัดการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
1. โครงการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสตูรที่ตอบสนองการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

จำนวนหลักสตูรระยะสั้นท่ีทันสมยั
ทั้งหลักสูตรปกติ Up Skills/Re 
Skills  

หลักสตูร 2 2  

2. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 54.13  

3. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั
สำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบด้านดิจิทลัของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 50.00 60.26  

4. โครงการพัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอนและแพลตฟอรม์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ 

จำนวนกิจกรรมผลักดันให้
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจแทนท่ี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบเดิม 

ครั้ง 1 1  

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การจัดการเรยีนรู้อาจารย์ตาม
แนวทาง Active Learning 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80 80  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

6. โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา เพื่อเพ่ิมทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเตรยีมความพร้อม  
เพื่อเพ่ิมทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

ร้อยละ 90 90  

7. โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาทักษะการ
ทำงานของประชาชนในท้องถิ่น 

จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมี
ความร่วมมือดำเนินการหลักสูตร 
Up Skills/Re Skills 

หน่วยงาน 3 3  

8. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

จำนวนหลักสตูร Up Skills/Re 
Skills ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
และเปดิดำเนินการ 

หลักูตร 5 5  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ครุศาสตร์ให้มคีวามเป็นมอื
อาชีพ 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80 100.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
1. โครงการพัฒนาผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ 

ร้อยละของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 92.31  

2. โครงการส่งเสรมิการตีพิมพ์
เผยแพร่ และการนำเสนอผลงาน
วิชาการ และงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 

 

50.00 46.15  

3. โครงการขับเคลื่อนการนำองค์
ความรู้นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันให้กับ
ท้องถิ่น 

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 4 4  

4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 
และมีการใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

ชุมชน 1 7  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

4 4 4  

2. โครงการส่งเสรมิความรัก ความ
สามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐาน

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้

3.75 4.00 4.51  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

เรียนรู้         

3. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

จำนวนโครงการบรูณาการเพื่อ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกันทางสังคมของ
คนทุกช่วงวัย 

โครงการ 1 1  

4. โครงการพัฒนาและให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่กลุ่มเปราะบาง 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

เครือข่าย 1 1  

5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางภูมิปัญญาเพื่อสร้าง
อาชีพและสรา้งความยั่งยืนของ
ชุมชน 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้
เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

3.75 4.66  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green 
University 

กิจกรรม 1 1  
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3.12 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 17 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 94.12) และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5.88) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 18 
โครงการ บรรลุเป้าหมาย 17 โครงการ (ร้อยละ 94.44)  ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ (ร้อยละ 5.56)  ผลการดำเนินงาน
สรุปได้ดังนี้ 

 1) สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
KPI1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 95.27  

KPI1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบดา้นดิจิทัลของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 50.00 96.58  

KPI1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 80.00 92.09  

KPI1.1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติด้านทักษะความรู้ การ
คิดวิเคราะห์และคณุธรรมจรยิธรรม  

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

4.00 4.48  

 KPI1.1.6 จำนวนผลงานของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

ผลงาน 2 7  

KPI1.2.1 จำนวนหลักสูตร Up Skills/Re Skills ที่มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงและเปิดดำเนินการ  

หลักสตูร 2 2  

KPI1.2.2 จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีความร่วมมือดำเนินการ
หลักสตูร Up Skills/Re Skills  

หน่วยงาน 3 3  

KPI1.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการทำงาน 

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

3.75 4.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

KPI2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะให้
สอดคล้องกับยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80.00 90.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
KPI3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 -  

KPI3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 84.21  

KPI3.2.1 ระดับความสำเรจ็ของการนำองค์ความรูไ้ปใช้ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 
(1-5) 

4 4  

KPI3.2.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และมีการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชน 1 2  
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
KPI5.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมกันทางสงัคมของคนทุกช่วงวัย 

โครงการ 1 3  

KPI5.1.2 จำนวนเครือข่ายความรว่มมือในการขับเคลื่อนการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 

เครือข่าย 1 3  

KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม5) 

3.75 4.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  

 

 2) สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
1. โครงการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสตูรที่ตอบสนองการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

จำนวนหลักสตูรระยะสั้นท่ีทันสมยั
ทั้งหลักสูตรปกติ Up Skills/Re 
Skills  

หลักสตูร 1 2  

2. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 50.00 95.27  

3. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั
สำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 50.00 96.58  

4. โครงการพัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอนและแพลตฟอรม์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ 

จำนวนกิจกรรมผลักดันให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกจิแทนท่ีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบเดิม 

ครั้ง 1 1  

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การจัดการเรยีนรู้อาจารย์ตาม
แนวทาง Active Learning 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับยคุ
ดิจิทัล 

ร้อยละ 80 100.00  

6. โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา เพื่อเพ่ิมทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเตรยีมความพร้อม  
เพื่อเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 90 100.00  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

7. โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาทักษะการ
ทำงานของประชาชนในท้องถิ่น 
 

จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีความ
ร่วมมือดำเนินการหลักสตูร Up 
Skills/Re Skills 

หน่วยงาน 3 3  

8. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

จำนวนหลักสตูร Up Skills/Re 
Skills ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
และเปดิดำเนินการ 
 

หลักูตร 2 2  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
1. โครงการพัฒนาผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ 

ร้อยละของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 -  

2. โครงการส่งเสรมิการตีพิมพ์
เผยแพร่ และการนำเสนอผลงาน
วิชาการ และงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 

 

50.00 84.21  

3. โครงการขับเคลื่อนการนำองค์
ความรู้นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันให้กับ
ท้องถิ่น 

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 4 4  

4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 
ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และ
มีการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชน 1 2  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 
(1-5) 

4 4  

2. โครงการส่งเสรมิความรัก ความ
สามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ให้เรยีนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม

5) 

3.75 4.00  

3. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

จำนวนโครงการบรูณาการเพื่อสรา้ง
โอกาส ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมกันทางสังคมของคนทุก
ช่วงวัย 
 

โครงการ 1 1  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

4. โครงการพัฒนาและให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่กลุ่มเปราะบาง 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
 

เครือข่าย 1 3  

5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางภูมิปัญญาเพื่อสร้าง
อาชีพและสรา้งความยั่งยืนของ
ชุมชน 
 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ให้เรยีนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

3.75 4.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  
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3.13 คณะครุศาสตร์ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์ มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 28 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
26 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 92.86) ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 7.14) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 24 โครงการ 
บรรลุเป้าหมาย 23 โครงการ (ร้อยละ 95.83) ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ (ร้อยละ 4.17) ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะครุศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
KPI1.1.1 จำนวนหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองประชาชนให้มีความสามารถใน
การแข่งขัน 

หลักสตูร 2 2  

KPI1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผา่น
เกณฑ์การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 84.90  

KPI1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผา่น
เกณฑ์การทดสอบด้านดิจิทลัของมหาวิทยาลยั  

ร้อยละ 50.00 87.12  

KPI1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

ร้อยละ 80.00 80.65  

KPI1.1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติด้านทักษะความรู้ การคิด
วิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรม  

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

4.00 4.44  

KPI1.1.6 จำนวนผลงานของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

ผลงาน 4 10  

KPI1.2.1 จำนวนหลักสูตร Up Skills/Re Skills ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
และเปดิดำเนินการ  

หลักสตูร 5 7  

KPI1.2.2 จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีความร่วมมือดำเนินการหลกัสูตร 
Up Skills/Re Skills  

หน่วยงาน 5 120  

KPI1.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการพฒันา
ทักษะการทำงาน 

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

3.75 4.86  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

KPI2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตทีผ่่านเกณฑ์ประเมินได้รับเขม็เชิดชูเกยีรติครู
ของพระราชา 

ร้อยละ 20 9.80  

KPI2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครู ด้านการน้อมนำศาสตร์
พระราชามาปฏิบัตติน ปฏิบัติงาน เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มจีิต
วิญญาณความเป็น ครู รู้และรักษ์ท้องถิ่น 
 

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

3.51 4.45  

KPI2.1.3 ระดับความสำเรจ็ของการยกระดับคณุภาพกระบวนการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยร่วมจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School 
Integrated Learning: SIL)  

ระดับ  
(1-5) 

3 3  

KPI2.1.4 จำนวนนวัตกรรมเพื่อการเสริมสร้างคณุลักษณะครูของพระราชา  นวัตกรรม 4 6  
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

KPI2.1.5 จำนวนเครือข่ายความรว่มมือในการผลิตครู เครือข่าย 3 19  

KPI2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคลอ้งกับ
ยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80.00 100.00  

KPI2.2.1 จำนวนหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศกึษา 
(Up Skills/Re Skills)  

หลักสตูร 5 7  

KPI2.2.2 จำนวนสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาภายนอกที่เข้าร่วม
ดำเนินการหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หน่วยงาน 3 201  

KPI2.2.3 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนามี
สมรรถนะสูงขึ้น 

ร้อยละ 80.00 100.00  

KPI2.2.4 ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเพิ่ม
สมรรถนะการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

คะแนนเฉลีย่ 
3.51 

3.51 4.41  

KPI2.2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสมรรถนะ
ครูมืออาชีพ 

ระดับ 
(1-5) 

3 ยังไม่
ดำเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
KPI3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 60.00  

KPI3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 60.00  

KPI3.2.1 ระดับความสำเรจ็ของการนำองค์ความรูไ้ปใช้ในการเพิ่มขดี
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 
(1-5) 

4 4  

KPI3.2.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และมีการใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชน 1 8  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
KPI5.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกันทางสังคมของคนทุกช่วงวัย 

โครงการ 1 6  

KPI5.1.2 จำนวนเครือข่ายความรว่มมือในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 

เครือข่าย 1 6  

KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายทีไ่ด้รบัการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม5) 

3.75 4.86  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  
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2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะครุศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
1. โครงการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสตูรที่ตอบสนองการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

จำนวนหลักสตูรระยะสั้นท่ีทันสมยั
ทั้งหลักสูตรปกติ Up Skills/Re 
Skills  

หลักสตูร 2 7  

2. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 84.90  

3. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั
สำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบด้านดิจิทลัของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 50.00 65.29  

4. โครงการพัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอนและแพลตฟอรม์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ 

จำนวนกิจกรรมผลักดันให้
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจแทนท่ี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบเดิม 

ครั้ง 1 1  

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การจัดการเรยีนรู้อาจารย์ตาม
แนวทาง Active Learning 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80 100.00  

6. โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา เพื่อเพ่ิมทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเตรยีมความพร้อม  
เพื่อเพ่ิมทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

ร้อยละ 90 100.00  

7. โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาทักษะการ
ทำงานของประชาชนในท้องถิ่น 

จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมี
ความร่วมมือดำเนินการหลักสูตร 
Up Skills/Re Skills 

หน่วยงาน 5 5  

8. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

จำนวนหลักสตูร Up Skills/Re 
Skills ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
และเปดิดำเนินการ 

หลักูตร 5 7  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

1. โครงการส่งเสรมิการสร้างครู 
ตามแนวศาสตร์ของพระราชา 

รายวิชาที่นักศึกษาครไูด้รับการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้าน
การสร้างนวัตกรรม 

รายวิชา 5 5  

จำนวนนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะของครูพระราชา 

นวัตกรรม 5 5  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

2. โครงการยกระดับคณุภาพ
กระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยร่วมจดัการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา (School Integrated 
Learning: SIL) 

มีระบบการผลิตและพัฒนาครู
คุณภาพโดยการร่วมจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา (SIL) 

ระบบ 1 1  

จำนวนอาจารย์นเิทศก์และครูพี่
เลี้ยงในโรงเรียนเครือข่ายร่วม
พัฒนาวิชาชีพครูที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ 
และการเป็นพี่เลี้ยง 

คน 50 113 

มีนักศึกษาไดร้ับพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาครูตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา 

หลักสตูร 3 5 

3. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือพัฒนาวิชาชีพครูทั้งในและ
ต่างประเทศ 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการผลติครู 

เครือข่าย 3 19  

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ครุศาสตร์ให้มคีวามเป็นมอื
อาชีพ 

อาจารย์คณะครุศาสตรเ์ข้ารับการ
รับรองคุณภาพการสอนตาม
มาตรฐานสากลในระดับ FELLOW 
OF HEA 

คน 2 2  

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

จำนวนหลักสตูรพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(Up Skills/Re Skills) 

หลักสตูร 5 7  

6. โครงการพัฒนาระบบรับรอง
มาตรฐานสมรรถนะครูมืออาชีพ 
 

ระบบรับรองมาตรฐานสมรรถนะ
ครูมืออาชีพ 

ระบบ 1 ยังไม่
ดำเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
1. โครงการพัฒนาผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ 

ร้อยละของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ร้อยละ 50.00 60.00  

2. โครงการส่งเสรมิการตีพิมพ์
เผยแพร่ และการนำเสนอผลงาน
วิชาการ และงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 
 

ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 

 

50.00 60.00  

3. โครงการขับเคลื่อนการนำองค์
ความรู้นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันให้กับ
ท้องถิ่น 

ระดับความสำเร็จของการนำ 
องค์ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขดี
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 4 4  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 
ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 
และมีการใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

ชุมชน 1 140  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

ระดับความสำเร็จของการนำ 
องค์ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขดี
ความสามารถของคนในชุมชน 

4 4 4  

2. โครงการส่งเสรมิความรัก ความ
สามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้
เรียนรู้         

3.75 4.00 4.33  

3. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

จำนวนโครงการบรูณาการเพื่อ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมกันทางสังคม
ของคนทุกช่วงวัย 

โครงการ 1 6  

4. โครงการพัฒนาและให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่กลุ่มเปราะบาง 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

เครือข่าย 1 6  

5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางภูมิปัญญาเพื่อสร้าง
อาชีพและสรา้งความยั่งยืนของ
ชุมชน 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้
เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

3.75 4.86  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green 
University 

กิจกรรม 1 1  
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3.14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 18 ตัวชี้วัด ดำเนินการ 
ได้บรรลุเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 83.33) และไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 16.67) และรับผิดชอบโครงการ
ทั้งสิ้น 19 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 17 โครงการ (ร้อยละ 89.47)  และไม่บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ (ร้อยละ 10.53)  
ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 1) สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
KPI1.1.1 จำนวนหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองประชาชนให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน 

หลักสตูร 1 7  

KPI1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 54.55  

KPI1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย 
ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 50.00 90.00  

KPI1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 80.00 64.52  

KPI1.1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติด้านทักษะความรู้ 
การคิดวิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรม  

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

4.00 4.15  

KPI1.1.6 จำนวนผลงานของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

ผลงาน 2 6  

KPI1.2.1 จำนวนหลักสูตร Up Skills/Re Skills ที่มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงและเปิดดำเนินการ  

หลักสตูร 3 3  

KPI1.2.2 จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีความร่วมมือดำเนินการ
หลักสตูร Up Skills/Re Skills  

หน่วยงาน 2 7  

KPI1.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะการทำงาน 

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5) 

3.75 4.33  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

KPI2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะให้
สอดคล้องกับยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80.00 80.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
KPI3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 43.28  

KPI3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 40.34  

KPI3.2.1 ระดับความสำเรจ็ของการนำองค์ความรูไ้ปใช้ในการ
เพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 
(1-5) 

4 4  
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

KPI3.2.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และมีการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชน 1 2  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
KPI5.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมกันทางสงัคมของคนทุกช่วงวัย 
 

โครงการ 1 1  

KPI5.1.2 จำนวนเครือข่ายความรว่มมือในการขับเคลื่อนการ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 

เครือข่าย 1 1  

KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาให้เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม5) 

3.75 4.33  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 1 1  

 

 2)  สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
1. โครงการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสตูรที่ตอบสนองการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

จำนวนหลักสตูรระยะสั้นท่ีทันสมยั
ทั้งหลักสูตรปกติ Up Skills/Re 
Skills  

หลักสตูร 1 7  

2. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.00 54.55  

3. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั
สำหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบด้านดิจิทลัของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 50.00 90.00  

4. โครงการพัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอนและแพลตฟอรม์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ 

จำนวนกิจกรรมผลักดันให้
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจแทนท่ี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบเดิม 

ครั้ง 1 1  

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การจัดการเรยีนรู้อาจารย์ตาม
แนวทาง Active Learning 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80 80.00  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

6. โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา เพื่อเพ่ิมทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเตรยีมความพร้อม  
เพื่อเพ่ิมทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

ร้อยละ 90 100.00  

7. โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาทักษะการ
ทำงานของประชาชนในท้องถิ่น 

จำนวนหน่วยงานภายนอกท่ีมี
ความร่วมมือดำเนินการหลักสูตร 
Up Skills/Re Skills 

หน่วยงาน 2 7  

8. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

จำนวนหลักสตูร Up Skills/Re 
Skills ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
และเปดิดำเนินการ 

หลักูตร 3 7  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ครุศาสตร์ให้มคีวามเป็นมอื
อาชีพ 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ยุคดิจิทัล 

ร้อยละ 80 80.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
1. โครงการพัฒนาผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ 

ร้อยละของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ร้อยละ 50.00 43.28  

2. โครงการส่งเสรมิการตีพิมพ์
เผยแพร่ และการนำเสนอผลงาน
วิชาการ และงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 

 

50.00 40.34  

3. โครงการขับเคลื่อนการนำองค์
ความรู้นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันให้กับ
ท้องถิ่น 
 

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

ระดับ 4 4  

4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 
ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้
เรียนรู้         
 

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม5) 

3.75 4.33  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

ระดับความสำเร็จของการนำองค์
ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชน 

4 4 4  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

2. โครงการส่งเสรมิความรัก ความ
สามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้
เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม5) 

3.75 4.33  

3. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

จำนวนโครงการบรูณาการเพื่อ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกันทางสังคมของ
คนทุกช่วงวัย 

โครงการ 1 1  

4. โครงการพัฒนาและให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่กลุ่มเปราะบาง 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

เครือข่าย 1 1  

5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางภูมิปัญญาเพื่อสร้าง
อาชีพและสรา้งความยั่งยืนของ
ชุมชน 
 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้
เรียนรู้         

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

3.75 4.33  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green 
University 

กิจกรรม 1 1  
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3.15 สำนักงานอธิการบดี 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานอธิการบดี มีจำนวนตัวชี้วัดที่ลงนาม 5 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุ
เป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 80.00) ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20.00) และรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 6 
โครงการ บรรลุเป้าหมาย 5 โครงการ (ร้อยละ 83.33)  ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ (ร้อยละ 16.67) ผลการดำเนินงาน
สรุปได้ดังนี้ 

 1) สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  ของสำนักงานอธิการบดี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล 
KPI4.1.1 ระดับความสำเรจ็ของการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลยั
ในกำกับของรัฐ 

ระดับ 
(1-5) 

3 3  

KPI4.1.2 ผลคะแนนประเมิน ITA               คะแนน 
(เต็ม100) 

85 91.04  

KPI4.1.4 จำนวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพกับ
ต่างประเทศ           

โครงการ 2 4  

KPI4.1.5 ผลการจัดอันดับของ THE impact ranking ด้าน
คุณภาพการจัดการศึกษา (Quality Education) 

อันดับ 300 601-800  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
KPI6.2.1 จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 2 2  

 

 2) ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสำนักงานอธิการบดี 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล          
1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

ผลคะแนนประเมิน ITA คะแนน 85 91.04  

2. โครงการจัดหารายไดจ้าก
สินทรัพย์ และสร้างเครือข่าย
การจัดหารายได้ 

จำนวนเครือข่ายภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

เครือข่าย 9 9  

3. โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลยั (Endowment 
Fund) 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
จัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  

ระดับ 3 3 3  

4. โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการวิชาชีพกับ
ต่างประเทศ 

จำนวนโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการวิชาชีพกับต่างประเทศ   
         

โครงการ 2 4  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 
/  

แผน ผล 

5. โครงการส่งเสรมิการเข้าสู่การ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

ผลการจัดอันดับของ THE impact 
ranking ด้านคณุภาพการจัด
การศึกษา (Quality Education) 

อันดับ  300 601+  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการ NRRU Green 
University 

จำนวนกิจกรรม Green University กิจกรรม 2 2  

 

 


