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ข้อที่ หัวข้อ ค ำอธบิำย 
- แผนงาน   

ผลผลิต/โครงการ 
แผนงำน ผลผลิต/โครงกำร เป็นโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตรท์ี่สํานัก
งบประมาณจัดทําขึ้นสําหรับใชใ้นการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การดําเนินงานตาม
ภารกิจของส่วนราชการบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติอนัเป็น
ผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชน ประกอบด้วย 
1. บูรณำกำรกำรพัฒนำพื้นทีร่ะดับภำค (เฉพำะงบแผ่นดิน) 
     1) โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
     2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 
     3) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
2. บูรณำกำรวจิัยและนวัตกรรม (เฉพำะงบแผ่นดิน) 

 1) โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. บูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำ 
    เทียมและทั่วถึง (เฉพำะงบแผ่นดิน) 
     1) โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
         ทุกสังกัดด้วยสะเต็มศึกษาและสตีมศึกษา     
4. แผนงำน : บุคลำกรภำครัฐ 
     1) รายการบุคลากรภาครัฐ 
5. แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
     ผลผลิตที่ 1 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ผลผลิตที่ 2 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์   
     ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
     ผลผลิตที่ 4 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. แผนงำน : ยุทธศำสตรพ์ัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน 
    1) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาตัง้แต่ระดับอนุบาล 
        จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
7. พื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
    ผลผลิตที่ 5  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้
    ผลผลิตที่ 6  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี

- กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนําส่งผลผลิต และ
กระบวนการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเป็น
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย มีการใช้ทรัพยากร
และก่อให้เกิดผลผลิตหรือบริการที่มีคุณค่า ประกอบด้วย 17 กิจกรรมหลัก 
ดังนี้ 
    1. การพฒันาภาค และพืน้ที่เศรษฐกจิ 
    2. พัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 
    3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
    4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
    5. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพเท่าเทียม 
       และทั่วถงึ 
    6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภาครัฐ 
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    7. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    8. สนับสนนุการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    9. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร ์
    10. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 
    11. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 
    12. สืบสานและอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม 
    13. ส่งเสรมิการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    14. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    15. การสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    16. ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
    17. ดําเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

- กิจกรรมรอง/หน่วยงาน กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ชว่ยสนับสนุนใหก้ารดําเนิน
กิจกรรมหลักมปีระสิทธิภาพตามงานของส่วนราชการนั้น โดยแบ่งตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตลอดจนการจัดโครงสร้างและจัดระบบงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หน่วยงำน หมายถึง หน่วยงาน/สาขาวิชา ที่แบ่งตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1 ชื่อโครงการ ชื่อโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะทําสิ่งใดบ้าง โครงการที่จัดทําขึ้นนั้นเพ่ือ 
อะไร โดยทั่วไปจะต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของ
โครงการ และจุดมุ่งหมายของโครงการ และพิจารณาจากกิจกรรมที่
ดําเนินการ ดังนี ้
- ถ้ามี 1 กิจกรรม ใชค้ําว่า “เพิม่ประสิทธิภาพ ยกระดับ สร้างโอกาส” 

เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
สาขาวิชา... เป็นต้น 

- หรือถ้ามีกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรม ใช้คําว่า โครงการ “พัฒนา/ 
ส่งเสริม/ เสริมสร้าง/ สร้างเสริม/ สนับสนุน” เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2 สถานภาพของโครงการ จําแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. โครงการใหม่ หมายถงึ โครงการที่ยังไม่เคยดําเนินการขอรับ

งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
2. โครงการปกติ หมายถึง โครงการที่ดําเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 
3. โครงการต่อเนื่อง หมายถึง โครงการตามนโยบายที่ต้องทําต่อเนื่อง

ทุกปีและมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินการ 

3 สาขาวิชา/งาน  สาขาวิชา /งาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ระยะเวลาที่ใชด้ําเนินการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดําเนิน

โครงการตามกระบวนการ PDCA 
5 งบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอต้ังงบประมาณ หรืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
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ในปีนั้น ๆ  

6 แหล่งงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ที่ต้องมีโครงการรองรับ ได้แก ่
1. งบประมาณแผ่นดิน  
2. งบประมาณเงินรายได้ ประกอบด้วย เงินศูนย์ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ และรายได้จากการให้บริการ 
7(1)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579)  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) อ้างองิ 
ด้าน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ประเดน็ยุทธศาสตร์ หน้า 3 - 7 

7(2) แผนปฏิรูปประเทศ    แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านการเมือง 
2. ด้านการบริหารราชการ 
3. ด้านกฎหมาย 
4. ด้านยุติธรรม 
5. ด้านเศรษฐกิจ 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม   

7. ด้านสาธารณสขุ 
8. ด้านสื่อสารมวลชลเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
9. ด้านสังคม 
10. ด้านพลังงาน 
11. ด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและพฤติกรรม  

7(3) ยุทธศาสตรใ์หม่มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579 

เลือกประเด็นยทุธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชาโช
บาย ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2579) ตามที่โครงการมีความสอดคล้องและ
ตอบสนองเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยเลือกความ
เชื่อมโยงได้เพียง 1 ยทุธศาสตรแ์ละ 1 เป้าหมาย  
1 กลยุทธ ์
(หน้า 8- 11 ตามคู่มือการจดัท าค าขอตั้งงประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และ
งบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)    

7(4) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี   
 
 

เลือกประเด็นยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
ตามที่โครงการมีความสอดคล้องและตอบสนองเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  

โดยเลือกความเช่ือมโยงได้เพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 เป้าหมาย และ 1 กลยุทธ ์
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ป ี 
(พ.ศ. 2561 – 2564 แนบท้าย) 

7(5) จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 จุดเน้น ดังนี้ 
     1. ด้านการจัดการศึกษา 
     2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
     3. ด้านวัฒนธรรม 
     4. ด้านบริหารจัดการ 

7(6) 
 
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 
 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมี 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร 
2. ระดับคณะ 
3. ระดับมหาวิทยาลัย 

โดยเลือกระดับองค์ประกอบและระบุตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับโครงการ 
8 หลักการและเหตุผล 1. ที่มำ : ระบุจุดริเริ่มของความต้องการที่ทําให้เกิดโครงการ เช่น  

บทบัญญัติของรัฐธรรมนญูฯ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย
สําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 



 

ข้อที่ หัวข้อ ค ำอธบิำย 
2579) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนยทุธศาสตร์ใหมม่หาวิทยาลัยราชภัฏ              
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 
2579 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี                        
พ.ศ. 2561 – 2564 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 
2561 - 2563 ตามแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จุดเน้นของสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายของอธิการบดีและ
ทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2564  
และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  
2. สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร: ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนของ 
กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ควรมี
องค์ประกอบ คือ ต้นเหตุของปัญหา/ความต้องการ สภาพของปัญหา/ 
ความต้องการในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหา เป็นต้น 
3. ควำมเร่งด่วน: ระบุระดับของความจําเป็นเร่งด่วนของความต้องการ 
หากไม่สามารถดําเนินการจะทําให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด อย่างไรและมีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด 
4. กำรบูรณำกำรโครงกำร เช่น การบูรณาการโครงการกับการจัดการ 
เรียนการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุน การวิจัย การปฏิบัติงาน การให้ 
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
5. เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำร เช่น ส่วนราชการภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่วนราชการภายในจังหวัดสกลนคร  
กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเอกชน ภาคประชาสัมคม  
หรืออื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 

9 วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค์ หมายถึง ข้อความที่กําหนดสภาพของจุดหมายซึ่งต้องการ
บรรลุผลของแต่ละโครงการ และใช้กํากับการคัดเลือกกิจกรรมที่จะทํา  
ซึ่งข้อความดังกล่าวควรสั้น กระชับ ชัดแจ้ง เข้าใจง่าย 
กำรเขียนวัตถปุระสงค์ ควรมีองค์ประกอบ ดังนี ้

1. กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มผู้รับประโยชน์ หรือพื้นที่ชุมชน หรือสงัคม 
เศรษฐกิจส่วนรวม) 

2. สิ่งที่ต้องการบรรลุ (สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อ
ดําเนินการแล้วเสร็จหรือประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ)  

3. แนวทางการดําเนินการ (กลยุทธ์หรือแนวทาง/วิธีดําเนินงาน) 
10 กิจกรรม พื้นทีด่ําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย และจํานวน
เป้าหมาย 
 

กิจกรรม หมายถึง วิธีการซึ่งได้มาของผลิต และต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนด  
 

พื้นที่ด ำเนินกำร หมายถึง พืน้ที่ที่จังหวัดสกลนครร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนครร่วมกําหนดขึ้น เพื่อใชส้ําหรับดําเนินโครงการวิจัยและ
บริการวิชาการ จํานวน 18 อาํเภอ 19 ตําบล 

กลุ่มเป้ำหมำย  หมายถึง กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้ได้รับบริการจาก
โครงการโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ เช่น ผู้บริหาร 



 

ข้อที่ หัวข้อ ค ำอธบิำย 
อาจารย์ ครู บคุลากรสายสนบัสนุน นักศึกษา นักเรียน ผูป้ระกอบการ  
กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น 
 

เป้ำหมำย หมายถึง จํานวนของผู้รับประโยชน์ที่คาดหวังไว้ล่วงหน้าในสิ่ง 
ที่จะเกิดขึ้น “ได้อะไร”เมื่อสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม/โครงการ โดยแบ่ง
เป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

1) เป้าหมายที่เป็นบุคคล  
2) เป้าหมายที่เป็นสิ่งของ  

ตัวอย่ำง 
1. กลุ่มเป้ำหมำยเปน็บุคคล เช่น ครูโรงเรียนประถมศึกษาเข้ารับการ 
    ฝึกอบรมหลักสูตรการเขยีนโครงการ จํานวน 50 คน เป็นต้น 
2. กลุ่มเป้ำหมำยเปน็สิ่งของ  เช่น 
    - ถ้าเป็นสิ่งของที่ทําใหม่ให้ระบุช่ือรายการและจํานวนสิ่งของ เช่น จัดซื้อ 
      ครุภัณฑ์ จํานวน 5 รายการ /จํานวนครั้งในการรายงานผล เป็นต้น   
    - ถ้าเป็นสิ่งของที่มีอยู่แล้วมีการปรับปรุงหรือซ่อมแซม เขียนเป็นลักษณะ  
      ถูกกระทาํ เช่น ห้องสมุดได้รับการซ่อมแซม จํานวน 1 รายการ  
      หรือ ครุภณัฑ์ได้รับการซอ่มแซม จํานวน 2 รายการ เป็นต้น 

11 งบประมาณรายจ่าย ระบุรายละเอียดตามงบประมาณที่ได้รับ โดยแยกตามหลักการจําแนก
ประเภทงบรายจ่ายของสํานักงบประมาณ 5 ประเภท ดังนี้ งบบุคลากร  
งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน  
ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่ายในปทีี่ผ่านมา 
  1) งบบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว เป็นต้น 
  2) งบดําเนินงาน ประกอบด้วย 
      2.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน 
           นอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น 
      2.2 ค่าใชส้อย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริหาร 
           ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าซ่อมแซมบํารุงลิฟต ์
           ค่าของรางวัล เงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น 
      2.3 ค่าวัสด ุ เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวสัดุ 
           การศกึษา วัสดุการเกษตร วัสดุเวชภัณฑ์ เป็นต้น 
      2.4 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์  
           ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น 
  3) งบลงทุน เช่น ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 
  4) งบเงินอุดหนุน เช่น เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  
  5) งบรายจ่ายอ่ืน เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา ค่าใช้จ่าย 
      ในการสืบสานวัฒนธรรม เป็นต้น 

12 การวางแผนการดําเนินการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการ (PDCA) 

ระบุจํานวนงบประมาณที่ใช้จา่ยในแต่ละเดือนตามกิจกรรมที่ดําเนินการและ 
ระบุกิจกรรมทีด่ําเนินการพร้อมกับขั้นตอนการดําเนินงาน โดย 1 กิจกรรม  
ต่อ 1 กระบวนการ PDCA เช่น กิจกรรมวิชาการ มีกระบวนการ ดังนี ้
Plan (กำรวำงแผน) เช่น 

- สํารวจความต้องการวิชาการต่าง ๆ  เช่น กจิกรรมสอนเสริม 



 

ข้อที่ หัวข้อ ค ำอธบิำย 
กิจกรรมเพิ่มพนูทักษะทางภาษา ทักษะทางวิชาชีพทักษะ 
ในด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

- วางแผนการจัดกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิก 
- วางทีมดําเนินการ/แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
- กําหนดกลุ่มเป้าหมาย 

Do (กำรด ำเนนิงำน) เช่น 
- ดําเนินกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 

Check (กำรประเมนิผล) เช่น 
- ประเมินผลการดําเนินการและนําผลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

Action (กำรปรับปรุง)เช่น 
- ปรับปรุงโครงการกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ 
- ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตามผลการประเมิน 

13 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 1) สามารถวัดได้เป็นรูปธรรม มีความชัดเจนและสามารถระบุเป็นตัวเลขได้ 
2) สะท้อนให้เห็นความสําเร็จของการทํางานอย่างแท้จริง และสามารถ

แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานได้ 
3) เชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุน พันธกิจ/นโยบาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จใน

ระดับต่าง ๆ ได้ 
4) วัดได้ถูกต้องตามระดับ (ผลผลิต ผลลัพธ)์ ทีต่้องการวัด 

5) เป็นข้อมูลที่จัดเก็บอยู่แล้ว หรอืจัดเก็บได้ และน่าเชื่อถือ 
 

    การกําหนดตัวช้ีวัดสําหรับงบประมาณแผ่นดิน ให้กําหนดตัวช้ีวัดตามที่
ปรากฏในเล่ม พรบ.งบประมาณรายจ่าย (ขาวคาดแดง) ก่อน หากมีความ
จําเป็นต้องกําหนดหนดตัวช้ีวัดเพื่อวัดความสําเร็จเพ่ิมเติม ให้ใช้หลักเกณฑ์
การกําหนดตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น โดยคํานึงถึงตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประกอบ 

 

ผลผลิต (Output) ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ซึ่งอาจจะเป็นจํานวนคน หรือสิ่งของหรือบริการที่เกิดจากการดําเนินการ
กิจกรรม/โครงการที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดได้และเป็นผลผลิตขั้นสุดทา้ย
ของการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยวัดของตัวชี้วัดที่จะใชว้ัดผลสําเร็จของกิจกรรมตาม
โครงการในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน โดยหน่วยวัดควรมี
ผลเป็นตัวเลขทีน่ับได้จริง และต้องสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานสําคัญ  
 

ตัวอย่ำงตัวชี้วดัผลผลิต 
    เชิงปริมาณ ระบุจํานวนของผลผลิต เช่น กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม 
จํานวน 100 คน เป็นต้น  
    เชิงคุณภาพ ระบุมาตรฐานของผลผลิต เช่น อาคารก่อสร้างตามแบบ 
ที่กําหนด  ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การอบรม 
    เชิงเวลา ระบุระยะเวลาในการจัดทํากิจกรรม “ดําเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
ไม่เกิน 2 วัน หรือ ไม่เกิน 12 เดือน” 



 

ข้อที่ หัวข้อ ค ำอธบิำย 
    เชิงต้นทุน ระบุต้นทุนของผลผลิต เช่น“ราคาต่อหน่วย (ภายในวงเงินที่
กําหนด) งบประมาณที่ใช้ต่อกิจกรรมหารด้วยจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม “ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักศึกษาหัวละ 500 บาท”  
 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นผลสําเร็จของวัตถุประสงค์ในระดับโครงการ ซึ่ง
เป็นผลที่ต่อเนื่องมาภายหลังจากการนําผลผลิตไปใช้ประโยชน์ หรือผลแห่ง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลผลิตและสามารถวัดผลและจัดเก็บข้อมูล
เพื่อการรายงานผลได ้
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยวัดของตัวชี้วัดที่จะวัดผลสําเร็จของโครงการ ซึ่งจะ
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยระบุประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมาย
จะได้รับ  
 

ตัวอย่ำง 
1) กลุ่ มเป้ าหมายที่ เข้ ารับการอบรมมีความรู้ เรื่ องการเขียนโครงการ                  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

วิธีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร ภำยใน 3 มิติ ส ำหรับโครงกำรบริกำร
วิชำกำร (ก.พ.ร.) (สงป.301) โดยแบ่งการวัดความสําเร็จของโครงการ
ภายใน 3 มิติ ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ไดแ้ก่  
1. กลุ่ม ครู/อำจำรย์/นักวิชำกำร/นิสิตนักศึกษำ 
   1) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย (ก.พ.ร.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
   2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย (ก.พ.ร.) (สงป. 301) ไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 85 
   3) การนําความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย (ก.พ.ร.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

2. ชำวบ้ำน/ชุมชน/สังคม 
   1) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย (ก.พ.ร.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
   2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย (ก.พ.ร.) (สงป. 301) ไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 85 

3) การนําความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย (ก.พ.ร.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
14 การติดตามและประเมินผล  

 
1. ระบุประเด็นหรอืหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการ 
2. กรณีเป็นโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

และ การวิจัย ให้มีการประเมนิความสําเร็จของการบูรณาการด้วย 
3. โครงการบริการวิชาการ ต้องมีการประเมินประโยชน์ของการให้บริการ

วิชาการต่อสังคม  
4. ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใชใ้นการติดตามผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ผลผลิต และผลลัพธ์ เพื่อวัดผลสําเร็จทีจ่ะเกิดขึ้น เช่น แบบวัดความรู้
ก่อน-หลังการอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัด
ความสําเร็จตามกิจกรรม/โครงการ เป็นต้น 



 

ข้อที่ หัวข้อ ค ำอธบิำย 
5. ระบุระยะเวลาในการติดตาม และประเมินผล หรือระยะเวลาที่ต้องส่ง

รายงานการประเมินผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ 
15 ผลกระทบ (Impact)/ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ 
ผลกระทบ (Impact)/ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หมายถึง ผลที่เกิดตามมาจาก
การดําเนินงานโครงการและการใช้ประโยชน์โครงการ ทั้งที่ เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (ผลพลอยได้/ผลทางอ้อม) อยู่
เหนือกว่าวัตถุประสงค์โครงการขึ้นไป ส่งผลต่อส่วนรวมได้ประโยชน์อะไร 
โดยผลกระทบนี้อาจเป็นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ 
ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 
เป็นต้น  
ตัวอย่ำง เช่น 

1) บัณฑิตมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์
2) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

16 ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการดําเนินโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรจุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น จํานวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามที่กําหนด เป็นต้น 
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว  หมายถึง วิธีการ กระบวนการที่ใช้ลดปัจจัยเสี่ยงที่มี
ผลต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น ให้แต่ละส่วนราชการ 
ส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

- ผู้อนุมัติโครงการ ผู้เสนอโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ ควรลงระบคุวาม
คิดเห็นประกอบการตัดสินใจของผู้อนุมัตโิครงการ 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์/ตัวชีว้ัด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
1. บัณฑิตครูมมีาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.1 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบ 
วิชาชีพครู 
1.2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่สอบบรรจุครไูด้ในครั้งแรก 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญ 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.1 ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการ 
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและได้รับวิทยฐานะที่สูงขึน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบณัฑิตและพัฒนาครูให้มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: 1.1 บัณฑิตครูมีมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ โครงการหลัก 
1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 

ร้อยละ  
80  

ร้อยละ  
80 
80  

ร้อยละ  
90  

ร้อยละ  
90  

กลยุทธ์ที่ 1.1.1: ผลิตบัณฑิตครู 
 
 

1. โครงการผลิตและพัฒนาครูให้ได้ 
มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู  

1) โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพครู           
ระหว่างเรียน  

2) โครงการติวสอบบรรจุครูส าหรับ
บัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู
ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา  

2. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุครูได้ 
ในครั้งแรก 

ร้อยละ  
50  

ร้อยละ  
55  

ร้อยละ  
60  

ร้อยละ  
65  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามคีวามเชี่ยวชาญและมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ โครงการหลัก 

1. ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

กลยุทธท่ี์ 1.2.1 : พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

1. โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู  

1) โครงการพัฒนาวิชาชีพครู  
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
3) โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย    

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 

 
เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์/ตัวชีว้ัด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
2.1 นักศึกษาบัณฑิตและประชาชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน 

1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษตาม
ข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยได้ตามเกณฑ์ระดับกลาง
ขึ้นไป 
3. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่สอบผ่านการวัดความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
4. จ านวนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาต่างประเทศ 
5. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
กับท้องถิ่น 
6. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
7. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่ได้รับปริญญา            
(Non degree Program) 
8. ร้อยละบัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม ่

2.2 บัณฑิตมีคณุธรรมและคณุภาพตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
 

2.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิ 
การศึกษาต าแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะ 
วิชาชีพ 

1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
2. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
3. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
4. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดบัสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:2.1 นักศึกษา บัณฑิตและประชาชนได้รบัการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ โครงการหลัก 
1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภาย 
ใน 1 ป ี

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
86 

ร้อยละ 
88 

ร้อยละ
90 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 : พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษ 
ที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2.1.2 : พัฒนา
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1) โครงการส่งเสริมการพัฒนา 
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาลาว 
เวียดนาม และภาษาอังกฤษ 

2) โครงการพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3) โครงการ 1 คณะ 1 แบรนด์ 
4) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 
2. โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
1. โครงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความพร้อมตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่ 
1) การพัฒนาหลักสูตรร่วมทั้งภายในและ

ต่างประเทศ (หลักสูตรแซนด์วิชโปรแกรม, 
สหกิจศึกษา 

2) โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
3) โครงการรองรับผู้สูงอายุ 
4) โครงการหลักสูตรระยะสั้นส าหรับ

ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ 
5) โครงการชุมชนตน้แบบของหลักสูตร 
6) โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา 

2. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะ
ภาษาอังกฤษตามข้อสอบมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย ได้ตามเกณฑ์ระดับ 
กลางขึ้นไป 

ร้อยละ
10 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ
30 

ร้อยละ 
40 

3. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สอบ
ผ่านการวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ
50 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
80 

4. จ านวนหลักสูตรที่สอนด้วย
ภาษาต่างประเทศ 

- - - 1  
หลักสูตร 

5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ 
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ 
90 

6. ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.01 
คะแนน 

3.25
คะแนน 

3.50
คะแนน 

3.75
คะแนน 

7. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่ได้
รับปริญญา (Non degree Program) 

2 
หลักสูตร 

4 
หลักสูตร 

6 
หลักสูตร 

8 
หลักสูตร 

8. ร้อยละบัณฑิตที่มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

ร้อยละ
35 

ร้อยละ
40 

ร้อยละ
45 

ร้อยละ 
50 

 



 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2 บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ โครงการหลัก 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
82 

ร้อยละ
84 

ร้อยละ
85 

กลยุทธ์ที ่2.2.1 : สนับสนุนและ 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนา 
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความคิดและมีส านึก
สาธารณะให้แก่นักศึกษา 

1) โครงการจิตอาสาท าความ ดีด้วย
หัวใจ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดี 
มีจิตสาธารณะ 

2) โครงการสร้างบณัฑิตให้มีคุณธรรม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

2. โครงการการบริการนักศึกษา 
และศิษย์เก่า 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :2.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ 
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ โครงการหลัก 

1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

กลยุทธ์ที่ 2.3.1: การส่งเสริมให้
อาจารย์และนักวิจัยมีความเป็นมือ
อาชีพ 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และนักวิจัย 

1) โครงการส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับ
การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 

2) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

3) โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
อาจารย์มืออาชีพ 

4) โครงการพัฒนาศกัยภาพนักวิจัย 

2. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ
25 

ร้อยละ
26 

ร้อยละ
27 

ร้อยละ
28 

3. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง  
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ
27 

ร้อยละ
28 

ร้อยละ
29 

ร้อยละ
30 

4. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ
10 

ร้อยละ
15 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ
25 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์/ตัวชีว้ัด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
3.1 ท้องถิ่นมอีงค์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนและด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของงานวิจัยที่ด าเนินการร่วมกับชุมชน 
2. จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวทางตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. จ านวนชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได้จากองค์
ความรู้ของมหาวิทยาลัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. จ านวนวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ท้องถิ่น 

3.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่มคีณุค่า
ต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล       

1. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
2. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือจดทะเบียน
สิทธิบัตร อนุสทิธิบัตรและลิขสิทธิ ์
3. จ านวนชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได้จากองค์
ความรู้ของมหาวิทยาลัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. จ านวนผู้รับบริการทางวิชาชีพ/วิชาการ 
5. จ านวนทุนสนับสนุนวิจัยจากองค์กรภาคีเครือข่าย 
6. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับบุคลากร
ภายนอก 

3.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลาย
แขนงทั้งองค์ความรู้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

1. จ านวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
2. จ านวนผู้ที่ใช้บริการแหล่งเรียนรูภู้มิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :3.1 ท้องถิ่นมอีงค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและด าเนินชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ โครงการหลัก 
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ด าเนินการร่วมกับ
ชุมชน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ
100 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 : พัฒนาองค์
ความรู้ ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม 
 

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศ  

2. โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริม 
การพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ใน 
ท้องถิ่น  

3. โครงการถอดบทเรียนการวิจัยและบริการ
วิชาการเชิงพื้นที่ 

4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง/
สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  

2. จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวทางตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น  

44 
โครงกา

ร 

50 
โครงกา

ร 

55 
โครงกา

ร 

60 
โครงกา

ร 
3. จ านวนชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได้
จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

1 
อ าเภอ 

3 
อ าเภอ 

4 
อ าเภอ 

5 
อ าเภอ 

4. จ านวนวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบ 
การใหม่ที่เพิ่มขึ้นท้องถิ่น 

5 
ชุมชน 

6 
ชุมชน 

7 
ชุมชน 

8 
ชุมชน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :3.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล 
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ โครงการหลัก 

1. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิ

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ
100 

กลยุทธ์ที่ 3.2.1 :พัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
 
 

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้าน สังคม ชุมชน 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

2. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
และปัจจัยที่สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม  

2. จ านวนงานวิจยั นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรือจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ
ลิขสิทธิ์ 

2 
เรื่อง/
ชิ้น 

3 
เรื่อง/
ชิ้น 

4 
เรื่อง/
ชิ้น 

5 
เรื่อง/
ชิ้น 

 

 

 



 
 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ โครงการหลัก 
3. จ านวนงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
และอุตสาหกรรม 

2 
เรื่อง 

3 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

5 
เรื่อง 

  

4. จ านวนผู้รับบริการทางวิชาชีพ/วิชาการ 500 คน 1,000 
คน 

1,500 
คน 

2,000 
คน 

5. จ านวนทุนสนับสนุนวิจัยจากองค์กรภาคี
เครือข่าย 

2 ทุน 4 ทุน 6 ทุน 10 ทุน 

6. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับ
บุคลากรภายนอก 

2 
หลักสูตร 

4 
หลักสูตร 

6 
หลักสูตร 

8 
หลักสูตร 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :3.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงทั้งองค์ความรู้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล 
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ โครงการหลัก 

1. จ านวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น 

30 
โครงกา

ร 

35 
โครงกา

ร 

40 
โครงกา

ร 

45 
โครงกา

ร 

กลยุทธ์ที่ 3.3.1 : บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์กับการรับใช้สังคม  

 

1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

2. จ านวนผู้ที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

200 
คน 

400 
คน 

600 
คน 

800  
คน 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์/ตัวชีว้ัด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
4.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. ผลการบริหารงานของคณะ/ส านัก/สถาบัน 
3. จ านวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีทีน่ ามาใช้ในการ
บริหารจัดการ 
4.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย 
6. จ านวนฐานข้อมูล DMC (DataManagement Center) 
7. จ านวนระบบการบริหารที่ได้รับการพัฒนา 
8. จ านวนระบบบริหารจัดการที่พัฒนาขึน้ 

4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้น
ด้านการบริหารจัดการ 

1. ร้อยละของหัวหน้างานสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการบริหารจัดการ 
2. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับความก้าวหน้าตาม
สายงานประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:4.1 มหาวิทยาลัยมีการบรหิารจัดการที่ดมีีคุณภาพเปน็ไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ โครงการหลัก 
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 

87 
ร้อยละ

88 
ร้อยละ89 ร้อยละ

90 
กลยุทธ์ที่ 4.1.1:ยกระดับการ
บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาระบบและกลไก 
การบริหารให้มีคุณภาพ 

1) โครงการบริหารหน่วยงาน 
2) โครงการบริหารจัดการพื้นที่ 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทุกสายงาน ระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ 

4) โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5) โครงการบริหารงบประมาณ 
2. โครงการยกระดับโครงสร้าง ICT 

1) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย
พื้นฐานอินเตอร์เน็ต 

2) โครงส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 

2. ผลการบริหารงานของคณะ/ส านัก/สถาบัน 3.92 
คะแนน 

3.94 
คะแนน 

3.96 
คะแนน 

3.98 
คะแนน 

3. จ านวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีที่
น ามาใช้ในการบริหารจัดการ 

1ระบบ 
 

2ระบบ 4ระบบ 5 ระบบ 

4. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

ร้อยละ  
86 

ร้อยละ  
88 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

6. จ านวนฐานข้อมูล DMC (Data Management 
Center) 

4 
ฐานข้อมูล 

5 
ฐานข้อมูล 

6 
ฐานข้อมูล 

7 
ฐานข้อมูล 

7. จ านวนระบบการบริหารที่ได้รับการพัฒนา 4 ระบบ 6 ระบบ 8 ระบบ 10 
ระบบ 

8. จ านวนระบบบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น 1 ระบบ 2 ระบบ 3 ระบบ 5 ระบบ 

 

 

 

 

 

 



 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์:4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสงูขึ้นด้านการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 กลยุทธ์ โครงการหลัก 

1. ร้อยละของหัวหน้างานสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการ 

ร้อยละ
55  

ร้อยละ 
70  

ร้อยละ 
85  

ร้อยละ  
100  

กลยุทธ์ที ่4.2.1 : พัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

1. โครงการสร้างมาตรฐานและ 
    พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ 
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนา 
    สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ   

และเสริมสร้างความสุขในองค์กร 

2. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
ความก้าวหน้าตามสายงานประเภทผู้บริหารและ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ร้อยละ 
15  

ร้อยละ 
20  

ร้อยละ 
25  

ร้อยละ  
30  

 


