
ตารางท่ี ๑ : รายช่ือโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน 

 
โครงการที่ใช้งบประมาณ

รายได้ 
โครงการที่ใช้งบสนับสนุน

อ่ืนๆ (ระบุ) 
๑. การพัฒนาท้องถิ่น*    
    -ด้านเศรษฐกิจ    
    -ด้านสังคม    
    -ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปลูกป่า เสริมสร้างจิตอาสา เพ่ือพัฒนาสังคม 

ณ คลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม 
50,000  

    -ด้านการศึกษา (โรงเรียน, คุณครู, 
นักเรียน) 

   

๒. การผลิตและพัฒนาครู **    
    -การผลิตครู    
    -การพัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.)    
๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา*** โครงการหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต 
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

150,100  

 โครงการ CPG Forum 2021 “How countries 
deal with the COVID-19 pandemic 

ไม่ใช้เงิน  

 โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการประกวด
ผลงานนักศึกษาสู่ระดับนานาชาติ  UBAYA ONLINE 
SUMMER PROGRAM 2021 

ไม่ใช้เงิน  



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน 
 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
รายได้ 

โครงการที่ใช้งบสนับสนุน
อ่ืนๆ (ระบุ) 

๔. การพัฒนาบริหารจัดการ โครงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาคปกติ วิทยาลัย
การเมืองและการปกครอง  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

30,000  

 โครงการ SSRU OPEN HOUSE ONLNE LIVE 
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

25,000  

*ให้นับจ านวนโครงการตามกิจกรรมย่อยในโครงการหลักที่หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ 
**โครงการที่จัดให้กับ บุคลากรและนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ 
***การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ สมรรถนะวิชาชีพและทักษะบัณฑิต หลักสูตร ศักยภาพผู้สอน  
ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ คณะ, วิทยาลัย, ส านัก ที่ไม่ใช่คณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี ๒ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ 

/  
จ านวนหมู่บ้าน

เป้าหมาย 

ปัญหาของ
พื้นที่ 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทแหล่งเงิน* 
 

ประเภท
โครงการ** 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ  
       
       
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม  
       
       
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม  
โครงการปลูกป่า 
เสริมสร้างจิต
อาสา เพ่ือ
พัฒนาสังคม ณ 
คลองโคลน 
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ณ คลองโคลน จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับป่าชาย
เลน 
การใช้ประโยชน์
ที่มากเกินไป  
การบุกรุกป่า
ชายเลนเพื่อหา
ผลผลิตจากป่า 
โดยตรงจนเกิน
ขีด
ความสามารถ
ของป่า การแปร

1. เพ่ือเป็นการ
หยุดยั้งการแผ่ขยาย
การท าลายป่าชาย 
เลน จึงควรที่จะ
ห้ามกิจกรรมใด ๆ 
ที่จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนสภาพป่า
ชายเลนได้ 
2. ป่าชายเลนควร
จะได้รับการจัดการ
ในรูปแบบ ของการ
จัดการทรัพยากรที่

ผลต่อสภาพแวดล้อม การปลูก
ป่าชาบเลนช่วยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้
เป็นการแก้ปัญหาคลื่นกระทบฝั่ง
ซึ่งการปลูกป่าชายเลนรากของ
ต้นไม้จะช่วยยึดเกาะหน้าดินและ
เพ่ิมแหล่งอาหารให้กับมนุษย์และ
เป็นที่อยู่ของแหล่งสัวต์น้ าเป็น
การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
ในระยะยาว ผลปรโยชน์ เช่น 
ชาวบ้านจะมีรายได้จากป่าชาย
เลน ลดการน าเข้าสัตว์น้ าจาก
ต่างประเทศ 

รายได้ รายได้ 



ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ 
/  

จ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของ
พื้นที่ 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทแหล่งเงิน* 
 

ประเภท
โครงการ** 

 

สภาพป่าชาย
เลน เช่นการ
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า ท าบ่อปลา 
ที่อยู่อาศัยซึ่งสิ่ง
ต่างๆเหล่านี้  
นอกจากจะท า
ให้เกิดผล
กระทบต่อพืช
และสัตว์ ระบบ 
นิเวศน์บริเวณ
ป่าชายเลย
ทั้งสิ้น 

เกิดทดแทนได้ 
เพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์ทั้งทาง 
ตรงและทางอ้อม 
ตลอดจนการ
ให้บริการทางด้าน
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ได้อย่าง ต่อเนื่อง
และยาวนาน 
3. รณรงค์ให้
ประชาชนและผู้บก
รุกป่าชายเลนเข้า 
ใจถึงความส าคัญ
ของป่าชายเลน 
และให้ความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์ป่า
ชาย เลน 
4. ชดเชยพื้นที่ป่า
ชายเลนที่สูญเสียไป
โดยการปลูก 



ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ 
/  

จ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย 

ปัญหาของ
พื้นที่ 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทแหล่งเงิน* 
 

ประเภท
โครงการ** 

 

ทดแทนขึ้นมา 
ระยะเวลา 1 วัน 

       
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา  
       
       
* ประเภทแหล่งเงินได้แก่ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน, โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้, โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
**ประเภทโครงการ ให้ระบุว่าเป็น “โครงการพัฒนา” หรือ “โครงการวิจัย” หรือ “โครงการอบรม/บริการวิชาการ” หรือ “กิจกรรมสัมพันธ์” 
 
 
ตารางท่ี ๓ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูประจ าปี ๒๕๖๕  

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท า
โครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทแหล่งเงิน* 

ผลิตครู   
      
      
พัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.)  
      
      



* ประเภทแหล่งเงินได้แก่ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน, โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้, โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
 
ตารางท่ี ๔ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่น ๆ นอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการ

นี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทแหล่งเงิน* 

โครงการหลักสูตร
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต 
(ระบบการศึกษา
ทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต) 

ประชาชนทั่วไป เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 
(ระบบการศึกษา
ทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต)ให้ทันสมัย
กับกระแสโลกาภิวิฒน์
และเตรียมพร้อมกับการ
เข้าสู่รูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์
สอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด 19 
ในปัจจุบัน 

เล่มหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 
(ระบบการศึกษา
ทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต)/ 
ระยะ 12 เดือน 
 

(1)  

เล่มหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต)/ 

รายได้ 

โครงการ CPG Forum 
2021 “How 
countries deal with 
the COVID-19 

ประชาชน 
อาจารย์ 
นักศึกษา 

เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการ
ในการน าแสดงผลการ
งานบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ

จัดเวทีแสดงผลงาน
วิชาการออนไลน์/ 
ระยะ 12 เดือน 

บทความวิชาการและบทความ
วิจัย 

รายได้ 



pandemic ส าหรับคณาจารย์ 
นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก ในการ
แสดงศักยภาพทาง
วิชาการ 

โครงการส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายและการ
ประกวดผลงาน
นักศึกษาสู่ระดับ
นานาชาติ  UBAYA 
ONLINE SUMMER 
PROGRAM 2021 

ประชาชน 
อาจารย์ 
นักศึกษา 

เพ่ือสร้างความแข็งเข้ม
และการแข่งขันให้กับ
นักศึกษาในการสู่ผลการ
เข้าประกวดระดับ
นานาชาติในอนาคต 

จัดเวทีแสดงผลงาน
วิชาการออนไลน์/ 
ระยะ 12 เดือน 

ผลงานวิชาการของนักศึกษา รายได้ 

* ประเภทแหล่งเงินได้แก่ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน, โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้, โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 
ตารางท่ี ๕ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการ

นี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI ยุทธศาสตร์
ราชภัฏ) ตามยุทธศาสตร์ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทแหล่งเงิน* 

1.โครงการ 
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคปกติ 
วิทยาลัยการเมือง

นักเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของวิทยาลัย
การเมืองและการ
ปกครองให้

ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน/
ระยะเวลา 3 เดือน 

จ านวนนักศึกษาเป็นตามแผนรับ
สมัคร ประจ าปีการศึกษา 2565 
ทั้งระดับปริญญษตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

รายได้ 
 



ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการ

นี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI ยุทธศาสตร์
ราชภัฏ) ตามยุทธศาสตร์ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทแหล่งเงิน* 

และการปกครอง  
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

บุคคลภายนอกรับทราบ
และประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษา
ประกอบด้วย ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1.โครงการ SSRU 
OPEN HOUSE 
ONLNE LIVE 
วิทยาลัยการเมือง
และการปกครอง  
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

นักเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของวิทยาลัย
การเมืองและการ
ปกครองให้
บุคคลภายนอกรับทราบ
และประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษา
ประกอบด้วย ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์/
ระยะเวลา 1 เดือน 

จ านวนนักศึกษาเป็นตามแผนรับ
สมัคร ประจ าปีการศึกษา 2565 
ทั้งระดับปริญญษตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

รายได้ 

      
* ประเภทแหล่งเงินได้แก่ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน, โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้, โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืน ๆ (ระบุ) 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี ๖ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1.มีทรัพย์กรทางธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น 
2.แหล่งอาหารเพิ่มข้ึน 
3.ลดคลืนกระทบชายฝั่ง 

1.งบประมาณในการจัดสรรค์ไม่เพ่ียงพอ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1.เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
2.เป็นแหล่งอาหาร 

1.ขาดความร่วมมือจากประชาชนภายนอกที่มาท่องเที่ยวป่าชายเลน 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

1.ประชาสัมพันธ์โครงการในการปลูกป่า 
2.มีรณรงค์ให้ประชาชนและผู้บกรุกป่าชายเลนเข้า ใจถึงความส าคัญของป่าชายเลน 

และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชาย เลน 

1.ชาวบ้านเข้าใจมากขึ้น 
2.ชาวบ้านมีความรักป่าชายเลน 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 
1. ระยะเวลาการปลูกป่าต้องอาศัยคนในพ้ืนที่ดูแล 1.ให้เจ้าของพ้ืนที่ช่วยการรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี ๗ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 
SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
  

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

  
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 

  
 
 
ตารางท่ี ๘ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

-หลักสูตรให้มีความสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
-มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาเรียนนั้นๆ  
- บุคลากรหลายคนมีทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ที่สามารถช่วยสนับสนุนในด้าน
งบประมาณในการเรียนการสอนบางวิชาที่ใช้งบประมาณสูงได้ 
- หลักสูตรเป็นที่ต้องการของนักศึกษา และตลาดหลักสูตรจึงยังมีจ านวนนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
- หลักสูตรเข้มแข็ง วิชาต่างๆสามารถน าไปใช้งานจริงได้ 

- ห้องเรียนบรรยายขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ 
- วิธีการประเมินของแต่ละวิชามีความแตกต่างกัน ท าให้การประเมินการเรียนการ
สอนแต่ละวิชามีความแตกต่างกัน 



- อาจารยืมีประสบการณ์วิจัยสูง บูรณาการกับการเรียนการสอนได้ 
- วิชาที่เปิดสอนมีหลากหลายวิชา 
- มีวิชาสหกิจศึกษาท าให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้วิชาที่ได้เรียนรู้ กับในสถาน
ประกอบการจริง 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงท าให้นักเรียนที่มี
ความสนใจเรียนเล่มหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)/ 
- ศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จช่วยท าให้หลักสูตรเป็นที่รู้จัก 
- การหางบประมาณจากการหารายได้ (เช่นการท าวิจัย การบริการวิชาการ)ที่มา
สนับสนุนการสอนเป็นไปได้สูง 

- ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบันท าให้เกิดการแข่งขัน
สูงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในการคัดสรรประชาชนเข้าเรียนต่อ 

- เป็นสาขาวิชาที่มีความเฉพาะที่ยากและท้าทาย แต่แนวโน้มที่จะได้เด็กเก่งเข้ามา
ศึกษาเป็นเรื่องที่ยาก 

- ยังไม่มีความเข้าใจในระเบียบการหางบประมาณจากการหารายได้ จึงท าให้ไม่
สามารถหารายได้ตามที่หวัง 

- ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก  
- นักศึกษาแรกเข้าขาดความรู้พ้ืนฐานของหลักสูตร 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical thinking 

พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยที่มีความสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

หลักสูตรของวิทยาลัยที่มีความสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 
 
 



ตารางท่ี ๙ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
  

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

  
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 

  
 
 
ตารางท่ี ๑๐ : สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๕ 

Key Indicator ผลการ
ด าเนินงาน ปี 

๒๕๖๔ 

ผลการ
ด าเนินงาน ปี 

๒๕๖๕ 

การเปลี่ยนแปลงจากปี ๒๕๖๔ 

เชิงปริมาณ    
จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 0 1 ได้พื้นที่ป่าชายเลนมากขึ้น 
จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู    
จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 1 3 เล่มหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 
จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  2  
จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าด าเนินโครงการ    



Key Indicator ผลการ
ด าเนินงาน ปี 

๒๕๖๔ 

ผลการ
ด าเนินงาน ปี 

๒๕๖๕ 

การเปลี่ยนแปลงจากปี ๒๕๖๔ 

จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา    
จ านวนภาคีเครือข่าย    
จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นบริการของ มรภ. ที่ประสบ
ความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. 

   

จ านวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนา
ครูเพิ่มขึ้น (ครุศาสตร์) 

   

ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา ๑ ปี (ครุศาสตร์) 

   

ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา (ครุศาสตร์)    
จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ (กองบริการการศึกษา) 

   

จ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

   

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระดับความสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น 
ๆ 

   

จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ 
มรภ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

   

อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา    



Key Indicator ผลการ
ด าเนินงาน ปี 

๒๕๖๔ 

ผลการ
ด าเนินงาน ปี 

๒๕๖๕ 

การเปลี่ยนแปลงจากปี ๒๕๖๔ 

ต่อจ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน    
จ านวนโครงการจิตอาสาของมหาวิทยาลัย    
 
ตารางท่ี ๑๑ : กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยที่ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๕ บรรลุผล 

กระบวนการท างาน กระบวนการ
ท างาน ปี ๒๕๖๔ 

กระบวนการ
ท างาน ปี ๒๕๖๕ 

การเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น    
กระบวนการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
ครู 

0 1  

กระบวนการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1 3  

กระบวนการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

 2  

กระบวนการสร้างคุณลักษณะ ๔ ประการ ตามพระบรมราโชบาย    
 
ตารางท่ี ๑๒: สรุปผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๕ 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
   
   
   



โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 

   
   
 
ตารางท่ี ๑๓: โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-๑๙ (ระยะเร่งด่วน) 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
 

วิธีการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

      
      
 
ตารางท่ี ๑๔: โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙ (ระยะฟื้นฟู) 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
 

วิธีการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

      
      
 
ตารางท่ี ๑๕: สรุปภาพรวมประเด็นและจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-
๑๙  

จ านวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลัยได้ลง

พื้นที่ท างาน
ยุทธศาสตร์ 

จาก (ก)  
จ านวนหมู่บ้านที่

มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

จ านวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลัยได้ลง

พื้นที่ท างาน
ยุทธศาสตร์ 

จาก (ข)  
จ านวนหมู่บ้านที่

มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

ประเด็นการดูแลช่วยเหลือช่วง COVID-๑๙ 
 



ปี ๒๕๖๔ 
(ก) 

COVID-๑๙ 
 

ปี ๒๕๖๕ 
(ข) 

COVID-๑๙ 
 

     
 

ตารางท่ี ๑๖: โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙ 
ชื่อโครงการ ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิต 

(Output) 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
     
     
     
 


