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สารจากอธิการบดี 
ด้วยพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้

ทรงมอบผ่านองคมนตรีว่า ... 

"ยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน ต้องวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่นด้วย เม่ือตกลงกันแล้วให้น ายุทธศาสตร์ใหม่มาพัฒนาใช้และปรับให้

เหมาะสมตามสภาพและประเพณีท้องถิ่นด้วย"  

จากพระบรมราโชบายดังกล่าวเป็นการเน้นย้้าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้หันกลับมา

ทบทวนบทบาทและหน้าที่ตั้งแต่ครั้งยังเป็น "สถาบันราชภัฏอุดรธานี" กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติ

สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 7 ก้าหนดให้ "สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ท้าการวิจัยให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และ

ส่งเสริมวิทยฐานะครู" นอกจากนี้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการปฏิรูป

การอุดมศึกษาตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต้องการให้อุดมศึกษา

เข้ามามีบทบาทในการเพ่ิมความเข้มแข็งให้สังคมไทย โดยสร้างขีดความสามารถทั้งในด้านการ

ร่วมมือและแข่งขัน ตลอดจนการสร้างดุลยภาพระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กับการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

จึงเป็นการน้อมน าพระราโชบายมาสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม เป็นสถาบันอุดมศึกษาหรือ

มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ “เป็นพลังของแผ่นดิน” อันจะน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 
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วิสัยทัศน์ – ปรัชญา – พันธกิจ – วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย 
วิสัยทัศน ์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตจิตอาสา  

พัฒนาท้องถิ่น 

ปรัชญา 

 ผู้น้าทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชาติ 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ส้านึกความเป็นไทย และมี

ความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ 

และหลักสูตรแนวใหม่ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบัน

และอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการก้าลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับ

ภูมิภาคอินโดจีน 

2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้อง

กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่า

และประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ิม

มูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 

3. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ด้าเนินการศึกษาส่งเสริม

สืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนว

ใหม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

และสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เป็นอุดมศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับ

สถาบันอุดมศึกษาชั้นน้าอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการก้าลังคนของประเทศ มี

ความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีคุณลักษณะความเป็นผู้น้า มี

ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึกแบบผู้ประกอบการ 

2. เพ่ือพัฒนาและบูรณาการงานวิชาการในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ที่สามารถ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น ด้าเนินการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เพ่ือสร้าง

รากฐานให้เกิดความมัน่คงของชุมชนในประเทศ 

3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่นและภูมิภาค เป็นแหล่งใน

การให้ความรู้ทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเป็นผู้น้าในการศึกษาและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน ประสานความร่วมมือทาง

วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศในการพัฒนาการศึกษาของ

ท้องถิ่นและภูมิภาค 

4. เพ่ือปรับปรุงองค์กรและระบบบริหารจัดการภายในให้มีความเข้มแข็งมีความยืดหยุ่นมี

อิสระคล่องตัวในการด้าเนินงาน มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาของ

ท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา 
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เป้าหมาย 

1. ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการก้าลังคนของประเทศ

และภูมิภาค 

2. เพ่ิมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่นและภูมิภาค 

3. ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 

4. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่ประชาชนและ

องค์กรในท้องถิ่น 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม 

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนสาธิตในสังกัด 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์หลัก  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าหมาย: การยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม                 

ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1:  บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและ

ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2:  บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

กีฬา การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3:  บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตและพัฒนาครู 

เป้าหมาย: การมุ่งเน้น 1) ผลิตครูระบบปิด/เปิด 2) พัฒนาศักยภาพครู และ 3) พัฒนานวัตกรรมการ

ผลิตและพัฒนาครู 

กลยุทธ์ที่ 1:  ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู และสอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2:  พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 3:  สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่                

การศึกษา 4.0 

ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏอุดรธานี
เพื่อ                
การพัฒนา
ท้องถิ่น                 
ระยะ 5 ปี                   
(พ.ศ.2562 -
2566)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย: การมุ่งเน้น 1) ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) พัฒนาอาจารย์ และ 3) 

คุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาคุณภาพการบริการทรัพยากรการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการทีต่อบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าหมาย: การมุ่งเน้น 1) ก้าหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 2) ระบบฐานข้อมูล 3) การใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน 4) พัฒนาเครือข่าย 5) จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 1: ก้าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม 

กลยุทธ์ที่ 3: จัดหา พัฒนา แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4: สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท้างานตามพันธกิจ 

กลยุทธ์ที่ 5: จัดท้าระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
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UDRU SWOT Analysis  
จุดแข็ง (Strengths)  

1) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นที่ผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของ
สังคมท้องถิ่น 

2) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นท่ีผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาวิชาสู่ตลาดแรงงาน   
3) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา  
4) มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
5) มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคประชาชนในท้องถิ่นและภูมิภาค  
6) มหาวิทยาลัยมีบุคลากร และองค์ความรู้ที่พร้อมต่อการส่งเสริม สนับสนุน และด้าเนิน

กิจกรรมท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรและหน่วยงานในท้องถิ่น 
7) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ทั้งในด้านมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ   
(8) มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการท้างานเชิงพ้ืนที่เพ่ือตอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ แผนพัฒนาภาคฯ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และแผนพัฒนาจังหวัด  

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) แผนการพัฒนาผลิตครูร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายยังขาดความชัดเจนและไม่มีความต่อเนื่อง 
2) บัณฑิตส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  
3) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่มากนัก 
4) การด้าเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ยังเป็นแบบแยกส่วน ขาดการ

ตั้งเป้าหมายเชิงบูรณาการ  
5) การวิจัยที่ผ่านมาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็น Supply side  
6) การวิจัยและบริการวิชาการที่ผ่านมายังขาดการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

รูปธรรม/Impact ต่อชุมชนและสังคม 
7) ขาดกลไกผลักดัน ขับเคลื่อน และสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการท้างานเชิง

พ้ืนที่ 
8) มหาวิทยาลัยยังไม่มีการสร้างมูลค่าจากองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่ 
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9) มหาวิทยาลัยขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอก 
10)  ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย มีการจัดเก็บหลากหลายรูปแบบ ท้าให้ยากต่อการน้ามาใช้

สนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
11)  ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่สอดรับกับการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์

ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 
โอกาส (Opportunities) 

1) นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานและโครงการเชิงบูรณาการและ
ตอบโจทย์ในพื้นท่ี (Demand side) 

2) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3) การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยวในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 4 จังหวัด เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้เข้าไปมีบทบาทในการท้างานร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการระดับจังหวัดและภาคเอกชนมากข้ึน 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการมาก
ขึ้น  จึงเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและสังคม
ท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น 

5) ส่วนหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 
จังหวัด เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย จึงเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือ/สร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น 

6) องค์กรภาครัฐและเอกชนมีแนวโน้มต้องการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง จึงเป็นโอกาสของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร
ต่างๆ  

7) สังคมไทยก้าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 

8) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสะดวกในการเข้าถึง เป็นโอกาสให้
มหาวิทยาลัยสามารถน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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อุปสรรค (Threats) 

1) จ้านวนประชากรในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อจ้านวนผู้ เข้าศึกษาต่อและ
งบประมาณท่ีจะได้รับจัดสรร 

2) มีสถาบันการศึกษาในจังหวัดและภูมิภาคที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเป็นจ้านวนมาก 
ส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันสูง 

3) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาในสายอาชีพมากขึ้น  
4) การบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ท้าให้การด้าเนินการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขาดความ
คล่องตัว 
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กลยุทธ์และแผนงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ แผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 1: บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและ
ความต้องการในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1) แผนงานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์   

2) แผนงานพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  

3) แผนงานยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และ SMEs  

4) แผนงานท่องเที่ยวชุมชน  

5) แผนงานพัฒนาอาชีพและทักษะแรงงานวิชาชีพ  

6) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง  

7) แผนงานบริหารจัดการน้้าในไร่-นา ตามศาสตร์พระราชา   

8) แผนงานโลจิสติกส์และเศรษฐกิจท้องถิ่นเชื่อมโยง                   
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง   

กลยุทธ์ที่ 2: บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคม ท้องถิ่น 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
กีฬา การศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 

1) แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย 

2) แผนงานท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3) แผนงานส่งเสริมกีฬาและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4) แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3: การบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคม
ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 

1) แผนงานปกป้อง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตและพัฒนาครู 
 

กลยุทธ์ แผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 1: ผลิตครูที่ได้มาตรฐาน
วิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็น
ครูและสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 

1) แผนงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิต
และพัฒนาครู  

2)   แผนงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษา   

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาศักยภาพครู
ของครู ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 

1) แผนงานพัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบด้าน
การศึกษา 

2)   แผนงานศูนย์พัฒนาครูและบุคลการทาง การศึกษาใน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบ Coaching 
and mentoring และ Professional learning 
community (PLC) 

3)   แผนงานพัฒนาสถาบันต้นแบบการผลิตครู 

กลยุทธ์ที่ 3: สร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 สู่การศึกษา 4.0 

1)   แผนงานพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

2)   แผนงานพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
และการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์ แผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1)  แผนงานการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาคุณภาพการ
บริการ ทรัพยากรการเรียนรู้ 

1)  แผนงานการพัฒนาระบบสนับสนุนและทรัพยากร
ทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ แผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสหวิทยาการตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1) แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

1)  แผนงานการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

1)  แผนงานการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและสมรรถนะที่
จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลร่วม 

1)  แผนงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจ 

กลยุทธ์ที่ 2: จัดหา พัฒนา 
แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

1)  แผนงานการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3: สร้างเครือข่ายประชา
รัฐในการท้างานตามพันธกิจ 

1)  แผนงานการสร้างเครือข่ายประชารัฐและ 

    กลุ่มมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 4: จัดระบบงานสู่ความ
เป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิ
บาล 

1) แผนงานการพัฒนาผลิตภาพของระบบงาน 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

2562-2566 
  

  

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 1: บูรณาการพันธกิจสมัพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
แผนงานที่ 1 เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย:์ โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี ้

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการส้ารวจ
ศักยภาพและจัดท้า
ฐานข้อมูลเกษตรกร
ผู้ผลิต 4 จังหวัด 

ระบบฐานข้อมลู
เกษตรกรผู้ผลิต 

คณะเทคโนโลยี                  
คณะวิทยาศาสตร ์

1 1 1 1 1 

2) โครงการวิจัยเมล็ด
พันธุ์และสารชีวพันธุ์
เกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย ์

จ้านวนงานวิจัยท่ี
ถูกน้าไปใช้
ประโยชน ์

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลย ี

1 1 1 1 1 

3) โครงการพัฒนา
ระบบมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ส้าหรับพืช/
ประมงพ้ืนบ้าน/ปศุสตัว์ 

จ้านวนโครงการ คณะเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร ์

1 1 1 1 1 

4) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ/
เพิ่มมูลค่าสินค้าจาก
พืช/ประมงพ้ืนบ้าน/ปศุ
สัตว ์
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการ 
- นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
มูลค่าการผลิต 
- ยกระดับมาตรฐาน
สินค้า 

จ้านวนโครงการ คณะเทคโนโลยี                      
คณะวิทยาศาสตร ์

2 2 2 2 2 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

2562-2566 
  

  

 

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

5) โครงส่งเสริมการ
และขยายช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ส้าหรับพืช/
ประมงพ้ืนบ้าน/ปศุสตัว์ 

รายได้ที่เพิ่มขึ้น
ของเกษตรกร
เป้าหมายทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

คณะเทคโนโลย ี 1 1 1 1 1 

6) โครงการพัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้เกษตร
ปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ส้าหรับพืช/
ประมงพ้ืนบ้าน/ปศุสตัว์ 

จ้านวนศูนย์การ
เรียนรูเ้กษตร
ปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ 

คณะเทคโนโลยี  
 
ศูนย์การศึกษา          
บึงกาฬ 

2 
 
1 

2 
 
1 

2 
 
1 

2 
 
1 

2 
 
1 

7) โครงการติดตาม
ประเมินผลและถอด
บทเรียน 

บทเรียนจากการ
ด้าเนินโครงการ 

คณะเทคโนโลยี  1 1 1 1 1 

 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง: โครงการที่จะด้าเนนิงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี ้

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการส้ารวจและ
จัดท้าฐานข้อมูล
เกษตรกรผู้ผลิตสินค้า
เกษตรมลูค่าสูงในพื้นที่ 
4 จังหวัด 
 

ระบบฐานข้อมลู
เกษตรกรผู้ผลิต
สินค้าเกษตร 
มูลค่าสูง 

คณะเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร ์

1 1 1 1 1 

2) โครงการวิจัยพันธ์ุพืช
และสารชีวภณัฑ์สา้หรับ
เกษตรมลูค่าสูง 

จ้านวนงานวิจัย
พันธุ์พืชและสาร
ชีวภัณฑ์ที่น้าไปใช้ 

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลย ี

1 1 1 1 1 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

3) โครงการยกระดับสู่
เกษตรกรอัจฉริยะและ
ผู้ประกอบการรายใหม ่
- เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต/แปรรูปสินค้า
เกษตรมลูค่าสูง 
- เพิ่มมูลค่าการผลิตของ
ผู้ประกอบการ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการและเพิ่มผลผลิต 
- ส่งเสริมการตลาด
สินค้าเกษตรมลูค่าสูง 

จ้านวนโครงการ 
 

คณะเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร ์

2 2 2 2 2 

4) โครงการพัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้เกษตร
อัจฉริยะเพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการเกษตร
อัจฉริยะ (Smart 
farmer) 

จ้านวนศูนย์การ
เรียนรูเ้กษตร
อัจฉริยะ 

คณะเทคโนโลยี  1 1 1 1 1 

5) โครงการส่งเสริม
เกษตรท่องเที่ยว 

จ้านวนโครงการ ศูนย์การศึกษา            
บึงกาฬ 

2 2 2 2 2 

6) โครงการติดตาม
ประเมินผลและถอด
บทเรียน 

บทเรียนจากการ
ด้าเนินโครงการ 

คณะเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร ์

1 1 1 1 1 
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แผนงานที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถของกลุม่วิสาหกิจชุมชน และSMEs: โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี ้

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการจัดท้า
ฐานข้อมูลวิสาหกิจ
ชุมชน และ SMEs 

ระบบฐานข้อมลู คณะวิทยาการ
จัดการ 

1     

2) โครงการยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ 
(New Entrepreneur) 
ด้วยภูมิปญัญาท้องถิ่น 

จ้านวนผลติภณัฑ์
ชุมชนที่ได้รับการ
ยกระดับ 
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
ศูนย์การศึกษา  
บึงกาฬ 

 
 
2 

5 
 
2 

5 
 
2 

5 
 
2 

5 
 
2 

3) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจดัท้า
แผนธุรกิจ / การ
ส่งเสริมการตลาด / การ
บริหารจดัการกลุ่ม
วิสาหกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จ้านวนวิสาหกิจ
ชุมชน/ผู้ประกอบ 
การที่เข้าร่วม 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
 

 
 

50 
 
 

3.50 

50 
 
 

3.50 

50 
 
 

3.50 

50 
 
 

3.50 

4) โครงการศูนย์การ
เรียนรู้การพัฒนาและ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ชุมชน 

จ้านวนศูนย์การ
เรียนรู ้
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

 1 1 1 1 

5) โครงการติดตาม
ประเมินผลและถอด
บทเรียน 

บทเรียนจากการ
ด้าเนินโครงการ
ยกระดับขดี
ความสามารถของ
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และ SMEs 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
 

 1 1 1 1 
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แผนงานที่ 4 การท่องเท่ียวชุมชน: โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี้ 

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการส้ารวจ
ศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในชุมชน 
- จัดท้าพิกัด 
- จัดท้าศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จ้านวนพิกัดชุมชน 
จ้านวนชุมชนที่
ได้รับการท้าชุด
ศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
 
ศูนย์การศึกษา 
บึงกาฬ 

3,000 
2 
 
1 

3,000 
4 
 
1 

3,000 
6 
 
1 

3,000 
8 
 
1 

3,000 
10 
 
1 

2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว บุคลากร และ
การแปรรปูผลิตภณัฑ ์

จ้านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ 
จ้านวนครั้งในการ
อบรมภาษา 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
ศูนย์ภาษา 

 
 
1 
 

3.50 

 
 
1 
 

3.50 

4 
 
1 
 

3.50 

4 
 
1 
 

3.50 

4 
 
1 
 

3.50 

3) โครงการพัฒนา
โปรแกรม เส้นทาง และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

จ้านวนโปรแกรม 
เส้นทาง และ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

 4 4 4 4 

4) โครงการจัดท้าสื่อ
และการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

จ้านวนชุมชนที่
ได้รับการพัฒนา
สื่อประชาสัมพันธ์ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

  6 8 10 

5) โครงการจัดท้า 
Application และ 
Website ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว 

จ้านวน 
Application / 
Website 

คณะวิทยาศาสตร ์
 
ศูนย์การศึกษา 
บึงกาฬ 

 
 

1 
 
1 

 
 

 
 

 
 

6) โครงการติดตาม
ประเมินผลและถอด
บทเรียน 

บทเรียนจากการ
ด้าเนินโครงการ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1 1 1 1 1 
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แผนงานที่ 5 พัฒนาอาชีพและทักษะแรงงานวิชาชีพ: โครงการทีจ่ะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี้ 

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการส้ารวจความ
ต้องการพัฒนาทักษะ
อาชีพและฝีมือแรงงาน 

แผนการให้บริการ
ในการพัฒนา
ทักษะอาชีพและ
ฝีมือแรงงาน 

มหาวิทยาลยั 1     

2) โครงการพัฒนา
หลักสตูรตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ 

จ้านวนหลักสตูร มหาวิทยาลยั 2 2 3 3 3 

3) โครงการจัดอบรม
และทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานส้าหรับ
สถานประกอบการ 

จ้านวนครั้ง 
ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
อบรม 

คณะเทคโนโลย ี 2 
3.50 

2 
3.50 

3 
3.50 

3 
3.50 

3 
3.50 

4) โครงการอบรมภาษา จ้านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 
ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
อบรม 

ศูนย์ภาษา 1 
 

3.50 

1 
 

3.50 

1 
 

3.50 

1 
 

3.50 

1 
 

3.50 

5) โครงการตลาดนัด
แรงงาน 

จ้านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลยั 1 1 1 1 1 

6) การสร้างศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและศูนย์
ทดสอบวัสด ุ

ศูนย์ทดสอบ คณะเทคโนโลย ี
 

1     

7) โครงการติดตาม
ประเมินผลและถอด
บทเรียน 

บทเรียนจากการ
ด้าเนินโครงการ
พัฒนาอาชีพและ
ทักษะแรงงาน
วิชาชีพ 

มหาวิทยาลยั 1 1 1 1 1 
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แผนงานที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพ้ืนเมือง: โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์าม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี้ 

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการการ
ศึกษาวิจัยองค์ความรู้
ด้านผ้าทอพื้นเมือง 
นวัตกรรม เส้นใย และ
การย้อมสีธรรมชาต ิ

จ้านวนโครงการ 
 

ศูนย์สรา้งสรรค์ผ้า
และสิ่งทอ 

2 3 4 5 5 

2) โครงการพิพิธภัณฑ์
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาและองค์
ความรูผ้้าทอพื้นเมือง
อีสาน 

จ้านวนพิพิธภัณฑ ์ ศูนย์สรา้งสรรค์ผ้า
และสิ่งทอ 

1     

3) โครงการศูนย์
ทดสอบและรับรอง
มาตรฐานเส้นใยและ
ผลิตภณัฑ์ผ้าทอ 

จ้านวนศูนย ์ ศูนย์สรา้งสรรค์ผ้า
และสิ่งทอ 

1     

4) โครงการสร้างมูลคา่
ผลิตภณัฑ์ชุมชนทอผ้า
พื้นเมือง ด้วยการพัฒนา
กระบวนการผลติ เส้น
ใย และสยี้อมธรรมชาต ิ

จ้านวนชุมชน ศูนย์สรา้งสรรค์ผ้า
และสิ่งทอ 

10 10 10 10 10 

5) โครงการพัฒนา
หลักสตูรดา้นการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

จ้านวนหลักสตูร ศูนย์สรา้งสรรค์ผ้า
และสิ่งทอ 

1     

6) โครงการพัฒนา
หลักสตูรฝึกอบรมระยะ
สั้นด้านการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
เส้นใย และส ี

จ้านวนหลักสตูร ศูนย์สรา้งสรรค์ผ้า
และสิ่งทอ 

5 5 5 5 5 

7) โครงการอบรม
สัมมนาและการเสวนา
ด้านผ้าทอและสิ่งทอ
พื้นเมือง 

จ้านวนครั้ง ศูนย์สรา้งสรรค์ผ้า
และสิ่งทอ 

6 6 6 6 6 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

8) โครงการจัด
นิทรรศการหมุนเวียน
ด้านวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาและองค์ความรู้
ผ้าทอพื้นเมือง 
 

จ้านวนครั้ง ศูนย์สรา้งสรรค์ผ้า
และสิ่งทอ 

2 2 2 2 2 

9) โครงการจัดท้า
หนังสือเผยแพร่องค์
ความรู้วัฒนธรรมภมูิ
ปัญญาและองค์ความรู้
ผ้าทอพื้นเมือง 

จ้านวนเล่ม 
 

ศูนย์สรา้งสรรค์ผ้า
และสิ่งทอ 

2 3 4 5 5 

10) โครงการความ
ร่วมมือกับชุมชนหรือ
องค์กรทอผ้า
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ้านวนชุมชน/
องค์กร 

ศูนย์สรา้งสรรค์ผ้า
และสิ่งทอ 

5 5 5 5 5 

11) โครงการติดตาม
ประเมินผลและถอด
บทเรียน 

บทเรียนจากการ
ด้าเนินโครงการ 

ศูนย์สรา้งสรรค์ผ้า
และสิ่งทอ 

1 1 1 1 1 

 
แผนงานที่ 7 บริหารจัดการน้ าในไร่-นาตามศาสตร์พระราชา: โครงการที่จะดา้เนินงานเพื่อให้บรรลวุัตถุประสงค์
ตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี ้

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการส้ารวจ
แปลงไร่-นาของ
เกษตรกรเป้าหมาย 

จ้านวนแปลงไร่นา
ของเกษตรกร
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 50 50 50 50 50 

2) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบรหิาร
จัดการน้้าในไร่-นาตาม
ศาสตร์พระราชา 

จ้านวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 

มหาวิทยาลยั  50 50 50 50 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

3) โครงการศึกษาข้อมูล
ภูมิสังคมในแปลงไร่-นา
เป้าหมายและน้าศาสตร์
พระราชามาปรับใช้ 

จ้านวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

มหาวิทยาลยั 50 50 50 50 50 

4) โครงการถอด
บทเรียนการบริหาร
จัดการน้้าในไร่-นาตาม
ศาสตร์พระราชา 

ชุดความรู้การ
บริหารจดัการน้้า
ในไร่-นาตาม
ศาสตร์พระราชา 

มหาวิทยาลยั 1 1 1 1 1 

5) โครงการสร้าง
เครือข่ายและขยายผล
จากการบริหารจดัการ
น้้าในไร่-นาด้วยศาสตร์
พระราชา 

ศูนย์การเรียนรู้
การบริหารจัดการ
ไร่-นาตามศาสตร์
พระราชา 

มหาวิทยาลยั  1 1 1 1 

6) โครงการติดตาม
ประเมินผล 

บทเรียนจากการ
ด้าเนินโครงการ
บริหารจดัการน้้า
ในไร่-นาตาม
ศาสตร์พระราชา 

มหาวิทยาลยั 50 50 50 50 50 

 
แผนงานที่ 8 โลจิสติกส์และเศรษฐกิจท้องถิ่นเชือ่มโยงอนุภมูิภาคลุม่น้ าโขง: โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี ้

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการส้ารวจ
ข้อมูลพื้นฐานโลจิสติกส์
และเศรษฐกิจท้องถิ่น 

ระบบฐานข้อมลู  คณะวิทยาการ
จัดการ 
ศูนย์การศึกษา      
บึงกาฬ 

1 
 
1 

    

2) โครงการศึกษาและ
วิเคราะหต์้นทุน             
โลจสิติกส์ในกลุ่มธุรกจิ
เป้าหมาย 

ชุดความรู้เกีย่วกับ
ต้นทุนโลจสิติกส์
ตามกลุม่ธุรกิจ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
ศูนย์การศึกษา           
บึงกาฬ 

 1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

3) โครงการอบรมการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ 
Logistic และ Supply 
chain 

จ้านวน
ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมอบรม 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

 50 
 
 

3.50 

50 
 
 

3.50 

50 
 
 

3.50 

50 
 
 

3.50 

4) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตลาดดิจติอล
ส้าหรับผู้ประกอบการ
ขนส่งโลจสิติกส ์

จ้านวน
ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมอบรม 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

 50 
 
 

3.50 

50 
 
 

3.50 

50 
 
 

3.50 

50 
 
 

3.50 

5) โครงการอบรมสิทธิ
ประโยชน์ทางการคา้
และการลงทุน กฎหมาย 
และระเบียบต่างๆ 
เกี่ยวกับการน้าเข้าและ/
ส่งออกในประเทศ
เป้าหมาย 

จ้านวนครั้ง 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

6) โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาส้าหรับ
ผู้ประกอบการ                   
โลจสิติกส ์

จ้านวนครั้ง 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ศูนย์ภาษา 1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

7) โครงการส่งเสริม
ประชุมวิชาการระดับ
ภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ Logistic 
GMS 

จ้านวน
ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมอบรม 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

  80 
 
 

3.50 

80 
 
 

3.50 

80 
 
 

3.50 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

8) โครงการ Business 
Matching ส้าหรับ
ผู้ประกอบการขนส่งโลจิ
สติกส ์

จ้านวนวิสาหกิจ
ชุมชนและ
ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วม 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

  20 
 
 
 

3.50 

20 
 
 
 

3.50 

20 
 
 
 

3.50 

9) โครงการจัดงาน
แสดงสินค้า 

จ้านวนวิสาหกิจ
ชุมชนและ
ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วม 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

  100 
 
 
 

3.50 

100 
 
 
 

3.50 

100 
 
 
 

3.50 

10) โครงการติดตาม
ประเมินผลและถอด
บทเรียน 

บทเรียนจากการ
ด้าเนินโครงการ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

1 1 1 1 1 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2: บูรณาการพันธกิจสมัพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬา 
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย: โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี ้

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการวิเคราะห์
สถานการณ์และทบทวน
ทุนทางสังคมในพ้ืนท่ี 

แผนการให้บริการ
วิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
ศูนย์การศึกษา        
บึงกาฬ 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

2) โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
 

จ้านวนโครงการ คณะวิทยาศาสตร์  
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
คณะเทคโนโลย ี
คณะครุศาสตร ์
ศูนย์การศึกษา 
บึงกาฬ 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 

3) โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเยาวชน 
 
 

จ้านวนโครงการ คณะวิทยาศาสตร์  
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
คณะเทคโนโลย ี
คณะครุศาสตร ์
ศูนย์การศึกษา 
บึงกาฬ 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 

4) โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

จ้านวนโครงการ คณะวิทยาศาสตร์  
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
คณะเทคโนโลย ี
คณะครุศาสตร ์
ศูนย์การศึกษา 
บึงกาฬ 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 

5) โครงการติดตาม
ประเมินผล 

บทเรียนจากการ
ด้าเนินโครงการ 

คณะวิทยาศาสตร ์ 1 1 1 1 1 
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แผนงานที่ 2 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม: โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี ้

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลหมอล้า 

ระบบฐานข้อมลู ส้านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 1 1 1 1 

2) โครงการวิจัยองค์
ความรู้ชุมชนหมอล้า 

ชุดความรู ้ ส้านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 1  1  

3) โครงการสนับสนุน
และส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 

จ้านวนโครงการ 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ส้านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
ศูนย์การศึกษา 
บึงกาฬ 

1 
3.50 

 
 
 
2 

3.50 

1 
3.50 

 
 
 
2 

3.50 

1 
3.50 

 
 
 
2 

3.50 

1 
3.50 

 
 
 
2 

3.50 

1 
3.50 

 
 
 
2 

3.50 
4) โครงการอนุรักษ์สืบ
สาน ฮีต 12 คอง 14 

จ้านวนโครงการ 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
ส้านักศึกษาท่ัวไป 
ส้านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ศูนย์การศึกษา 
บึงกาฬ 

2 
3.50 

 
 
 
 
3 

3.50 

4 
3.50 

 
 
 
 
3 

3.50 

8 
3.50 

 
 
 
 
3 

3.50 

12 
3.50 

 
 
 
 
3 

3.50 

16 
3.50 

 
 
 
 
3 

3.50 
5) โครงการอบรมศลิปะ
ชุมชน 

จ้านวนโครงการ 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2 
3.50 

4 
3.50 

8 
3.50 

12 
3.50 

16 
3.50 

6) โครงการลาน
วัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมสญัจร 

จ้านวนโครงการ 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2 
3.50 

4 
3.50 

8 
3.50 

12 
3.50 

16 
3.50 

7) โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชนหมอล้า 

จ้านวนศูนย์  ส้านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 1  1  

8) โครงการติดตาม
ประเมินผล 

บทเรียนจากการ
ด้าเนินโครงการ 

ส้านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 1 1 1 1 
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แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกีฬาและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขปัญหายาเสพติด: โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี ้

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการทบทวน
ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 
การกีฬา และ
สถานการณ์ปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา
และชุมชน 

แผนการให้บริการ
วิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์  
คณะครุศาสตร ์

1     

2) โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านสุขภาพกับ
ผู้น้าชุมชน 
 

จ้านวนครั้ง 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณะวิทยาศาสตร ์
คณะครุศาสตร ์

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

3) โครงการอบรม
ผู้ประกอบการ 
ผลิตภณัฑ์ทางการกีฬา 

จ้านวนครั้ง 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณะครุศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร ์

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

4) โครงการประเมิน
สุขภาพของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยั 

จ้านวนครั้ง 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณะวิทยาศาสตร ์ 1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

5) โครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมทางการกีฬา  

จ้านวนครั้ง 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณะวิทยาศาสตร ์
คณะครุศาสตร ์
คณะเทคโนโลย ี

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

6) โครงการ To be 
No.1 

จ้านวนครั้ง 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ส้านักศึกษาท่ัวไป 
กองพัฒนา
นักศึกษา 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

7) โครงการติดตาม
ประเมินผล 

บทเรียนจากการ
ด้าเนินโครงการ 

คณะวิทยาศาสตร ์ 1 1 1 1 1 
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แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน: โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี้ 

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการส้ารวจ
เกี่ยวกับการรูเ้ท่าทันสื่อ 
ดิจิตอล และสารสนเทศ 

แผนการให้บริการ
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1 1 1 1 1 

2) โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย
ในหมู่บ้าน 

จ้านวนครั้ง 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

2 
3.50 

4 
3.50 

6 
3.50 

8 
3.50 

10 
3.50 

3) ชุมชนต้นแบบ
ประชาธิปไตย 

จ้านวนชุมชน
ต้นแบบ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

  1 1 1 

4) โครงการติดตาม
ประเมินผล 

บทเรียนจากการ
ด้าเนินโครงการ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1 1 1 1 1 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ 3: บูรณาการพันธกิจสมัพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย: โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี ้

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการวิจัยและ
การจัดการความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

ชุดความรู ้
จ้านวนชุมชนที่
ได้รับการจัดการ
ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร ์
ส้านักศึกษาท่ัวไป 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

2) โครงการบูรณาการ
ศิลปะวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้าง
จิตส้านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้านวนชุมชนที่
ได้รับการ           
บูรณาการ 

คณะวิทยาศาสตร ์
ส้านักศึกษาท่ัวไป 
ศูนย์การศึกษา 
บึงกาฬ 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

3) โครงการลดการใช้
สารเคมีของเกษตรกรใน
ท้องถิ่น 

จ้านวนชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ 
 

คณะวิทยาศาสตร ์
ส้านักศึกษาท่ัวไป 

1 
 

1 
 

1 
 

1 1 

4) โครงการจัดตั้งศูนย์
ให้ค้าปรึกษาตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ล้อม 

จ้านวนศูนย ์
ระดับความพึง
พอใจของผู้รับ
ค้าปรึกษา 

คณะวิทยาศาสตร ์
ส้านักศึกษาท่ัวไป 

1 
 

 
3.50 

 
3.50 

 
3.50 

 
3.50 

5) โครงการจัดการขยะ
ในชุมชน 

จ้านวนชุมชน คณะวิทยาศาสตร ์
ส้านักศึกษาท่ัวไป 

1 1 1 1 1 

6) โครงการสร้างชุมชน
สีเขียว 

จ้านวนหมู่บ้าน/
ชุมชนต้นแบบ 
 

คณะวิทยาศาสตร ์
ส้านักศึกษาท่ัวไป 

1 1 1 1 1 

7) โครงการสร้างยุวทูต
สิ่งแวดล้อม 

จ้านวนยุวทูต
ต้นแบบ 
 

คณะวิทยาศาสตร ์
ส้านักศึกษาท่ัวไป 

1 1 1 1 1 

8) โครงการห้องเรียน
สิ่งแวดล้อม 

จ้านวนห้องเรียน
ต้นแบบ 
 

คณะวิทยาศาสตร ์
ส้านักศึกษาท่ัวไป 

1 1 1 1 1 

9) โครงการติดตาม
ประเมินผล 

บทเรียนจากการ
ด้าเนินโครงการ 

คณะวิทยาศาสตร ์ 1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตและพัฒนาครู  
กลยุทธ์ที่ 1: ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมจีิตวิญญาณความเป็นครู และสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 

คุณลักษณะบัณฑิต:  ท างานอย่างมืออาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตอาสาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู  
แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี ้

โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู
หลักสตูร 

ฐานข้อมูล คณะครุศาสตร ์ 1 1 1 1 1 

2) โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูผลการ
สอบผ่านใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู และ
ผลการสอบบรรจ ุ

ฐานข้อมูลผลการ
สอบผ่าน
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ครู และผลการ
สอบบรรจ ุ

คณะครุศาสตร ์ 1 1 1 1 1 

3) โครงการพัฒนา
หลักสตูรครูช่าง/ครู
ภาษาจีน 

หลักสตูรใหม่ ใน 
5 ป ี

คณะครุศาสตร ์ 1 - 1 - 1 

4) โครงการพัฒนา
หลักสตูรครู 2 ภาษา 

หลักสตูรครู 2 
ภาษา 

คณะครุศาสตร ์ 1 1 1 1 1 

5) โครงการพัฒนา
หลักสตูรครูการศึกษา
พิเศษ 

หลักสตูรครู
การศึกษาพิเศษ 

คณะครุศาสตร ์ - 1 - - - 

6) โครงการ course 
redesign ในราย
วิชาชีพครูสู่ชุมชนตาม
สมรรถนะชั้นป ี

จ้านวนรายวิชาที่
มีการปรับปรุง 
มคอ. 3 และ 
มคอ. 5 ให้
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตคร ู

คณะครุศาสตร ์ 11 11 11 11 11 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

7) โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการ
สอนในภูมิภาคอาเซียน 

จ้านวนนักศึกษา
ที่ทดลองสอน
เป็น
ภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตร ์ 5 5 5 5 5 

8) โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาตามกรอบ
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบ
ผ่านเกณฑ์
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ 
CEFR ในระดับ 
B1 

คณะครุศาสตร ์ 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 

9) โครงการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็น
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 ตาม
ช้ันป ี

ร้อยละนักศึกษา
ที่เข้าร่วม
โครงการตามช้ัน
ปี  

คณะครุศาสตร ์ 100% 100% 100% 100% 100% 

10) โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  

จ้านวนรายวิชา
ที่มีการรายงาน
ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 

คณะครุศาสตร ์ 11 11 11 11 11 

11) โครงการก้ากับ
ติดตามการสอบผ่าน
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 

ร้อยละของ
บัณฑิตครูที่สอบ
ผ่านมาตรฐาน
ใบประกอบ
วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร ์ 100% 100% 100% 100% 100% 

12) โครงการก้ากับ
ติดตามการสอบบรรจุ
และการฝึกงาน 

ร้อยละของ
บัณฑิตครูที่สอบ
บรรจุครูได้ใน 1 
ปี/2 ปี/3 ป ี

คณะครุศาสตร ์ 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 

13) โครงการก้ากับ
ติดตามการด้าเนินการ
ของหลักสูตร 

ผลการ
ด้าเนินงานของ
หลักสตูร 

คณะครุศาสตร ์ 11 11 11 11 11 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตและพัฒนาครู  
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 

  แผนงานที่ 1 การพัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการศึกษา 
  แผนงานที่ 2 ศูนย์พัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษาในท้องถิน่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบ   
                  Coaching and mentoring และ Professional learning community (PLC) 
แผนงานที่ 3 พัฒนาสถาบันต้นแบบการผลิตครู 
โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี ้

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 
1) โครงการครุศาสตร์
สัญจร 

จ้านวนโครงการ คณะครุศาสตร ์ 1 2 3 4 4 

2) โครงการพัฒนา
หลักสตูรอบรมครดููแล
ศูนย์เด็กเล็ก 

หลักสตูรใหม ่ คณะครุศาสตร ์ 1 2 3 4 4 

3) โครงการพัฒนา
หลักสตูรอบรมครู
แบบครบวงจร 

หลักสตูรใหม่  คณะครุศาสตร ์ 1 2 3 4 4 

4) โครงการพัฒนาครู
ประจ้าศูนย์เด็กเล็ก
ของ อปท. 

จ้านวนโครงการ คณะครุศาสตร ์ 1 2 3 4 4 

5) โครงการพัฒนา
อาจารย์เป็นอาจารย์
ต้นแบบ 

ร้อยละของ
อาจารย์ที่เป็น
ต้นแบบความ
เชี่ยวชาญใน
วิชาชีพท่ีได้รับ
การยอมรับ 

คณะครุศาสตร ์ 50% 60% 70% 80% 100% 

6) โครงการห้องเรียน 
พ่อแม่ ครอบครัว 
ชุมชน 

ร้อยละของครู
ศูนย์เด็กเล็กท่ี
เข้าร่วม 

คณะครุศาสตร ์ 10% 15% 20% 25% 30% 

7) โครงการพัฒนาครู
ด้วยกระบวนการจิตต
ปัญญา 

ร้อยละของ
ครูผูส้อนที่น้า
กระบวนการ
จิตตปัญญาไป
ใช้ในห้องเรียน 

คณะครุศาสตร ์ 30% 40% 50% 60% 70% 
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โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 
8) โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้ด้าน ICT/
บุคลิกภาพ 

ร้อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ี
น้าเทคโนโลยีไป
ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

คณะครุศาสตร ์ 30% 40% 50% 60% 70% 

9) โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูของคร ู

ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย ์

คณะครุศาสตร ์ 50% 55% 60% 70% 80% 

10) โครงการพัฒนา
เทคนิคการสอน 

จ้านวนช่ัวโมง
ของการเรียน
การสอนใน
หลักสตูรครุ
ศาสตร์ที่
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเทคนิค
การสอน 

คณะครุศาสตร ์ 20% 25% 30% 30% 30% 

11) โครงการพัฒนา
ศูนย์ศึกษาพัฒนาคร ู

จ้านวนศูนย ์ คณะครุศาสตร ์ 1 1 1 1 1 

12) โครงการพัฒนา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

จ้านวนศูนย ์ คณะครุศาสตร ์ 1 1 1 1 1 

13) โครงการคลินิก
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ที่มีความต้องการ
พิเศษแบบองค์รวม 

จ้านวนศูนย ์ คณะครุศาสตร ์ 1 1 1 1 1 

14) โครงการติดตาม
ประเมินผล 

บทเรียนจาก
การด้าเนิน
โครงการ 

คณะครุศาสตร ์ 1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตและพัฒนาครู  
กลยุทธ์ที่ 3: สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 

  แผนงานที่ 1 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
แผนงานที่ 2 การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนใน    

ท้องถิ่น 
โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี ้

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 
1) โครงการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

จ้านวน
โครงการวิจัย 

คณะครุศาสตร ์ 10 10 10 10 10 

2) โครงการวิจัยและ
พัฒนาโรงเรียน
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจดัการเรียน
การสอน 

จ้านวน
โครงการวิจัย 

คณะครุศาสตร ์ 10 10 10 10 10 

3) โครงการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตใหเ้ป็น
ศูนย์ฝึกปฏิบตัิการ
และการวจิัยเป็น
ต้นแบบ 

จ้านวนโครงการ คณะครุศาสตร ์ 5 5 5 5 5 

4) โครงการพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู้สูโ่รงเรียน
ขาดแคลน 

จ้านวนโรงเรยีน
ในท้องถิ่นที่มี
การน้า
นวัตกรรมการ
จัดการมาใช้ 

คณะครุศาสตร ์ 5 5 5 5 5 

5) โครงการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

จ้านวนโรงเรยีน
ในท้องถิ่นที่มี
การน้า
นวัตกรรมการ
จัดการมาใช้ 

คณะครุศาสตร ์ 5 5 5 5 5 
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โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 
6) โครงการเพื่อนครู
ร่วมวิจัย (อาจารย์ 
มรภ. + ครู
ประจ้าการ) 
นวัตกรรมสู่ช้ันเรยีน 

จ้านวนโครงการ คณะครุศาสตร ์ 5 5 10 10 15 

7) โครงการอบรมครู
ด้านการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้
รูปแบบ 
STEM/STEMA 

จ้านวนนักเรียน 
ครู หรือ
โรงเรียนทีไ่ดร้ับ
รางวัลใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ ด้าน
การจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้
กระบวนการ 
STEM 

คณะครุศาสตร ์ 1 1 2 3 4 

8) โครงการอบรมครู
พี่เลี้ยงเรื่องการวจิัยใน
ช้ันเรียน 

ร้อยละของครูที่
อบรมท้างาน
วิจัยในช้ันเรียน 

คณะครุศาสตร ์ 80% 85% 90% 95% 100% 

9) โครงการ MOOCs 
เน้นการพัฒนาคร ู

จ้านวนรายวิชา
ที่พัฒนาเป็น 
MOOCs 

คณะครุศาสตร ์ 2 4 6 8 11 

10) โครงการบูรณา
การข้ามศาสตร์ด้วย 
Project base 
learning เพื่อสรา้ง
นวัตกรรมสู่ช้ันเรยีน 

ผลงานวิจัยเฉ
พะสาขาวิชาชีพ
ครูไดร้ับตีพมิพ์
เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
น้าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
การผลิตและ
พัฒนาครู
เพิ่มขึ้น 

คณะครุศาสตร ์ 10 15 20 25 30 
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โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 
11) โครงการน้าเสนอ
ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาในการร่วม
แก้ปัญหาช้ันเรียน/
ชุมชน 

ผลงานวิจัยเฉ
พะสาขาวิชาชีพ
ครูไดร้ับตีพมิพ์
เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
น้าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
การผลิตและ
พัฒนาครู
เพิ่มขึ้น 

คณะครุศาสตร ์ 11 22 33 44 55 

12) โครงการติดตาม
ประเมินผล 

บทเรียนจาก
การด้าเนิน
โครงการ 

คณะครุศาสตร ์ 1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาคุณภาพการบริการ ทรัพยากรการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชีย่วชาญในวิชาชีพ 
แผนงานการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้: โครงการที่จะดา้เนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี้ 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 
1) โครงการพัฒนา
หลักสตูร MOOCS 
 

จ้านวนหลักสตูร 
ระดับความพึง
พอใจ 

มหาวิทยาลยั 2 
3.50 

2 
3.50 

2 
3.50 

2 
3.50 

2 
3.50 

2) โครงการ Smart 
Classroom learning 
 

จ้านวนรายวิชา 
ระดับความพึง
พอใจ 

มหาวิทยาลยั 5 
3.50 

5 
3.50 

5 
3.50 

5 
3.50 

5 
3.50 

3) โครงการพัฒนา
หลักสตูรสองปริญญา 

จ้านวนหลักสตูร ส้านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน/คณะ 

1 1 2 2 2 

4) โครงการพัฒนา
หลักสตูร Pre 
degree (Credit 
bank) 

จ้านวนหลักสตูร ส้านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน/คณะ 

2 2 2 2 2 

5) โครงการพัฒนา
หลักสตูรนานาชาต ิ

จ้านวนหลักสตูร ส้านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน/คณะ 

1 1 1 1 1 

6) โครงการพัฒนา
หลักสตูรระยะสั้น 

จ้านวนหลักสตูร ส้านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน/คณะ 

6 6 6 6 6 

7) โครงการพัฒนา
หลักสตูรสหวิทยา
การบูรณาการวิชาชีพ
ภายนอก Work 
integrated learning 
ของนักศึกษาในการ
ร่วมแก้ปัญหาชั้น
เรียน/ชุมชน 

จ้านวนหลักสตูร ส้านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน/คณะ 

2 2 3 2 2 
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โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 
8) โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
หลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ระดับผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในของ
มหาวิทยาลยั 
ระดับผลการ
ประเมินการ
สอนของ
อาจารย ์

คณะ/สถาบัน/หลักสูตร 3 
 
 
 
 
 

3.51 

 

3 
 
 
 
 

 
3.75 

3 
 
 
 
 
 

4.00 
 

3 
 
 
 
 

 
4.25 

3 
 
 
 
 
 

4.51 
 

9) โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ความเป็นอาจารย์ 
มรภ.อดุรธานี  

จ้านวนครั้ง 
ร้อยละอาจารย์
ที่เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลยั 

2 
100 

 
 
 

3.50 

2 
100 

 
 
 

3.50 

2 
100 

 
 
 

3.50 

2 
100 

 
 
 

3.50 

2 
100 

 
 
 

3.50 

10) โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ใน
การวิจัยและบริการ
วิชาการเชิงพื้นที่ 

จ้านวนโครงการ 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มหาวิทยาลยั 2 
3.50 

2 
3.50 

2 
3.50 

2 
3.50 

2 
3.50 

11) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
การท้าวิจัย R2R  

จ้านวนงานวิจัย 
R2R 

กบม./คณะ 1 1 1 1 1 

12) โครงการพัฒนา
ครูนวัตกร 

จ้านวนโครงการ 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะเทคโนโลย ี 1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 
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โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 
13) โครงการ
สนับสนุนการเข้าสู่
ต้าแหน่งทางวิชาการ 

ต้าแหน่งทาง
วิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ร้อย
ละ) 

กบม./คณะ 30 32 34 36 38 

14) โครงการพัฒนา
คุณวุฒิปรญิญาเอก
ของอาจารย์ 

ร้อยละของ
อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปรญิญา
เอกในหลักสตูร
ปริญญาตร ี

กบม./คณะ 30 
 

35 
 

40 45 
 

50 
 

15) โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

จ้านวนโครงการ 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กบม./คณะ 5 
3.50 

5 
3.50 

5 
3.50 

5 
3.50 

5 
3.50 

16) โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนให้เป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
Start up / 
Entrepreneur 

จ้านวนโครงการ 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กบม./คณะ 5 
3.50 

5 
3.50 

5 
3.50 

5 
3.50 

5 
3.50 

17) โครงการศูนย์
ทดสอบ TOEFL  

จ้านวนศูนนย ์
ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
อบรม 

ศูนย์ภาษา  1 
3.50 

 
3.50 

 
3.50 

 
3.50 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 2: จัดหา พัฒนา แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3: สร้างเครือข่ายภาคประชารัฐในการท างานตามพันธกิจ 
กลยุทธ์ที่ 4: จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ: โครงการที่จะด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562 – 2566 มีดังนี้ 

โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 

1) โครงการพัฒนา 
Data center เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 
และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสนับสนุน
การบริหารจัดการ  

ระบบฐานข้อมลู 
ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
ระบบ 

ส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

1 
3.50 

2) โครงการพัฒนา
ระบบ MIS, DSS, BI 
ส้าหรับผู้บรหิาร 

ระบบสนบัสนุน
การตัดสินใจ
ส้าหรับผู้บรหิาร 
ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
ระบบ 

มหาวิทยาลยั 1 
 
 

3.50 

1 
 
 

3.50 

1 
 
 

3.50 

1 
 
 

3.50 

1 
 
 

3.50 

3) โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ
งานพัฒนาท้องถิ่น 

ระบบ GIS มหาวิทยาลยั 1 1 1 1 1 

4) โครงการจัดท้า
ข้อตกลงแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรทางการ
ศึกษาและงานวิจัย
ร่วมกันในกลุ่ม มรภ. 

จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่มีการ
แลกเปลีย่น
ทรัพยากร
ระหว่างกัน 
จ้านวน
หน่วยงานท่ีมี
การท้าความ
ร่วมมือ  

กบม./คณะ/สถาบันวิจยั
ฯ/ศูนย์วิทยฯ์/ศูนย์บ่ม
เพาะ UBI/ศูนย์บ้าน
ตาด/ส้านักศลิปะฯ/งาน
วิเทศสัมพันธ ์

3 
 
 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
 
 
3 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

5) โครงการพัฒนาระบบ
ประชุมทางไกล 
(Teleconference)  

ระบบประชุม
ทางไกล 
ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
ระบบ 

มหาวิทยาลยั 1 
 

3.50 

 
 

3.50 

 
 

3.50 

 
 

3.50 

 
 

3.50 

6) โครงการจัดตั้ง
หน่วยงานจัดการ
ทรัพย์สินและรายได ้

ร้อยละรายได้ของ
มหาวิทยาลยั
เพิ่มขึ้น 

มหาวิทยาลยั 10% 10% 15% 15% 20% 

7) โครงการจัดตั้งศูนย์
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จ้านวน
หน่วยงาน/
โครงการที่
ให้บริการ 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

มหาวิทยาลยั 3/3 
 
 
 

3.50 

4/4 
 
 
 

3.50 

4/4 
 
 
 

3.50 

5/5 
 
 
 

3.50 

6/6 
 
 
 

3.50 

8)โครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ 

จ้านวนหลักสตูร
ฝึกอบรม 
ร้อยละของ
บุคลากรที่ม ี
สมรรนถะเพิ่มขึ้น 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

มหาวิทยาลยั 2 
 

10% 
 
 

3.50 

2 
 

20% 
 
 

3.50 

2 
 

30% 
 
 

3.50 

2 
 

40% 
 
 

3.50 

2 
 

50% 
 
 

3.50 

9) โครงการสร้าง
เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ 

ร้อยละของ
จ้านวนสมาชิกที่
เป็นเครือข่าย
เพิ่มขึ้น 

กบม./คณะ 10% 15% 20% 25% 30% 

10) โครงการสร้าง
เครือข่ายศิษยเ์ก่า 

ร้อยละของ
จ้านวนสมาชิกที่
เป็นเครือข่าย
เพิ่มขึ้น 

กบม./คณะ 10% 15% 20% 25% 30% 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

5) โครงการพัฒนาระบบ
ประชุมทางไกล 
(Teleconference)  

ระบบประชุม
ทางไกล 
ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
ระบบ 

มหาวิทยาลยั 1 
 

3.50 

 
 

3.50 

 
 

3.50 

 
 

3.50 

 
 

3.50 
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ภาคผนวก 
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