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บทนำ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562         

เพื่อให้การพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จึง ได้มีการออกระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ. 2562           
ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เช่นกัน โดยสาระสำคัญในข้อ 4, 5 และ 6 ระบุว่า 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ           
ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปกระทำผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก 
และจะใช้ว ิธ ีอื ่นตามที ่เห็นสมควรร่วมด้วยก็ได้  แต่ต้องไม่สร้างภาระแก่หน่วยงานของรัฐเกินสมควร 
โดยให้เป ็นหน้าที ่ของหัวหน้าหน่ วยงานของรัฐแต่ละแห่งที ่จะต ้องดำเน ินการเชื ่อมโยงฐานข้อมูล 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐนั้นเข้ากับระบบที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จัดให้มีขึ ้น และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการให้มีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบภายในระยะเวลาที ่ สศช. กำหนด               
ซึ ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) ข้อมูลเกี ่ยวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินงาน  
(2) ความสอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  (3) ความก้าวหน้า  
และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ (4) ปัญหาหรืออุปสรรค และ (5) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการ        
ดำเน ินงาน ในกรณีท ี ่ห ัวหน้ าหน ่วยงานของร ัฐไม ่รายงานผลการดำเน ินการภายในระยะเวลา 
ที่กำหนด หรอืรายงานไม่ครบถ้วนตามรายการที่กำหนด ให้ สศช. แจ้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือหัวหน้าองค์กร
ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการทราบพร้อมด้วยเหตุผลโดยเร็ว 
 จากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐและเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ถือว่าเป็นหัวรถจักรในการพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 20 (พ.ศ. 2561-2580) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย นอกจากนี ้ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (เบื ้องต้น 3 ปี) และแผนรายปี           
ตามแนวทางของ สศช. ทั ้งนี ้เพื ่อให้สอดรับกับการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ที่ สศช. พัฒนาขึ้น 

อย่างไรก็ตามในรอบปีที่ผ่านมาสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากและรวดเร็วโดยเฉพาะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ตามภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยที ่ต้องมีการปรับเปลี ่ยนรูปแบบวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มกระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์โดยมีการจัดเวทีเสวนา
ทางวิชาการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         
นักธุรกิจในท้องถิ ่น นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั ่วไป มีการรับฟังความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ                         
จากสภาคณาจารย์ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การรวบรวมข้อมูลบริบทศึกษานโยบาย                   
และแผนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างเป็นยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิก่อนถ่ายทอดสู่การปฏิบัติต่อไป 
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1.1  วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน ์
 

 “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศ  
3. สร้างต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
5. บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
มีความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานทำ มีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต

ในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                  

และทักษะอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ และตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

1. มีความเป็นเลิศด้านการผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2. เป็นที่ พ่ึงของท้องถิ่นที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบสูงทางวิชาการ เศรษฐกิจ                  

และสังคม ต่อท้องถิ่นและประเทศ 

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล          

4. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่ มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน                  

ในท้องถิ่น ส่งเสริมให้มคีวามเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. เป็ นมหาวิทยาลั ยที่ มี น วัตกรรม  เพ่ื อสร้ างมู ลค่ าเพ่ิ มจากภู มิ ปัญ ญ า  ศิ ลปวัฒ นธรรม                                 

และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
  2. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 
 

  3. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ  

 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล 
                        และมีความเป็นสากล 

 

  5. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 

6. การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.2 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565)  
     ฉบับปรับปรุงเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2563  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 เป้าประสงค ์

38 ตัวชี้วัด 

33 กลยุทธ ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 

 
 

 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานทำ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิต                       
ในศตวรรษท่ี 21และฐาน 
วิถีชีวิตใหม่ (New normal) 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง
การสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1.1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ยุคใหม่ 
1.1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อม              
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อ            
การเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัย 

1.1.4 พัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ตาม
แนวทาง Active Learning  
1.1.5 สร้าง Partnership                  
กับสถานประกอบการ และสถาบัน 
การศึกษาในการผลิตบัณฑิต 

KPI1.1.1 จำนวนหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนอง
ประชาชนให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
(หลักสูตรที่ได้คุณวุฒิ 6 หลักสูตร) 
KPI1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัย (50.00)  
KPI1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (50.00) 
KPI1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี        
ทีไ่ดง้านทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (80.00) 
KPI1.1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ด้านทักษะความรู้ การคิดวิเคราะห์          
และคุณธรรมจริยธรรม (4.00)  
KPI1.1.6 จำนวนผลงานของนักศึกษา 
หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ (20 ผลงาน)  

1.2 ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ        
การพัฒนาทักษะในการทำงาน 
 
 

1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 
1.2.2 สร้าง Partnership                  
กับสถานประกอบการ 
และหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
ทักษะการทำงานของประชาชน 

KPI1.2.1 จำนวนหลักสูตร Up Skills/Re Skills          
ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง และเปิดดำเนินการ 
(50 หลักสูตร/ปี) 
KPI1.2.2 จำนวนหน่วยงานภายนอก ที่มีความ
ร่วมมือดำเนินการ หลักสูตร Up Skills/Re Skills  
(20 หน่วยงาน) 
KPI1.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน(3.75) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

 
 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
2.1 สร้างครูที่ เก่งวิชาการ              
เก่งภาษา เก่งสอน มีจิต
วิญญาณความเป็นคร ู 
รู้และรักษ์ท้องถิ่น 
น้อมนำศาสตร์ของพระราชา             
มาปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
 

2.1.1 พัฒนาระบบคัดเลือกคนดี คนเก่ง  
มีความศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าเรียนครู 
2.1.2 ส่งเสริมการสร้างครูตามแนวศาสตร์ 
ของพระราชา 
2.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงาน 
ทั้งในและต่างประเทศ 
2.1.4 ยกระดับคุณภาพกระบวนการ         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยร่วมจัด 
การเรียนรู้ในสถานศึกษา 
(School Integrated Learning: SIL) 
 

KPI2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินได้รับเข็มเชิดชูเกียรติครู          
ของพระราชา (20.00) 
KPI2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตครู ด้านการน้อมนำศาสตร์
พระราชามาปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน  
เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน                   
มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
รู้และรักษ์ท้องถิ่น (3.51) 
KPI2.1.3  ระดับความสำเร็จของการ
ยกระดับคุณภาพกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยร่วมจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา (School 
Integrated Learning: SIL) (ระดับ 3) 
KPI2.1.4  จำนวนนวัตกรรมเพ่ือการ
เสริมสร้างคุณลักษณะครูของพระราชา  
(อย่างน้อย 6 นวัตกรรม/ปี) 
KPI2.1.5  จำนวนเครอืข่ายความร่วมมือ              
ในการผลิตครู (อย่างน้อย 3 เครือข่าย) 
KPI2.1.6  ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล 
(80.00) 

2.2 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะในการจัด
การศึกษา และพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.2.1 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะตามความต้องการจำเป็น       
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ             
ในการพัฒนาครูและบุคลากร 

KPI2.2.1 จำนวนหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(Up Skills/Re Skills)  
(อย่างน้อย 20 หลักสูตร/ปี) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ทางการศึกษา 
2.2.3 พัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน
สมรรถนะครูมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPI2.2.2 จำนวนสถานศึกษาหรือ
หน่วยงาน ทางการศึกษาภายนอกที่ 
เข้าร่วมดำเนินการหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(อย่างน้อย 3 หน่วยงาน) 
KPI2.2.3 ร้อยละของครูและบุคลากร                   
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา                     
มีสมรรถนะสูงขึ้น (80.00) 
KPI2.2.4 ระดับความพึงพอใจของครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในการเพ่ิม
สมรรถนะในการจัดการศึกษา 
และการจัดการเรียนรู้ (3.51) 
KPI2.2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบรับรองมาตรฐานสมรรถนะ              
ครูมืออาชีพ (ระดับ 3) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 

 
 

 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
3.1 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ 
จากการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของคนในท้องถิ่น
และประเทศ 

3.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงาน
วิชาการและงานวิจัยที่เกิด Impact สูง  
และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 
3.1.2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้ 
กับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ และการ
นำเสนอผลงานวิชาการ และงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

KPI3.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา(ร้อยละ 50.00) 
KPI3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
และนานาชาติ (ร้อยละ 50.00) 
KPI3.1.3 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
(5 เครือข่าย) 

3.2 ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ        
มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ิมขึ้น 

3.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการ
วิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สู่ชุมชน 
3.2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ             
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน  
และชุมชนท้องถิ่น 
3.2.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม   
ที่เป็นสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และมุ่งแก้ไขปัญหา 
ของสังคม 
3.2.4 สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย 
และบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก 

KPI3.2.1  ระดับความสำเร็จของการ                    
นำองค์ความรู้ไปใช้ในการเพ่ิม 
ขีดความสามารถของคนในชุมชน  
(ระดับ 4) 
KPI3.2.2  จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา  
และมีการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (8 ชุมชน) 

 

2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล 

และมีความเป็นสากล 
 
 
 

 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
4.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
สมรรถนะสูง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้มีธรรมาภิบาล 
และมีความเป็นสากล  
 

4.1.1พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ                     
และมีธรรมาภิบาล 
4.1.2 นำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ 
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงาน 
ให้มีประสิทธิภาพสูง 
4.1.3 พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนด้วยการ
แสวงหารายได้ บริหารทรัพย์สิน  
สร้างเสถียรภาพทางการเงินและงบประมาณ 
4.1.4 ส่งเสริมโครงการความร่วมมือ 
ทางวิชาการวิชาชีพกับต่างประเทศ 
ที่มี impact สูง 
4.1.5 ปรับโครงสร้างองค์กร และระบบ
บริหารงานบุคคลเพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัย 
ที่มีสมรรถนะสูงมีธรรมภิบาล 
และมีความเป็นสากล 
 

KPI4.1.1 ระดับความสำเร็จของ                   
การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัย 
ในกำกับของรัฐ (ระดับ3) 
KPI4.1.2 ผลคะแนนประเมิน ITA              
(ร้อยละ 85) 
KPI4.1.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย (3.51) 
KPI4.1.4 จำนวนโครงการความร่วมมือ         
ทางวิชาการวิชาชีพกับต่างประเทศ          
(2 โครงการ/ปี) 
KPI4.1.5 ผลการจัดอันดับของ  
THE impact ranking ด้านคุณภาพ 
การจัดการศึกษา(Quality Education)  
(ไม่เกิน 300 อันดับแรก) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 

 
 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
5.1 ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย         
ในทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ให้เรียนรู้        
และได้รับความเสมอภาค         
และเท่าเทียมในสังคม  

5.1.1 พัฒนานวัตกรรมและการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัยที่เอ้ือต่อคนทุกวัย 
รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
5.1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมกันของสังคม  
กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน 
ชุมชนและท้องถิ่น 

  

KPI5.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการ 

เพ่ือสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมกันทางสังคมของ 

คนทุกช่วงวัย (10 โครงการ/ปี) 
KPI5.1.2 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ          
ในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส          
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5 เครือข่าย) 
KPI5.1.3 ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้เรียนรู้(3.75)         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 
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 ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรังปรุงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
6.1 การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
บุคลากร และชุมชน ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรม 

6.1.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม              
ของท้องถิ่น 
6.1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
อารยธรรมโคราชและอารยธรรมอีสานใต้ 
 

KPI6.1.1 จำนวนกิจกรรมการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับต้นน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่นักศึกษา 
บุคลากร และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ (8 กิจกรรม/ปี) 
KPI6.1.2  จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่น             
และศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา          
สร้างมูลค่าเพ่ิม (2 รายการ/ปี) 
KPI6.1.3  ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีศักยภาพ       
ต่อการให้บริการทั้งในมิติวิชาการ            
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ระดับ5) 

6.2 ทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์
อย่างสร้างสรรค์ สมดุล             
และยั่งยืน 

6.2.1 NRRU Green University 
6.2.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2.3 สนับสนุนการสร้างอุทยานธรณี
โคราชให้เป็น UNESCO Global Geopark 

KPI6.2.1  จำนวนกิจกรรม Green 
University (5 กิจกรรม/ปี) 
KPI6.2.2  ระดับความสำเร็จของการ
ยกระดับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินให้
เป็น “UNESCO Global Geopark” 
(ระดับ 4) 

 

2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ 
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1.4 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์กับแผนที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 
 

ยุทธศาสตร์

ชาติ 

1. ด้านความ
มั่นคง 

2. ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4. การสรา้งโอกาส 
และความเสมอภาค   

ทางสังคม 

5. การสรา้งความเติบโต    
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร      

ต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนปฏิรูป

ประเทศ 

1. ด้านการเมือง 
3. ด้านกฎหมาย 
4. ด้านกระบวน 

การยุติธรรม 

6. ด้านเศรษฐกิจ 5. ด้านการศึกษา 
8. ด้านสาธารณสุข 

10. ด้านสังคม 

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
11. ด้านพลังงาน 

2. ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

9. ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

5. การเสริมสรา้งความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อพัฒนา

ประเทศสู่ความมั่งคั่ง   
และย่ังยืน 

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย    
และนวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

1. เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

2. การสร้างความเป็น
ธรรมชาตแิละลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 

4. การเติบโตที่เป็นมิตร   
กับส่ิงแวดล้อม 

6. การบริหารจัดการ
ภาครัฐฯ 

แผนการศึกษา

ชาต ิ

1. การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของ

สังคมและ
ประเทศชาต ิ

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน 
การวิจัยและนวตักรรม  

เพื่อการแข่งขัน 

3. การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

4. การสร้างโอกาส และ
ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษา       
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ราชภัฏ ระยะ 20 ป ี 1. การพัฒนาท้องถิ่น 2. การผลิตและพัฒนาครู 
3. ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 1. การพัฒนาท้องถิ่น 4. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

แผนจังหวัด
นครราชสีมา 

4. การเสริมสร้าง
ความม่ันคงทกุมิติฯ 

1. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 
การแขง่ขันทางเศรษฐกิจ 

2. ยกระดับสังคมให้เป็นเมือง                         
น่าอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดล้อม ฯ 

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
(พ.ศ.2562-2565) 

3. การพัฒนา
ท้องถ่ิน 

1. ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุน 
ความมั่นคงของท้องถ่ิน 

2. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู 

 

3. การพัฒนาท้องถิ่น 3. การพัฒนาท้องถิ่น 
4. การบริหารจัดการ

อย่างยั่งยืน 

1. ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาฯ 

3. การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันฯ 

5. สร้างโอกาสความ 
เสมอภาค ความเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาฯ 

2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

3.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ 

5. สร้างโอกาสความ 
เสมอภาค ความเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม 
6. ทำนุบำรุงและสร้าง

มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญา
ท้องถ่ินฯ 

5. สร้างโอกาสความ 
เสมอภาค ความเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม 
6. ทำนุบำรุงและสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากภูมิปัญญาท้องถ่ินฯ 

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีสมรรถนะสูง     
มีธรรมาภิบาลมีความ    

เป็นสากล 10 



11 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

  

 

 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่           
ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
             (1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์              
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
             (11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย  
             (12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ และผลประโยชน์            
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
             (16) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื ่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน           
การปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น 
 

 จากข้อกำหนดดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน ผลักดันให้การดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผ่านการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานภายใน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการบริหารของอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
      การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังนี้ 
     1. สร้างการรับรู ้ ความเข้าใจยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565)       
ฉบับปรับปรุงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก โดยการจัดประชุมทั้งกลุ่มใหญ่ และการสัญจรตามคณะ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลากหลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เฟซบุก้ หนังสือ เป็นต้น 

    2. กำหนดให้คณะ/หน่วยงาน จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565) ปรับปรุงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อรับการสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินงาน โดยมีการประชุมชี ้แจงแนวทาง แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ                
และหลักเกณฑ์การพิจารณา 

 
 
 

ส่วนที ่2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

    3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยตามแนวทางของสำนักงานสภาการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) ที่ประกอบด้วยรายละเอียดการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง            
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ  

    4. จัดหาทรัพยากรเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์          
ที่กำหนด 
     5. บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื ่อขับเคลื ่อน                  
การพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์  
     6. กำหนดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน ระดับคณะ/
สำนัก/สถาบันกับอธิการบดี  
 

การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทำขึ้นโดยสอดคล้อง               

กับยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารงานของอธิการบดีที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ขับเคลื ่อน              
การดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
พ.ศ. 2547 และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
งบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  ซึ ่งสามารถสรุปแนวทาง            
การสนับสนุนและจัดหางบประมาณและทรัพยากรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

   1. การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณของแต่ละยุทธศาสตร์  
   2. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ทั้งจากงบประมาณ

แผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
   3. แสวงหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เช่น งบจังหวัด 

กลุ่มจังหวัด งบวิจัย รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการและองค์กรอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล            
องค์ความรู้ อุปกรณ์ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

การติดตามและประเมินผล 
 แนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                    
(พ.ศ.2562-2565) ฉบับปรับปรุงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ดำเนินการดังนี้ 
    1. จัดทำคู่มือการประเมินผลที่ประกอบด้วย  

        1.1 การประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
                1.2 การประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
              1.3 การประเมินผลการบรรลุวิสัยทัศน์ 

   2. กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้ลงนามคำรับรอง               
การปฏิบัติราชการไว้ ผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ทุกสิ้นไตรมาส และรายงานต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

 

ยุทธศาสตร ์ แผนงานโครงการ/ 

โครงการ 
Output/Outcome 

KPI 

Feedback 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

 1. สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ปัจจัยภายนอก 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย

อย่างสมบูรณ์ในปี 2565 โดยในปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ 

ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้าน

สุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาวะค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม

จร ิยธรรม และไม ่ตระหน ักถ ึงความสำค ัญของระเบ ียบว ิน ัย ความซ ื ่อส ัตย์  และการม ีจ ิตสาธารณะ                                  

(สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยค่อนข้างมากเนื่องจาก
ประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด เห็นได้จากอัตราการสมัครสอบและการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ
ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตัวนักศึกษาเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา เนื่องจากประเทศไทย           
มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพสังคม หรือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังต้องเพ่ิม                  
การใหบ้ริการทางวิชาการด้านสุขภาพหรือการดูแลให้ความรู้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น
ด้วย 
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 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยหลักมาจากการลดลง    
ของการส ่งออกสินค้าและบริการการลงทุนทั ้งภาคร ัฐและเอกชน              
และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล ขณะที่การใช้จ่าย
เพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนชะลอตัวลง ด้านการผลิต 
ภาคเกษตรลดลงต ่อเน ื ่อง เน ื ่องจากได ้ร ับผลกระทบจากภัยแล้ง           
โ ดยการผล ิตส ินค ้ าอ ุ ตสาหกรรมลดล งและภาคบร ิการลดลง                   
จำนวนนักท่องเที ่ยว ที ่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัส             
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้บริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะสาขาขนส่งและสถานที ่ เก ็บส ินค้า และสาขาที ่พ ักแรม         
และบริการด้านอาหารลดลง ส่วนสาขาบริการที่สำคัญอ่ืน ๆ เช่น สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจ ักรยานยนต์ สาขาข ้อม ูลข ่าวสารและการส ื ่อสาร สาขาอส ังหาร ิมทร ัพย ์ชะลอต ัว ………………...                              
(สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) 

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่ออุดมศึกษาท้ังทางตรง และทางอ้อม ในแง่ของงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ ภาวการณ์หางานทำของบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย  

กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมโลกทำให้มีความ
ทันสมัยด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะปัจจุบันความเป็นโลกเดียวกัน (เป็นการย่อโลกให้เล็กลงโดยการส่งผ่านข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว) ของเศรษฐกิจ สังคม การค้า การลงทุน ทำให้โลกเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน อันเป็น          

คำจำกัดความของคำว่า  “โลกไร้พรมแดน”ซึ ่งรูปแบบการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็จะถูกผลกระทบเช่นกัน อุดมศึกษา         
จึงต้องปรับตัวเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพแข่งขันได้ในตลาดโลก        
อย่างแท้จริง และส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายกำลังคนอุดมศึกษา
เพื ่อแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ องค์ความรู ้ เทคโนโลยี ตลอดจน  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือนำกลับมาพัฒนาประเทศ  
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 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเปลี่ยน        
วิถีการดำรงชีวิตของคนทำให้เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
หลากหลายสาขามนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดมีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน ประเทศไทยต้องปรับเปลี ่ยนสู ่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
( Industry 4.0 ประกอบด ้วย  Cyber – Physical System  Internet of Things และ Cloud Computing)                  
เพื ่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ซึ ่งกลุ ่มอุตสาหกรรมนี้  จะเป็นกลไกหลักใน                          
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง วิธีทำงานของภาคธุรกิจ ความต้องการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การขยายตัวของผู ้ใช้อินเตอร์เน็ต การปรับรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศ                   
เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการเรียนรู้ผ่านสังคมดิจิทัล (Digital Society)     
 ดังนั้นประเทศไทยโดยเฉพาะอุดมศึกษาต้องพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกต้องปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ จะต้องผลิตบัณฑิตให้มีทักษะอาชีพตรง                   
กับความต้องการของตลาดแรงงาน  

 การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ นโยบายของรัฐบาลจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และดำเนินการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาประเทศ ส่งผลให้บทบาทการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเปลี ่ยนแปลงไป เช่น การส่งเสริมให้ผู ้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้            
ในศตวรรษท่ี 21 การผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนากำลังคนให้คุณลักษณะ
และทักษะที่พึ่งประสงค์ต่อความต้องการของประเทศ การยกระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเทียบเคียงกับนานาชาติ           
และการบริหารจัดการการศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นต้น   
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ปัจจัยภายใน 

หลักสูตรการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา     
7 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีจำนวน 69 หลักสูตร และระดับปริญญาเอกจำนวน 21 หลักสูตร 
รวมทั้งสิ้น 90 หลักสูตร จำแนกตามคณะที่รับผิดชอบ รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จำนวนหลักสูตรการศึกษาท้ังหมด จำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา 
กลุ่มสาขาวิชา/คณะ/ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
   ครุศาสตร์ 18 1 6 2 27 
   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 - 2 1 16 
   วิทยาการจัดการ 12 - 1 1 14 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 - - - 1 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 - 3 1 18 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 - - - 8 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      
   สาธารณสุขศาสตร์ 3 - 1 1 5 
บัณฑิตวิทยาลัย(สหวิทยาการ) - - 1 - 1 

รวม 69 1 14 6 90 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

จำนวนนักศึกษา 
 จำนวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด และผู้สำเร็จการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2558 – 2563 
 

 

ร้อยละการได้งานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ในช่วงปีการศึกษา 2558 – 2562 
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ร้อยละการมีงานทำ 

5,249 5,027

3,590 4,429
4,164

3,422

24,456
22,845

20,661
18,085

15,967
15,788

5,125 5,003

5,152 4,135
3,813

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000

2558 2559 2560 2561 2562 2563

นักศึกษาใหม่ นักศึกษาท้ังหมด ผู้ส าเร็จการศึกษา
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
เป็นหน่วยงานสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษา จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ทั ้งหมด ในช่วงปีการศึกษา 2560 – 2563 
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จำนวนหลักสูตรการศึกษาท้ังหมด จำแนกตามคณะ และระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
บริบาล 188 92 90 105 
อนุบาล 184 278 290 330 
ประถมศึกษา 321 329 349 410 

รวม 693 693 729 845 

 
สัดส่วนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สัดส่วนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ประจำปีการศึกษา 2562 

คณะ 
จำนวน
อาจารย ์

จำนวน 
FTES 

สัดส่วน
อาจารย ์      
ต่อ FTES 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละที่ต่าง
ไปจากเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. ครุศาสตร์ 63 3,142.52 1:50 1:30 40.00 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 151 3,194.34 1:21 1:25 19.05 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 149 1,595.00 1:11 1:20 81.82 
4. วิทยาการจัดการ 100 4,459.75 1:45 1:25 80.00 
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 61 462.64 1:8 1:20 150.00 
6. สาธารณสุขศาสตร์ 23 503.56 1:22 1:8 175.00 
7. บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาภาวะผู้นำฯ) - 15.75            -        

รวม 547 13,373.56       
 

หมายเหตุ ปรับค่า FTES ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีแล้ว 
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จำนวนบุคลากร 
  ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 1 ,131 คน ประกอบด้วย 
บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 605 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 526 คน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 
ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามประเภทและสายงาน 

 

 

 

 

 
 

                                   

 

ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทบุคลากร 
สายงาน 

รวม 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 143 12 155 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 433 417 850 
พนักงานราชการ - 23 23 
อาจารย์วิชาชีพขาดแคลน 16 - 16 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 13 - 13 
ลูกจ้างประจำ - 19 19 
ลูกจ้างชั่วคราว - 55 55 

รวม 605 526 1,131 

สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

สายสนับสนุน 
46.51% 

 
สายวิชาการ 

53.49% 
 

4 
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ตารางที่ 5 บุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ร้อยละ 

   รองศาสตราจารย์ 21 3.47 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 205 33.88 
   อาจารย์ 336 55.54 
   ครูผู้สอน 43 7.11 

รวม 605 100.00 
ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 บุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จำนวน   ร้อยละ 
   ปริญญาตรี 53 8.76 
   ปริญญาโท 318 52.56 
   ปริญญาเอก 234 38.68 

รวม 605 100.00 
ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 

  ป.ตรี 

  ป.เอก 
  รศ. 

  ครู 

  

  ผศ. 

อ. 

  ป.โท 
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งบประมาณ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามี งบประมาณในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 
817,779,720 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 495,189,300 บาท (60.55%) และงบประมาณเงินรายได้ 
322,590,420 บาท (39.45 %) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 7 

ตารางท ี ่  7..งบประมาณของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครราชส ีมา ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2563                                                      
จำแนกตามหมวดรายจ่าย และแหล่งงบประมาณ 

 แหล่งงบประมาณ  

ประเภทงบรายจ่าย งบแผ่นดิน งบ บ.กศ. งบ กศ.ปช./พิเศษ รวม 

งบบุคลากร 119,187,500 95,438,230 1,430,320 216,056,050 
งบดำเนินงาน 3,873,000 107,444,600 42,541,410 153,859,010 

งบลงทุน 93,802,755 2,858,800 - 96,661,555 
งบเงินอุดหนุน 278,326,045 10,359,850 3,103,050 291,788,945 
งบรายจ่ายอื่น - 44,639,700 14,774,460 59,414,160 

รวมทั้งสิ้น 495,189,300 260,741,180 61,849,240 817,779,720 

    ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 งบดำเนินงาน 18.81% 

  

งบรายจ่ายอ่ืน 7.27%  

งบลงทุน 11.82% 

  

งบบุคลากร 26.42% 

  

งบอุดหนุน 35.68% 
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งบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 

 

การวิจัย 

จำนวนโครงการวิจัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 8 
ตารางที ่8 จำนวนโครงการวิจัย  จำแนกตามแหล่งทุนและงบประมาณท่ีได้รับ 

จำนวนโครงการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 

เงินแผ่นดิน 75 56 4 21 

เงินรายได ้ 60 62 98 61 

ทุนภายนอก 31 10 28 6 

รวม 163 128 130 88 
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บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

 

 

 

 

 

 

 
การบริการวิชาการ 

โครงการบริการวิขาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

• โครงการอบรมยกระด ับคุณภาพการเร ียนร ู ้ด ้านการอ ่าน การเข ียน และการคิดว ิเคราะห์                             
ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

• โครงการพัฒนาจิตอาสาและประกาศหมู ่บ ้านราชภัฏต้นแบบจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่น                    
จังหวัดนครราชสีมา 

• โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) 

• โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้วยทุนทางทรัพยากรและภูมิปัญญาชุมชนสู่การสร้างสรรค์
อาหารท้องถิ่น 

• โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน 

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เป็นโลกไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

• โครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ราชภัฏราชสีมาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากในพื้นที ่ตำบลโคกกระชาย 
อำเภอครบุรี 

 
 
 

 

จำนวนวารสาร 

37 27

172

48
79

29 37
61

12 19

0

50

100

150

200

2560 2561 2562 2562 2563
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

ปีงบประมาณ 



27 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

เปรียบเทียบงบประมาณด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2561-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

รากเหง้า (DNA) ความแข็งแกร่งและความได้เปรียบ 
      จากการระดมความค ิดเห ็นของบ ุคลากรและน ักศ ึกษาเพ ื ่ อว ิ เคราะห ์  DNA หร ือรากเหง้ า 
ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ความแข็งแกร่งและความได้เปรียบสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
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1) สถาบันการผลิตครู 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีภาพลักษณ์และชื่อเสียงในด้านการผลิตครู เนื่องจากมีต้นกำเนิด  
มาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ผลิตบัณฑิตครู         
เพื่อรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก ทำให้เกิดภาพลักษณ์จากบุคคลภายนอกว่าเป็นสถาบันการผลิตครู  
ใครอยากเรียนครูต้องมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นอกจากนี้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมายังแสดงชัดดว้ย
ผลงานของบัณฑิตดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตสอบบรรจุครูได้มากที่สุด ปี 2560 

สถาบันที่จบ จำนวน (คน) 

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,320 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1,247 

3. มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,189 

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 852 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 818 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 765 

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 730 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 724 

9. มหาวิทยาลัยบูรพา 699 

10. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 685 

 
10 อันดับมหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาสอบเข้าโครงการ “คืนครูสู่ท้องถิ่น” 

สถาบันที่จบ จำนวน (คน) 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 170 

2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 135 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 130 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 130 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 110 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 103 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 99 

  



29 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

2) ที่พึ่งของท้องถิ่น 
 ตลอดระยะเวลาที ่ผ ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการดำเนินกิจกรรมโดยการ  
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอด เป็นสถาบันที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่ายและบุคลากร                
ของมหาวิทยาลัยยังมีการทำงานในลักษณะการวิจัยและการบริการวิชาการเพื ่อพัฒนาชุมชนท้ องถิ่น
ค่อนข้างมาก  จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

3) สถาบันเก่าแก่คู่ท้องถิ่น  
 ถ้านับระยะเวลาการก่อตั ้งตั ้งแต่เริ ่มเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมเป็นต้นมา ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีอายุกว่า 90 ปี แล้วจึงถือเป็นสถาบันเก่าแก่ที ่ เค ียงคู ่ก ับท้องถิ่น  
ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เป็นประตูสู่ภาคอีสาน นักศึกษาส่วนใหญ่  
มีภ ูม ิลำเนาในจังหว ัดนครราชส ีมา และจังหว ัดใกล ้เค ียง เป ็นสถ าบันท ี ่ เป ิดโอกาสทางการศ ึกษา 
แก่คนในท้องถิ่น 

 4) มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย และมีความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลายสาขา ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัย             
จะมีรากฐานมาจากสถาบันการผลิตครูแต่ปัจจุบันก็มีการเปิดสอนหลากหลายสาขาทั ้งด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านสาธารณสุขศาสตร์  
โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์ต่างๆอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 

5) มีแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรที่หลากหลาย 
 มหาว ิทยาล ัยมีการพัฒนาแหล่งเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลายอาทิ สถาบันว ิจ ัยไม ้กลายเป็นหิน 
และทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ศูนย์การเรียนรู้  
เพื ่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา 
แหล ่งเร ียนร ู ้ช ุมชนหลายแห ่ง เช ่น ศ ูนย ์การเร ียนร ู ้ท ้องถ ิ ่นสม ัยก ่อนประว ัต ิศาสตร ์บ ้านโนนวัด  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พ่อจันทร์ที ประทุมภา เป็นต้น 

6) ความรักความสามัคคีของคนในองค์กร 
 สังคมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสังคมของคนอีสาน มีความอบอุ่น มีน้ำใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ทำให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคีในองค์กร และยังมีคำท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของนักศึกษาและ
บ ุคลากร ค ือ “คนของพระราชา ข ้าของแผ ่นด ิน” ทำให ้น ักศ ึกษาและบ ุคลากรม ีความภาคภ ูม ิใจ 
และมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพ่ือในหลวง เพ่ือแผ่นดิน 
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7) มีที่ตั้งที่เหมาะสม 
 ที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่           
ที ่มีเศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก ประตูสู ่อีสาน มีแหล่งอุตสาหกรรม และมีการพัฒนาเมืองในหลายๆ                   
ด้าน จึงมีแหล่งงานให้กับนักศึกษาจำนวนมาก 
          8) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร ับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน                     
หร ือ THE University Impact Rankings 2020 ประเมินตามกรอบเป้าหมาย Sustainable Development 
Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 17 ด้าน 

 โดยมหาว ิทยาล ัยราชภัฏนครราชสีมา ม ีการประเมินผลคะแนนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย                           
ด้านที ่ 4 Quality Education (การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู ้) เป็นด้านที ่มีผลคะแนนที่ดีที ่สุด อยู ่ที ่ 42.4                
อยู ่ในอันดับ 301 + ของโลก ด้านที ่ 10 Reduced Inequalities (ลดความเหลื ่อมล้ำทั ้งภายในและระหว่าง
ประเทศ) ผลคะแนนอยู่ที่ 21.3 อยู่ในอันดับที่ 401+ ของโลก ด้านที่ 11 Sustainable Cities and communities 
(สร้างเมืองและการตั ้งถิ ่นฐานที่ปลอดภัย) ผลคะแนนอยู่ที ่ 30.7 อยู่ในอันดับ 401+ ของโลก และด้านที่ 17 
Partnerships for the goals (สร้างความร่วมมือ ระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน) มีผลคะแนนอยู ่ที ่ 19.7               
อยู่ในอันดับ 601+ ของโลก โดยรวมผลคะแนนทั้ง 4 ด้าน อยู่ที่ 25.8 จัดอยู่ในกลุ่มอันดับ 5 ของไทย และกลุ่ม
อันดับ 601+ ของโลก 
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2. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง 

 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
      ตามท่ีสภาวการณ์โลกและประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง
ทร ัพยากรธรรมชาต ิ และส ิ ่ ง แวดล ้ อม  เทคโน โลย ี และนว ั ตกรรม  เพ ื ่ อ ให ้ กา รพ ัฒนาประ เทศ 
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐบาลปัจจุบันจึงได้จัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2561-2580) ขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำไปเป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเน ินงาน ซ ึ ่ งกรอบย ุทธศาสตร ์ช าต ิด ั งกล ่ าว  กำหนดว ิส ัยท ัศน ์ ไว ้ ว ่ า  “ประเทศม ีความม ั ่ นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย             
6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ย ุทธศาสตร ์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่ งข ัน ได ้แก่ การพัฒนาภาคการผลิต 

และบริการ การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน วิจัยและพัฒนา 
3. ย ุทธศาสตร ์ด ้านการพัฒนาและเสริมสร ้างศ ักยภาพคน ได ้แก่ การพัฒนาศักยภาพคน 

ตลอดช่วงชีวิต การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
4. ย ุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างโอกาส ความเสมอภาคและเท ่าเท ียมก ันทางส ังคม ได ้แก่  

การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ การสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  2.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์                 
และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผน
แม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง   ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง กำหนด
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการ
ดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจำแนก
ตามประเด็นการพัฒนาออกเป็น 23 ประเด็น  

 ในส่วนการขับเคลื่อนแผนแม่บทผ่านภารกิจมหาวิทยาลัย ซึ่งสรุปประเด็นที่เก่ียวของได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
1) ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อโอกาสการเข้าถึง

การศึกษาจัดทำอบรมหลักสูตรระยะสั ้น เพื ่อเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง รองรับ                   
การพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน และทักษะผู้สูงอายุ 

2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้ง 
การศึกษาในระบบนอกระบบ และการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิต มีการออกแบบระบบการเร ียนรู ้ใหม่             
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

3) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านเศรษฐกิจ) มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม           
ที ่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศจำเป็นต้องใช้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าผลักดัน                         
ขีดความสามารถในทุกมิติของประเทศด้านการพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า จดทะเบียนการคุ้มครองการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา อีกทั้งให้ภาคการศึกษาเป็นเครือข่ายสำคัญเชื่อมโยงกลไกการพัฒนา
ระดับพ้ืนทีป่ระชาชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐ  
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 2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 เพ่ือสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศรัฐบาลจึงได้มีการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 
11 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1–ด้านการเมือง เพ่ือธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที ่ม ีความมั ่นคงมีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธ ิผล  ก่อให้เกิดประโยชน์สุข 
แก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน  
 ด้านที ่ 2–การบริหารราชการแผ่นดิน เพื ่อมุ ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพื ่อประชาชน” 
บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) 
 ด้านที่ 3–ด้านกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 ด้านที่ 4–กระบวนการยุติธรรม เพ่ือวางรากฐานระบบสังคมการเมืองของประเทศให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่น 
 ด้านที ่  5–ด้านเศรษฐกิจ เพื ่อยกระดับผลิตภาพ (higher productivity) และความสามารถ 
ในการแข่งขันในระดับประเทศให้สูงขึ ้น (more competitive) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน 
อย่างยั่งยืน (more inclusive) 
 ด้านที่ 6–ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้รับการรักษา ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
 ด้านที ่  7–ด้านสาธารณสุข เพื ่อให้ประชาชนมีความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ มีส ่วนร่วมในการ 
วางระบบดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ด้านที ่ 8–ด้านสื ่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพ 
ของการทำหน้าที ่ของสื ่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที ่ม ีความชอบธรรม และการใช้พื ้นที ่ด ิจ ิทัล  
เพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน  
 ด้านที่ 9–ด้านสังคม เพื่อให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชวีิต
อย่างมีคุณภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
 ด้านที ่ 10–ด้านพลังงาน เพื ่อปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานสร้างแผนจัดหาที ่ได ้รับ  
การยอมรับ ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกำหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยี
ใหม่ของประเทศ  
  ด้านที ่ 11–ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื ่อให้ประชาชนมีความรู ้เกี ่ยวกับ 
การทุจริต  มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
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 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้นำกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
มาสู ่การปฏิบัติโดยการจัดทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะละ  5 ปี ปัจจุบันเป็นแผน 
ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 6. การบร ิหารจ ัดการในภาคร ัฐ การป้องกันการท ุจร ิตประพฤติม ิชอบ และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 2.5 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการอุดมศึกษาและการผลิตและพัฒนากำลังคน 
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 25 กรกฎาคม 2562 อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื ่อง เมื่อประมวล
รายละเอียดคำแถลงนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา การผลิต และพัฒนา
กำลังคนของประเทศแล้ว จึงกำหนดเป็นประเด็นพัฒนาจำนวน 4 ประเด็น พร้อมด้วยแนวทางดำเนินการของการ
อุดมศึกษาที่ต้องขับเคลื่อน ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นพัฒนา 1 : การเตรียมและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 ประเด็นพัฒนา 2 : การสร้างบทบาทด้านการอุดมศึกษาบนเวทีโลก 
 ประเด็นพัฒนา 3 : ผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
 ประเด็นพัฒนา 4 : ปฏิรูปกลไกการอุดมศึกษา 
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 2.6 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ. 2563 – 2570 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขึ ้น ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ ่งเน้น                    
การพัฒนานโยบายสำหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพื้นที่และระดับประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่มีข้อมูล
สนับสนุน (Evidence – based Policy) โดยกำหนดเป้าหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Objectives) รวมถึงประเด็นสำคัญ (Key Issues) ในการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม                
ที ่ย ึดหลักเน ้นความต้องการของผ ู ้ใช ้ประโยชน์เป ็นสำคัญ (Demand – driven) เพื ่อเป ็นกรอบทิศทาง                         
การพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์ อววน. 
“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาส อย่างท่ัวถึง สังคมที่ม่ันคงและสิ่งแวดล้อม
ที่ย่ังยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง ทำงานวัตกรรมระดับแนวหน้าในสำกล  
นำพำประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” 
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 2.7 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 เพื ่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั ้ง 38 แห่ง ซึ ่งกระจายอยู ่ทั ่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นกลไกสำคัญ  
ในการขับเคลื ่อนการพัฒนาท้องถิ ่นและประเทศชาติอย่างมีเป้าหมายและทิศทาง สู ่ความยั ่งย ืนสนอ ง 
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ .  2560 -2579) ร ่ วมก ัน โดยกำหนดว ิส ัยท ัศน ์ว ่ า  “เป ็นสถาบ ันท ี ่ ผล ิตบ ัณฑิต 
ที่มีอัตลักษณ์มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ” แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ย ุทธศาสตร ์การพัฒนาท้องถ ิ ่น โดยการบูรณาการพันธกิจส ัมพันธ ์เพ ื ่อพ ัฒนาท้องถิ่น  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู ได้แก่ การผลิตครูระบบปิด ครูท้องถิ่น ครูทั่วไป พัฒนาครูของครูพัฒนา
ครูในสถานศึกษา และสถานศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับการศึกษา โดยการ Reprofile ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
สร้างความเป็นเลิศ และเป็นสากล พัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้าน EQ ด้านภาษาอังกฤษ 
 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสร้างเครือข่ายการสร้าง         
ธรรมาภิบาลการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

2.8 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-2564) 
 จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัดทำและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่เชื ่อมโยงกับแผนต่างๆตั้งแต่ระดับชาติ ภาค และกลุ่มจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนมาโดยตลอด ปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาเป็น
ฉบับปี พ.ศ. 2561-2564 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ : โคราชเมืองน่าอยู่มุ่งสู่นวัตกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมสังคมปลอดภัย 
เป้าประสงค์รวม 
   1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
   2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
   4. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
   5. เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื ่อสนับสนุน  

การบริหารจัดการทุกด้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.9 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างนโยบายในการบริหารงาน  
ของผู ้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในคราวประชุมวันที ่ 30 สิงหาคม 2561 และวันที ่ 21 กันยายน 2561 
คณะกรรมการได้ร่วมกันยกร่างนโยบายสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
  1. มุ่งสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 2. มุ่งตอบสนองการพัฒนาประเทศในระยะยาว  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาในประเด็น
ต่างๆ ได้แก่ ย ุทธศาสตร์ชาต ิ แผนการปฏิร ูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติฉบับที ่ 12  
แผนปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งทิศทางที ่จะมีการจัดตั ้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ทิศทางการวิจัยของประเทศและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  3. มุ ่งตอบสนองความเปลี ่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี  
ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับตัวสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลง อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของประชากรท ี ่ม ีผลต ่อการร ับน ักศ ึกษา ท ักษะและความต ้องการของตลาดแรงงาน ในป ัจจ ุบัน  
และอนาคต การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของคนในสังคม เป็นต้น 
 สภามหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1. นโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2. นโยบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเติบโตและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
 4. นโยบายเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี (Good Governance) 
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2.10  นโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์) 
 1. ปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถ

เข้าถึง Internet  และ Cloud บริหารจัดการ traffic internet ในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน พร้อมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน           
ที่ทันสมัย 

  3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ระหว่างการสอน             
ในชั้นเรียนและการสอนผ่านออนไลน์ และ Mobile App รวมทั้งการจัดการการเรียนการสอนแบบสองภาษา
 4. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0  

  5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 21 รวมถึงการสร้าง
โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาให้ติดอันดับคุณภาพพรีเมี่ยมของประเทศ 

  6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
และขับเคลื่อนเครือข่ายให้มีประสิทธิผล 
  7. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนนอกวัยเรียน เช่น หลักสูตร

พัฒนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร
อบรมอาชีพระยะสั้น เป็นต้น 

  8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับจังหวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 9. สร้างความม่ันคงในอาชีพ และสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนโดยปรับเงินเดือน 
สวัสดิการ ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ เหมาะสมกับศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของการเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่                     
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 10. บริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจ กระจายความรับผิดชอบ บนหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  11. ส่งเสริมการวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อแสวงหารายได้ 
 12. ส ่งเสร ิม ทำน ุบำร ุง ส ืบสานศ ิลปและว ัฒนธรรม และถ ่ายทอดเทคโนโลย ีท ้องถิ่น                    

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
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3.  การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     กระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565) ได้มีการจัดเวที
เสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 การเสวนาทางวิชาการ (ออนไลน์) KORAT TALK  
                                เรื่องมหาวิทยาลัยหลัง COVID -19 ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ  
                                นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย และนายกงกฤช หิรัญกิช  
                                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนายมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้ง  
                                Class Cafe 
  ครั้งที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 การจัดเวทีวิพากษ์ยุทธศาสตร์เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
                                จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคการศึกษา ผู้นำชุมชน  
                                และภาคธุรกิจ 
  ครั้งที่ 3 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 การจัดเวทีวิพากษ์ยุทธศาสตร์เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
                               ของนักศึกษา บุคลากร และผู้แทนคณะกรรมการตาม พรบ.มหาวิทยาลัย 
 

ผลการรับฟังความคิดเห็นสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

เวทีเสวนาทางวิชาการ 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

เวทีวิพากษ์ยุทธศาสตร์ 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 

เวทีวิพากษ์ยุทธศาสตร์ 
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
- ทบทวน โคร งสร ้ า ง ค ณะ /
หลักสูตร อาจารย์ กระบวนการ
ผลิตบัณฑิตทั้งระบบ 
- พ ั ฒ น า ห ล ั ก ส ู ต ร 
Upskill/Reskill/New Skill  
- ร่วมมือกับสถานประกอบการ
พัฒนาหลักส ูตร ผล ิตบัณฑิต
แนวใหม่ (Market Driven) 
- สร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
นักศึกษาในระหว่างเรียน (Start 
Up, Micro SMEs)/  ธุรกิจ
จำลอง 

- มหาวิทยาลัยควรสร้างความเป็น
เล ิศของสาขา เช ่น การผล ิตครู  
บริหารธุรกิจ สังคมศึกษา เป็นต้น         
เพ ื ่ อ เป ็ น กา รสร ้ า งแบรน ด ์ ใ ห้
กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ว่าถ้าจะเรียน
สาขานี้ต้องมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
- ควรออกแบบกระบวนการผลิต
บัณฑิต ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นบัณฑิต       
ที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกที่ดี ซื ่อสัตย์
สุจริต เป็นพลเมืองดีออกไปรับใช้

-  ควรพ ัฒนาหล ักส ูตรบ ูรณาการ
ศาสตร์จากแนวคิดประเด็นที่เป็นจุด
แข็งหรือรากเหง้าของมหาวิทยาลัย 
เช ่น การผล ิตคร ู  การเกษตรและ
อาหาร บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ  ให้
ได ้หล ักส ูตร ใหม ่ท ี ่ ท ันสม ัยและ
สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต 
- ควรมีหน่วยทดลองพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการศาสตร์ (Sandbox) 
- ควรพัฒนาระบบผลิตครูที่ได้รับการ
ยอมรับและมีมาตรฐานระดับอาเซียน 
หรือนานาชาติ 
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เวทีเสวนาทางวิชาการ 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

เวทีวิพากษ์ยุทธศาสตร์ 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 

เวทีวิพากษ์ยุทธศาสตร์ 
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

- พัฒนาทักษะภาษาอ ังกฤษ
ให้กับนักศึกษา 

ส ั ง ค ม  พ ั ฒ น า ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  แ ล ะ
ประเทศชาติ 
- ควรปรับลดหลักสูตรเดิมที ่ไม ่มี
ผู้เรียน แล้วพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ใหม่ๆ  โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายมารว่ม
พัฒนา 
- ควรมีการสำรวจข้อมูลหรือทำวิจัย
สถาบ ันเพ ื ่อศ ึกษาความต ้องการ
พัฒนาตนเองของประกรกลุ่มต่างๆ 
ในการ Upskill/Reskill 
- พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตอบโจทย์
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย                                            
และมีบรรยากาศที่ดี เช่น หลักสูตร
สำหรับผู้ประกอบการ ABC หลักสูตร 
นักโบราณคดีจิ๋ว หลักสูตรพัฒนากลุ่ม 
อสม. เป็นต้น 

- ผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะ
ของคร ูย ุคใหม ่ ในการสร ้างองค์
ความรู้ใหม่ แบบมีส่วนร่วม เช่น เป็น
นักจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นต้น 

- ควรมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมา
ทดลองเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
- ควรเชิญผู ้ที ่เรียนไม่จบทั ้ง ป .ตรี          
ป.โท มาเรียนใหม่ 

- ควรเพิ ่มกลยุทธ์ในการแนะแนว/
ประชาส ัมพ ันธ ์หล ักส ูตรท ั ้ ง โดย
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร 
- ควรมีการทบทวนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 
- ควรเร่งรัดการดำเนินการธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) 
- ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานระหว่างการ
เรียนในชั้นเรียนแบบปกติกับการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาอาจใช้วิธีการอบรม/สนทนา
ผ่านระบบออนไลน์โดยมีอาจารย์/
ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญชาวต่างประเทศที่ เป็น
อ าส าสม ั ค ร  ห ร ื อ อ า จ า ร ย ์ ช า ว
ต่างประเทศของมหาวิทยาลัย 
- ควรเพิ ่ม Learning Space เพื ่อให้
นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ 
เช่น การประกอบธุรกิจ ซึ่งจะทำให้
เ ก ิ ด ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ ล ะ ต ่ อ ย อ ด
ประสบการณ ์
- ควรจัดพื้นที่สำหรับนำเสนอผลงาน
หรือการจัดกิจกรรมของนักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือคณะ
อ่ืนๆ เช่น Smart Farm เป็นต้น 
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เวทีเสวนาทางวิชาการ 
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- ควรมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ของ
นักศึกษาให้ตรงกับศาสตร์ที่เรียน เช่น 
ห ้องอ่านหนังส ือสำหร ับนักศึกษา
นิติศาสตร์ เป็นต้น 
-  ควรส ่ง เสร ิมและเป ิดโอกาสให้
น ักศ ึกษาได ้แสดงความสามารถ         
มากข ึ ้น เช ่นม ีการสร ้างแบรนด์/            
วงดนตรีของมหาวิทยาลัย 
- ควรส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษา      
ได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้าน
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
- ควรมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาในการหางานทำทั้งระหว่าง
เรียนและหลังสำเร็จการศึกษา 
- ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมให้กับชมรมนักศึกษาเพ่ือใช้ใน
การลงพ้ืนที่พัฒนาท้องถิ่น 

ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
- การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
- การพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
ความมั่นคงทางอาหาร (Smart 
Farm, Food Security)  
- พัฒนาการท่องเที่ยว (เน้น
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัฒนธรรม 
ธรรมชาติ ท่องเที่ยวชุมชน การ
ท่องเที่ยวแบบไม่แออัด) 
- การพัฒนาผู้ประกอบการ
ชุมชน/ธุรกิจท้องถิ่น  

- มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งรวม         
องค์ความรู้ เพื่อเป็นที่พ่ึงทางปัญญา
ให้กับท้องถิ่น 

- ควรให้ความสำคัญกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจท้องถิ่น 

- ควรขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
ภารกิจควบคู่ไปกับการสร้างเมือง           
ให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน 

- ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม
ท้องถิ่นให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

- ควรมีการทบทวน/จัดทำระเบียบ
กฎหมายที่เอ้ือต่อการหายรายได้จาก
การบริการวิชาการโดยให้ความจูงใจ
ในการทำงานของผู้รับผิดชอบ
โครงการ หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย 
และมหาวิทยาลัย 
- ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานหลัก            
เพ่ือทำภารกิจในการหารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย เช่น สำนักจัดหารายได้ 
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- การเสริมพลังชุมชน จิตอาสา
เพ่ือช่วยเหลือสังคม  
- การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ให้จังหวัด
นครราชสีมาเป็นมหานครแห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
เชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีน 

หรือบริษัทภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัย
เป็นต้น 
- ควรมีการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรม
ด้านการเกษตร หรือหน่วยขับเคลื่อน
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีการสร้างหลักสูตรบูรณา
การจากความโดดเด่นหรือจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวและ Mice 
- ควรมีการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 
- ควรส่งเสริมสมรรถนะของนักวิจัย 
และสร้างนักวิจัยใหม่ที่มาจากสาย
สนับสนุน 
- ควรมีการวิจัยแบบบูรณาการโดย
สถาบันวิจัยเป็นผู้ประสานแผนงาน
และทุกคณะมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบโครงการย่อยอย่างทั่วถึง 
- ควรมีการสร้างคลัสเตอร์นักวิจัย 
สร้างเครือข่ายทั้งภายในภายนอกให้
เข้มแข็ง รวมถึงถอดบทเรียนการ
แสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกโดยที่
มหาวิทยาลัยให้การหนุนเสริมและมี
ระบบจูงใจ 
- ควรมีการประกวดโครงการวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
- ควรส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
นำของโลก โดยเข้าสู่ระบบ Ranking 
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เวทีเสวนาทางวิชาการ 
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

เวทีวิพากษ์ยุทธศาสตร์ 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 

เวทีวิพากษ์ยุทธศาสตร์ 
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

- ควรสร้างกิจกรรมบริการวิชาการท่ี
นำมาซึ่งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
- การดำเนินโครงการของสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรมอาจเชิญบุคลากรจาก
หลายหน่วยงานมาบูรณาการการ
ทำงานร่วมกัน 

ด้านการบริหารจัดการ 
- ปรับโครงสร้างองค์กร/
บุคลากร 
- ปรับ Mind Set บุคลากร  
- ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบ
ใหม่ (Transformation) 
- พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ได้หลายทักษะ โดยเฉพาะทักษะ 
IT 
- ทบทวนระบบงบประมาณ/
การบริหารความเสี่ยง           
ด้านการเงิน 

- ควรปรับ mind set บุคลากร             
ในการเปลี่ยนผ่านจากสถานการณ์             
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
- ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา
บุคลากร 
- ควรพึ่งพาตนเองโดยหารายได้จาก
ทรัพยากร เช่น ทรัพยากรบุคคล 
อาคาร สถานที่ ฯลฯ ซึ่งภาคี
เครือข่ายในจังหวัดยินดีให้ความ
ร่วมมือ 
- การจัดทำแผนพัฒนาต่างๆ ควรรับ
ฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ใน
มุมมองต่างๆ ให้มากขึ้น  
- ควรทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

-  คว ร เพ ิ ่ ม กา รประชาส ั มพ ันธ์
มหาวิทยาลัยเพื ่อให้เป็นชั ้นนำด้าน
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ ่นตาม
วิสัยทัศน์ที่กำหนด 
- ควรให้ความสำคัญกับการบูรณาการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใน
มหาวิทยาลัย 
- ควรกำหนดเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากรให้สอดคล้อง
กับลักษณะงานที ่ปฏิบัต ิโดยให้ค่า
น้ำหนักไม่เหมือนกัน เช่น บุคลากร
สายวิชาการ ให้ค่าน้ำหนักภารกิจด้าน
การวิจัยมากกว่า หรือให้ค่าน้ำหนัก
ด้านการสอนมากกว่า เป็นต้น  
- ควรมีการทบทวนระบบและกลไก
ด้านงบประมาณให้คล่องตัวมากขึ้น 
ท ั ้ ง การจ ั ดส รรและการบร ิ ห า ร
งบประมาณ เพ่ือให้เกิดความล่าช้า 
- ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ศ ักยภาพบ ุคลากรสายสน ับสนุน 
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เวทีเสวนาทางวิชาการ 
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เวทีวิพากษ์ยุทธศาสตร์ 
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วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

รวมถึงการส ่งเสริมความก้าวหน้า          
ในอาชีพให้มากขึ้น 
- หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากร
สายสนับสนุนมีโอกาสแสดงศักยภาพ
โดยการรับผิดชอบโครงการพัฒนา
ใ ห ม ่ ๆ เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ก ิ ด ท ั ก ษ ะ แ ล ะ
ประสบการณ์ที่หลายหลาย รวมถึงมี
ระบบจูงใจในการทำงาน 
- ควรส่งเสริมให้หน่วยงานสนับสนุนมี
การจัดหารายได้ เช่น การฝึกอบรม 
การจัดกิจกรรมสร้างรายได้ เป็นต้น 
- ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้  

 
4. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562 -2565) โดยได้วิเคราะห์               
ถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) 
และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของแผนประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 2) การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะ
สูง 3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล  5) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
กันทางสังคม และ 6) การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มี 9 เป้าประสงค์ 40 ตัวชี้วัด 55 กลยุทธ์ และ 48 โครงการ 
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   ผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน พบว่า การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้ว ัดความสำเร็จระดับ
ยุทธศาสตร์ จากทั้งหมด 40 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 29 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 72.50) ไม่บรรลุ 7 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 
17.50) และอยู่ระหว่างการประมวลผล 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 10.00) การดำเนินโครงการ จากทั้งหมด 48 
โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 28 โครงการ (ร้อยละ 58.33) อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 โครงการ (ร้อยละ 
35.42) และยังไม่ดำเนินโครงการ 3 โครงการ (ร้อยละ 6.25) โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ ได้แก่ 
  1) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพครูทั ้งในและต่างประเทศ  เนื ่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมไปเป็นช่วงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2564 
  2) เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
  3) โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากยังไม่ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ 
 

 จากการต ิดตามผลการดำเน ินงานตามแผนปฏ ิบ ัต ิราชการประจำป ีงบประมาณ พ .ศ . 2563                             
รอบ 9 เดือน หรือแม้แต่รอบ 6 เดือน หรือการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น และโครงการบูรณาการ จะพบว่าผลการดำเนินงาน และผล                      
การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาลมีความล่าช้า รวมถึงการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยซึ่งส่งผล
ให้มีการปรับเปลี ่ยนวีถีการทำงานแบบใหม่ที่เรียนว่า New Normal ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินงานตามแผน                   
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึง
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (S=STRENGTH) จุดอ่อน (W=WEAKNESS) 
1. ผู้บริหารสูงสุดมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความมุ่งม่ัน         
ในการทำงาน 
2. บุคลากรมีศักยภาพและองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
3. มีชื่อเสียงด้านการผลิตและพัฒนาครู 
4. มีความใกล้ชิดกับชุมชน มีผลการดำเนินงานด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก 
5. มีทรัพยากรที่หลากหลายสามารถนำไปต่อยอดในการ
จัดหารายได้เพ่ิม 

1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีจำนวน
มากในขณะที่จำนวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 
2. หลักสูตรเดิมมีจำนวนมากแต่ขาดความทันสมัย 
หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ Upskill/Reskill ยังมีน้อย 
3. งานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูงรวมถึงการนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังมีน้อย 
4. รายได้จากการบริการวิชาการและรายได้อ่ืนๆ มีน้อย 
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เอ้ือต่อการ
ดำเนินงานเท่าที่ควร 

โอกาส (O= OPPORTUNITY) อุปสรรค (T= THREAT) 
1. พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นโยบายรัฐบาล   
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การเกิดโรคระบาด Covid-19 เป็นโอกาส                      
ให้ไดท้บทวนกระบวนการทำงานตามภารกิจทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลง 
3. โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรม
เอ้ือต่อการดำเนินงานให้สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น 
4. มีภาคีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งและหลากหลาย 
5. มีแหล่งทุนจากภายนอกจำนวนมากที่เปิดโอกาสให้
เข้าถึงตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

1. กฎ ระเบียบของรัฐไม่เอ้ือต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการดำเนินงานในลักษณะการจัดหารายได้ 
2. การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุทำให้จำนวนนักศึกษาลดลง 
3. มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวนมาก มีการแข่งขันทั้งใน
หลักสูตรปกติ และหลักสูตร Upskill/Reskill 
4. ข้อจำกัดพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา             
ของผู้เข้าเรียน ทำให้มหาวิทยาลัยมีต้นทุนในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตจำนวนมาก 
5. Disruptive Technology ทำให้มหาวิทยาลัย           
ต้องมีการปรับตัว เรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
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ภาคผนวก ข 
ภาพกิจกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
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1. การประชุมเสวนาทางวิชาการ(ออนไลน์) KORAT TALK เรื่อง “มหาวิทยาลัยหลัง Covid -19”                      
   วันที ่19 มิถุนายน 2563    
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2. การจัดเวทีวิพากษ์ยุทธศาสตร์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วยผู้แทน 
    จากภาคการศึกษา ผู้นำชุมชน และภาคธุรกิจ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  
    เศาณานนท ์อาคาร 9 ช้ัน 3 
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3. การจัดเวทีวิพากษ์ยุทธศาสตร์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา บุคลากร และผู้แทนคณะกรรมการ 
    ตาม พรบ.มหาวิทยาลัย วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ช้ัน 3 
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