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ค าน า 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับนี้           
จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ตามกรอบแนวทางที่ส านักงาน
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และผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย  เ พ่ื อ เป็ นกรอบทิศทางการขอรั บการ อุดหนุนงบประมาณส าหรั บพลิ ก โฉม                            
และพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามกลุ่มยุทธศาสตร์ที่เลือกสังกัด คือ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
(Area based and community)  
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จะสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่ก าหนด  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยคณะกรรมการด าเนินการประเมินตนเองเพ่ือเลือกสังกัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ได้ด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 โดยได้มีการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)               
ที่ประกอบด้วยแผนปฏิรูประบบบริหารมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาความเป็นเลิศตามจุดเน้นความเชี่ยวชาญ            
เพ่ือพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้มีบทบาทในการพลิกโฉมประเทศ โดยการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ท้องถิ่น             
และประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ท าการประเมินตนเองและเลือกสังกัดกลุ่มพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่
หรือชุมชนอ่ืน (Area based and community) และได้มีการยกร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งได้พิจารณาถึงบริบททั้งภายใน          
และภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง สาระส าคัญของแผนมีดังนี้ 

สาขาความเชี่ยวชาญที่จะมุ่งเน้น ประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ การผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูง 
(Professional Teacher) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ 
(Creative Geotourism and Cultural Tourism) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย (Agriculture & 
Food) และการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและผู้สูงอายุ (Health & Aging) โดยก าหนดเป้าหมายของการพลิกโฉมไว้            
3 ประการ คือ (1) เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ที่มีสมรรถนะสูง ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง             
ได้อย่างรวดเร็ว มีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (2) เป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning University) ที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ  (3) มีความเป็นเลิศ           
ด้านการผลิตครูและการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก การสร้างนวัตกรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สังคม                
และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การปฏิรูประบบบริหารมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวกเร็วรองรับการเป็น Digital University การแสวงหารายได้เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการบริหารงานได้อย่างคล่องตัว และการบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาลเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการและสาธารณชน 

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามจุดเน้นสาขาความเชี่ยวชาญด าเนินภายใต้ 7 แพลทฟอร์มหลัก 
ได้แก่ (1) การผลิตและพัฒนาครูให้มีขีดสมรรถนะสูงในวิชาชีพ (2) การแสวงหาและพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Next Normal (3) การ Up-skill/Re-skill ประชาชน ในพ้ืนที่          
เพ่ือเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการและความต้องการของสถานประกอบการ  เพ่ือรองรับ NEEC (4) การวิจัย          
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (5) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของทรัพยากร ทางวัฒนธรรม
และภูมิศาสตร์ (Creative Geotourism and Cultural Tourism) (6) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
และ (7) การพัฒนาสุขภาวะชุมชนและผู้สูงอายุ 

ง 
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1.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 จากที่สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ   
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 หลังสถานการณ์ COVID-19 
คลี่คลายลง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้ท าการทบทวนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม โดยมีการจัดเวทีเสวนา          
ทางวิชาการเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นักธุรกิจ         
ในท้องถิ่น นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์             
และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การรวบรวมข้อมูลบริบทศึกษานโยบาย  และแผนที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกร่าง 
เป็นยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ คือ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับปรับปรุง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 วิสยัทัศน์ 
 

  “เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 

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

 

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
มีความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานท า มีความพร้อมส าหรับการด าเนิน 

ชีวิตในศตวรรษที่ 21  และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)  ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
และทักษะอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ และตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

1. มีความเป็นเลิศด้านการผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2. เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นท่ีมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบสูงทางวิชาการ เศรษฐกิจ           

และสังคม ต่อท้องถิ่นและประเทศ 
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล         
4. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน         

ในท้องถิ่น ส่งเสริมให้มคีวามเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
          5.  เป็นมหาวิทยาลัยที่ มีนวัตกรรม เ พ่ือสร้ างมูลค่า เ พ่ิมจากภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม                                 

และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย  ส่วนที่ 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
2. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 
3. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล 
5. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
6. การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ  ที่เป็นมิตร              

กับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 เป้าประสงค์ 

38 ตัวชี้วัด 

33 กลยุทธ์ 
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1.2 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
 

 1.2.1 ความเป็นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีต้นก าเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมประจ ามณฑล
นครราชสีมา ซึ่งกระทรวงธรรมการได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466   จากนั้นได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสถานะ
มาเป็นระยะจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) 
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 1.2.2 สภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 
พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 
1) พื้นที่ให้บริการหลักตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา            

มีเนื้อที่ 174 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา 
  

 
2) ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) ตั้งอยู่ที่ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมือง               

จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ในการฝึกอบรมและปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยส าหรับอาจารย์ 
และนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ   
ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกเดือนห้า ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 80 ไร่ 2 งาน 
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1.2.3 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน  
  
                 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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      โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 1.2.4 โครงสร้างหลักสูตร  

        ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 93 หลักสูตร 
แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 71 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ปริญญาโท 15 หลักสูตร และปริญญาเอก 
6 หลักสูตร รายละเอียดปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

 

กลุ่มสาขา/คณะ ปริญญาตรี ป .บัณณิต  ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 45 1 10 4 58 
   ครุศาสตร์ 18 1 6 2 27 
   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 - 2 1 16 
   วิทยาการจัดการ 13 - 2 1 14 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 - - - 1 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 - 3 1 26 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - 3 1 18 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 - - - 8 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3  1 1 5 
   สาธารณสุขศาสตร์ 3 - 1 1 5 
กลุ่มสหวิทยาการ (บัณณิตวิทยาลัย) - - 1 - 1 

รวมทั้งมหาวิทยาลัย 71 1 15 6 93 
 

 1.2.5 จ านวนนักศึกษา 
       ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีนักศึกษารวม ทั้งสิ้น จ านวน 15 ,017 

คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 13 ,950 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 1 ,067 คน รายละเอียดปรากฏดังตาราง
ต่อไปนี้ 

 
 

ระดับการศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ .ปช. /พิเศษ รวม 
ปริญญาตรี 12,462 1,488 13,950 
ป.บัณฑิต - 393 393 
ปริญญาโท 14 547 561 
ปริญญาเอก 6 107 113 

รวม 12,482 2,535 15,017 
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คณะ ภาคปกติ ภาค กศ .ปช.  รวม 
ครุศาสตร์ 3,266 3 3,269 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,374 404 3,778 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,587 135 1,722 
วิทยาการจัดการ 3,215 860 4,075 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 522 72 594 
สาธารณสุขศาสตร์ 498 14 512 
บัณฑิตวิทยาลัย  20 1,047 1,067 

รวม 12,482  2,535 15,017 
 
 

เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2563 

 
      
 

 1.2.6 จ านวนบุคลากร 
                   ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัย มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 1,168 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ  
605 คน (รวมครูโรงเรียนสาธิต) และสายสนับสนุน 563 คน รายละเอียดจ าแนกตามประเภท และสายงานได้ดังนี้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบุคลากร 
สายงาน 

รวม 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 135 11 146  
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 439 408 847 
พนักงานราชการ - 26 26 
ลูกจ้างประจ า - 19 19 
ลูกจ้างชั่วคราว 31 99 130 

รวม 605 563 1,168 
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1
12

128
115

0 7

92

188

0 0 2 2

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี

           จ านวนบุคลากร สายวิชาการ ปีการศึกษา 2564  
 

วุฒิ
การศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย ์ รวม 

ปริญญาเอก 1 12 128 115 256 
ปริญญาโท - 7 92 188 287 
ปริญญาตรี - - 2 2 4 
รวม 1 19 222 305 547 

 * จ านวนบุคลากร สายวิชาการ  จ านวน 547 คน (ไม่รวมครูโรงเรียนสาธิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน ประเภทบุคลากร และงบประมาณ 
 

หน่วยงาน 
ข้าราชกา

ร 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย รวม 

แผ่นดิน แผ่นดิน แผ่นดิน แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
คณะครุศาสตร ์ 26 0 2 0 17 72 54 171 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

22 0 0 4 4 124 11 165 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 40 3 5 0 19 118 24 209 
คณะวิทยาการจัดการ 33 0 0 0 3 69 10 115 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 0 2 0 2 45 12 73 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 3 0 0 0 2 19 6 30 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 0 0 0 0 9 0 0 9 
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 1 7 2 10 

51.80% 
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หน่วยงาน 
ข้าราชกา

ร 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย รวม 

แผ่นดิน แผ่นดิน แผ่นดิน แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
ส านักงานอธิการบด ี 7 13 7 0 29 49 126 231 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 1 3 0 1 20 11 37 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 1 0 0 3 5 9 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 

1 2 1 0 3 8 6 21 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0 0 0 3 3 5 12 
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 0 1 0 0 1 3 5 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและ
ทรัพยากรธรณีฯ 

0 0 3 2 24 15 1 45 

สถาบันภาษา 0 0 0 0 0 1 2 3 
ส านักคอมพิวเตอร ์ 0 0 1 0 7 7 8 23 

รวม 146 19 26 6 124 561 286 1,168 
 

      ข้อมลู ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
 
 1.2.7 งบประมาณ 

       ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการด า เนินงาน รวมทั ้งสิ ้น 
876 ,759 ,250 บาท แบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดินจ านวน 584 ,767 ,400 บาท งบประมาณจากเงินบ ารุง
การศึกษา (บ.กศ.) จ านวน 238 ,586 ,460 บาท และงบประมาณจากโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  
และภาคพิเศษ (กศ.ปช.) จ านวน 53 ,405,390 บาท รายละเอียดปรากฏดังตาราง  
 

      หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทงบประมาณ งบประมาณ  ร้อยละ 

แผ่นดิน 584,767,400 66.70 
เงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 238,586,460 27.21 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 53,405,390 6.09 

รวม 876,759,250 100.00 
                เปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2561 – 2565 จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

                      หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ  

2561 2562 2563 2564 2565 
แผ่นดิน 659.2177 658.9298 517.9927 584.7674 493.1166 
เงินรายได้ 353.0202 342.8874 322.5904 238.5864 - 

รวม 1,071.6347 1,001.8272 840.5831 876.7592 493.1166 
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1.3 ผลการประเมินตนเองและการก าหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยคณะกรรมการด าเนินการประเมินตนเองเพ่ือเลือกสังกัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ท าการประเมิน
ศักยภาพและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามตัวชี้วัดในคู่มือการประเมินฯ ทั้ง 4 กลุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดศักยภาพ (Potential indicator) 4 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด               
ผลการด าเนินงาน (Performance indicator) 4 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 32 ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดมีระดับการประเมิน            
5 ระดับ (1-5) ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

 
 

กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้า (Global and Frontier Research) 
          - ตัวชี้วัดศักยภาพของสถาบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.50  
         - ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.25  

      กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
      - ตัวชี้วัดศักยภาพของสถาบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.50  
          - ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.75  

     กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community) 
         - ตัวชี้วัดศักยภาพของสถาบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.75  
         - ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.25  

     กลุ่มผลิตบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and Specialists) 
         - ตัวชี้วัดศักยภาพของสถาบัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.50 
        - ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.00 
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จากผลการประเมินตามตัวชี้วัดศักยภาพและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์   
พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีค่าเฉลี่ยผลการประเมินในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน            
(Area-Based and Community) มากที่สุด ทั้งด้านศักยภาพของสถาบัน (ค่าเฉลี่ย 4.75) และด้านผลการด าเนินงาน 
(ค่าเฉลี่ย 3.25) จึงแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็งด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจึงเลือกสังกัดกลุ่ม
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) 

 

รายละเอียดผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วั ด และแผนภูมิแสดงผลการประเมินตนเองตาม 
กลุ่มยุทธศาสตร์ปรากฏดังต่อไปนี้ 

 

ตัวช้ีวัด 

ที ่
ชื่อตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ระดับการประเมิน 

(1-5) 
กลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

- ตัวช้ีวัดศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

Po1.1 จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff/Student 
Ratio) 

15,108   = 1 : 27.52 
  549 

ระดับ 1 

Po1.2 ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active 
International Research  Collaboration) 

 23  x 100  = ร้อยละ 23.96 
 96 

ระดับ 0 

Po1.3 ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับ  
หรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย (H-index 
Faculty) 

      13    =  ค่าเฉลี่ย 0.18 
      551               

ระดับ 0 

Po1.4 งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร 
(Research Funding/Faculty) 

40,597,358 = 73,679 บาท  
     551 

ระดับ 1 

ค่าเฉลี่ยด้านศักยภาพของสถาบัน 0.50 
- ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

Per1.5 อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 
(Citation/Publication) 

   889  = 1.40 ต่อผลงาน 
   633 

ระดับ 0 

Per1.6 ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา (Academic 
Reputation) 

ไม่มี ระดับ 0 

Per1.7 การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา 
(Staff & Student Mobility) 

อัตราการแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักวิจัย    
   1  =  0.0018                                                           
 551 
อัตราการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   
   64    =  0.0042                                 
15,108 
อัตราการแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  
= 0.0030 

ระดับ 0 
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ตัวช้ีวัด 

ที ่
ชื่อตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ระดับการประเมิน 

(1-5) 
Per1.8 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติของบุคลากรต่อจ านวนอาจารย์/
นักวิจัยทั้งหมด (Prize winner) 

 45  x 100  = ร้อยละ 8.17 
 551            

ระดับ 1 

ค่าเฉลี่ยด้านผลการด าเนินงาน 0.25 
กลุ่มที ่2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation) 

- ตัวช้ีวัดศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 
Po2.1 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ

เร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 
(Technological/ Innovation-Driven  
Entrepreneurial Ecosystem) 

A - มีนโยบายส่งเสริมด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อเร่งพัฒนา ผู้ประกอบการ  
B - มีเครือข่ายผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อเร่งพัฒนา ผู้ประกอบการ  
C - มีโครงการ/กิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม     
เพือ่เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ  
D - มีรายวิชาเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม        
เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ  
E - มี Platform กลางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม         
เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 

ระดับ 4 

Po2.2 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ     
( Technological/ Innovation-Driven 
Entrepreneurial  Education) 

  54   x100 =ร้อยละ 58.06 
   93 

ระดับ 5 

Po2.3 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลย/ีนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ของ
สถาบันอุดมศึกษา Technological/Innovative 
Development Funding) 

 5,000,000  x 100   
876,759,250 
= ร้อยละ 0.57 

ระดับ 0 

Po2.4 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/
อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University 
- Industry Linkage) 

 16   x100 = ร้อยละ 57.14 
 28 
 

ระดับ 5 

ค่าเฉลี่ยด้านศักยภาพของสถาบัน 3.50  
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ตัวช้ีวัด 

ที ่
ชื่อตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ระดับการประเมิน 

(1-5) 
- ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 
Per2.5 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student 

and Graduate Entrepreneur) 
 1,840 x100 =ร้อยละ12.18 
15,108 

ระดับ 2 

Per2.6 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)    2.25 x100 = ร้อยละ 0.06 
  3,582 

ระดับ 0 

Per2.7 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-
Investment Funding) 

10,388,100  x 100  
876,759,250 
= ร้อยละ 1.18 

ระดับ 0 

Per2.8 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/Academic 
Mobility Consultation) 

55  x 100 = ร้อยละ 9.98 
551 

ระดับ 1 

ค่าเฉลี่ยด้านผลการด าเนินงาน 0.75  
กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) 

- ตัวช้ีวัดศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 

Po3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum 
Alignment) 

 92  x100 = ร้อยละ 98.92 
 93        

ระดับ 5 

Po3.2 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาใน
พ้ืนที่ภูมิภาค (Research/Service in Region) 

 57  x100 =ร้อยละ 47.50 
120      

ระดับ 5 

Po3.3 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive 
Community) 

 92  x100 =ร้อยละ 98.92 
 93       

ระดับ 5 

Po3.4 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา ชุมชนและสังคมใน
พ้ืนที่ (Integrated Government Budget) 

335,623,468 x100 
876,759,250     
= ร้อยละ 38.28 

ระดับ 4 

ค่าเฉลี่ยด้านศักยภาพของสถาบัน 4.75  
- ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) 

Per3.5 อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค          
ของบัณฑิต (Percentage of Graduate 
Employed in Region) 

   1,450   x 100  
   3,590   
= ร้อยละ 40.39   

ระดับ 2 

Per3.6 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based 
Development) 

 50  x100 = ร้อยละ 100.00 
 50      

ระดับ 5 

Per3.7 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน 
พ้ืนที่ หรือภูมิภาค  (Non-Age Group 
Participation) 

107 x100 =ร้อยละ100.00 
107      

ระดับ 5 
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ตัวช้ีวัด 

ที ่
ชื่อตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ระดับการประเมิน 

(1-5) 
Per3.8 ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและ

สังคม (Green/Sustainability) 
อันดับที่ 401-600 ระดับ 1 

ค่าเฉลี่ยด้านผลการด าเนินงาน 3.25 
กลุ่มที่ 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and 
Specialists) 
- ตัวช้ีวัดศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) 
Po4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ระดับชาติ
และนานาชาติ (Percentage of Curricular 
with Certified Learning  Outcomes) 

93x0.50  x 100  
   93 
= ร้อยละ 50.00 

ระดับ 1 

Po4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริง (Percentage of Curricular 
with Work-Integrated Learning) 

74   x100 =ร้อยละ 79.57 
93       
 

ระดับ 3 

Po4.3 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (Percentage 
of High Quality Learning  Facilitators) 

 272.80  x 100  
    549  
= ร้อยละ 49.69 

ระดับ 1 

Po4.4 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (Students 
Retention Rate) 

4,100 x 100  
4,191 
= ร้อยละ 97.83 

ระดับ 5 

ค่าเฉลี่ยด้านศักยภาพของสถาบัน 2.50 
- ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)  

Per4.5 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพ
หลังส าเร็จการศึกษา (Percentage of 
Graduates being Employed after 
Graduation) 

  1,217  x 100  
  3,590 
= ร้อยละ 33.90 

ระดับ 0 

Per4.6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานใน
อุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิมสูง (Percentage of 
Graduates in High Value-added Sectors) 

140  x 100 = ร้อยละ 3.90 
3,590 

ระดับ 0 

Per4.7 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งใน
คุณลักษณะของบัณฑิต (Percentage of Highly 
Satisfied Employers) 

1,049  x 100  
1,250    
= ร้อยละ 83.92 

ระดับ 4 

Per4.8 อัตราส่วนของเงินสนับสนุนต่องบด าเนินการ 6,240,000   x 100  
876,759,250    

ระดับ 0 
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ตัวช้ีวัด 

ที ่
ชื่อตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ระดับการประเมิน 

(1-5) 
= รอ้ยละ 0.71 

ค่าเฉลี่ยด้านผลการด าเนินงาน 1.00  
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2.1 จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญ 
     2.1.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ประชุมระดมสมองบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทางของโลก ประเทศ และจังหวัดนครราชสีมา จึงก าหนดสาขา            
ความเชี่ยวชาญที่จะมุ่งเน้นพัฒนาในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ไว้ จ านวน 4 สาขา ได้แก่ การผลิตและพัฒนาครู
สมรรถนะสูง (Professional Teacher) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และภูมิศาสตร์ (Creative Geotourism and Cultural Tourism) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
(Agriculture & Food) และการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและผู้สูงอายุ (Health & Aging) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่1 

 

ส่วนที ่2 แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
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     2.1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
     2.1.3 เป้าหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

      เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 แนวคิดเกี่ยวกับ          
การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) วิสัยทัศน์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565) รวมถึงจุดเน้นการพัฒนาตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัย            
จึงก าหนดเป้าหมายของการพลิกโฉม ไว้ 3 เป้าหมายหลัก ดังนี้  

1) เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ที่มีสมรรถนะสูง ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง             
ได้อย่างรวดเร็ว มีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  2) เป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning University) ที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ
จากสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

3) มีความเป็นเลิศด้านการผลิตครแูละการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก การสร้างนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ 
เศรษฐกิจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2.2 การปฏิรูประบบบริหารมหาวิทยาลัย 
      2.2.1 ด้านการบริหารบุคลากร 
       1) การวิเคราะห์ระบบบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

                     สภาพการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 
2564 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 1,168 คน แบ่งเป็น สายวิชาการ 605 คน และสายสนับสนุน 563 คน  
ถือว่าค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษารวมของมหาวิทยาลัย ประมาณ 15,000 คน และมีแนวโน้ม          
ลดลงเรื่อยๆ ทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จะน ามาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานบุคคล โดยปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยมี ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 
47.91 ของงบประมาณทั้งหมด สถานการณ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องหามาตรการ/แนวทางในการแก้ไข          
หรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต เช่น การใช้มาตรการตรึงอัตราและเกลี่ยอัตราก าลัง ควบคู่ไปกับการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
           นอกจากนี้ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและพลิกผัน (Digital Disruption) 
รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ          
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์         
การปรับตัวเป็น FASTER Government และการบริหารจัดการภาครัฐและก าลังคนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง           
การสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการคงอยู่ได้อย่างมั่นคง        
และยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 

 

              2) เป้าหมายผลสัมฤทธิ์หลังการปฏิรูป 
                     มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณลักษณะเฉพาะ (Smart People) สามารถปรับตัว          
ตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปไดอ้ย่างรวดเร็ว รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 
 

      3) ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ปี 2566-2570   
 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะอย่างเหมาะสม เพ่ือมีสมรรถนะ
หลักใหม่ในบริบทการบริหารราชการ
ในศตวรรษท่ี 21 ที่สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 50 60 70 80 90 

2 อัตราการบรรลุ เป้าหมายตัวชี้ วัด       
ของบุคลากร เช่น ประสิทธิภาพ        
ในการท างาน ประสิทธิผลของงาน         
ในหน้าที่  และความคิดสร้างสรรค์ 
การมีส่วนร่วมในการท างานรูปแบบ
คณะกรรมการ/ทีม ความสามารถ         
ในกา รปรั บ ตั ว ต ามสถานการณ์ 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายรายปี 
(Completion  of KPIs/OKR) 

3 อัตรารายงานความก้าวหน้า (Check-
in) ของตัวชี้วัดระดับบุคลากร 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 

4 จ านวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจด้านทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

ระบบ 1 1 1 1 1 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร        
ต่อระบบบริหารงานบุคคล                 
ของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ         

ค่าเฉลี่ย 3.51 3.75 3.80 4.00 4.20 

         
    4) แนวทางการปฏิรูป 
      (1) ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมจัดท าแผนด้านทรัพยากร 

บุคคล ระยะ 5 ปี (2566-2570) โดยวิเคราะห์จากทิศทางการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พิจารณา
ปัจจัยภายใน/ภายนอก ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครอบคลุมทุกเรื่อง           
ที่ส าคัญ เช่น โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ฯลฯ 

      (2) แสวงหาบุคลากรและบริหารอัตราก าลัง โดยน าหลัก Competency มาใช้ในการสรรหาบุคลากร               
วิเคราะห์ ทักษะบุคลากรในระหว่างปฏิบัติงาน ความคล่องตัว (Mobility) ของระบบการใช้ทรัพยากรบุคคล          
การก าหนดภาระงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  การจ้างพนักงานตามภารกิจ ส่งเสริมการจ้างงาน           
ให้กับผู้บกพร่องทางร่างกาย (ผู้พิการ) ให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ (LGBT) ในการปฏิบัติงาน จัดระบบหมุนเวียน
บุคลากร ข้ามโครงการ/ข้ามหน่วยงาน ได้ง่ายและสะดวกขึ้น เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสในการเรียนรู้และสะสม
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 

      (3) บริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ สร้างระบบสวัสดิการที่มั่นคง สร้างหลักเกณฑ์         
และวิธีการในการรับบ าเหน็จตกทอด ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของพนักงานที่เกิดขึ้นจากการท างานในองค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรมีความมั่นคง เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการท างาน และมีส่วนร่วมกับการด าเนินงาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร จนเกิดเป็นความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ ในการพัฒนา
องค์กรไปสู่ความยั่งยืน  

     (4) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) โดยท าการทบทวนภาระงานของบุคลากร เพ่ือไม่ให ้         
งานล้นมือ พัฒนาระบบและวิธีการท างานที่ยืดหยุ่น  ที่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในส านักงานเป็นเวลานาน การวัดผล           
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ วัดผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง สามารถน าไปใช้ในการ
ประเมินค่าตอบแทนได้ รวมทั้งระบบการประเมินผลและก ากับติดตามที่เป็น Digital System 

      (5) บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Next Normal เพ่ือช่วย     
ในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย สร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ก าหนดเป้าหมาย           
การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นให้ชัดเจน มีผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติงานเฉพาะทาง  ค้นหาบุคลากร                  
ที่มีความสามารถพิเศษ (Talent) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ เท่าๆ            
กับการท างาน ปลูกฝังวัฒนธรรมของการหมุนเวียนบุคลากร (Job Rotation) และปรับเปลี่ยนโยกย้ายเพ่ือให้เกิด
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วัฒนธรรมแบบ Agile 
        (6) ปรับปรุงแนวปฏิบัติและกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลให้มีความเหมาะสมและคล่องตัว 

                   (7) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมทุกด้าน และมีประสิทธิภาพ 
สามารถน าไปใช้ประประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานด้านบุคลากรได้ 

       (8) สร้างระบบการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน                 
ในสถานการณ์โควิด-19 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
การท างาน และจัดท าแผนงานระยะสั้น ระยะยาวที่ครอบคลุมทั้งด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย           
และสิ่งแวดล้อม 
  
      2.2.2 ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 
              1) การวิเคราะห์ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
                   การด าเนินงานด้านแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในระยะที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย            

มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงแผนอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และแผนรายปี
อย่างครบถ้วน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นกรอบแนวทางและทิศทาง          
การพัฒนามหาวิทยาลัยแก่คณะ/หน่วยงาน มีการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยลงนามค ารับรองการปฏิบัติ         
ราชการระหว่างหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน กับอธิการบดี มีการก ากับ ติดตามประเมินผล            
โดยกองนโยบายและแผน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และส านั กงาน          
สภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นรายไตรมาส ซึ่งเป็นการด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผน         
ในสถานการณ์ปกติทั่วไป จึงไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคและจุดอ่อน        
การด าเนินงานด้านของของมหาวิทยาลัยที่ควรได้รับการปรับปรุงพัฒนา พบว่า มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแผน         
โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จให้มีความท้าทายมากขึ้น เพ่ิมกระบวนการสร้างความเข้าใจและการถ่ายทอดแผน      
สู่การปฏิบัติแก่บุคลากรทุกระดับเพ่ือร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายแสวงหางบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกเพ่ือพัฒนางานตามยุทธศาสตร์  รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารแผนและยุทธศาสตร์             
เพ่ือความสะดวกและคล่องตัวในการท างาน  
                    ด้านระบบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย สถานการณ์ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย         
มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายจ านวนมาก         
จึงจ ากัดการอุดหนุนงบประมาณแก่ส่วนราชการเท่าที่จ าเป็น และจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลงท าให้        
การจัดเก็บรายได้ท าได้น้อย เมื่อพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคและจุดอ่อนด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
พบว่า เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัดท าให้การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามจุดเน้น           
ยุทธศาสตร์ การแสวงหางบประมาณด้านการวิจัยและการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกยังท าได้น้อย      
เนื่องจากบุคลากรที่มีศักยภาพในการเสนอโครงการเพ่ือรับอุดหนุนทุนจากภายนอกมีน้อย การบริหารทรัพย์สิน           
ที่ก่อให้เกิดรายได้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ กระบวนการด้านพัสดุมีความล่าช้า การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่เกิด
ประสิทธิผลที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ต่อกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศยังไม่เอ้ือต่อการบริหารด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
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     2) เป้าหมายผลสัมฤทธิ์หลังการปฏิรูป 
          มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการด้านแผน  งบประมาณและการเงิน ที่มีประสิทธิภาพ                   

มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามจุดเน้น มีความมั่นคงทางการเงิน สามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้

 

      3) ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ปี 2566-2570   
 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้อยละของเงินรายได้จากการจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 50 50 50 50 50 

2 ร้อยละของเงินวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 50 50 50 50 50 

3 ร้อยละของเงินรายได้จากการบริการ
วิชาการท่ีเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 50 50 50 50 50 

4 จ านวนโครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรด้านแผน งบประมาณ 
การเงิน การคลัง และการพัสดุ  

โครงการ 2 2 2 2 2 

5 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา        
ความเป็นเลิศ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 80 85 85 90 

 

          4) แนวทางการปฏิรูป 
 (1) ก าหนดการบริหารงานนโยบายและแผน แบบมีส่วนร่วมและน าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

                   (2) ปรับปรุงระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก 
(3) ปรับปรุงระบบบริหารนโยบายและแผนปฏิรูประบบดิจิทัล 
(4) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายงบประมาณ ให้มี ความถูกต้อง 

น่าเชื่อถือ 
(5) พัฒนาระบบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (e-Budgeting) และระบบ

พิจารณาค าของบประมาณ 
(6) ปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการของบประมาณ อย่างโปร่งใสและมีส่วนร่วม 
(7) ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องด้านการบริหารงบประมาณแบบ Sand Box           
(8) เสริมสร้างการท างานแบบเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการแสวงหาทุนวิจัย 

และการบริการวิชาการ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
                   (9) สร้าง Talent team และเครือข่ายการท างานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย                

ในการแสวงหาทุนวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท่ีปรึกษา  
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                  (10) สงเสริมให้คณะ/หน่วยงาน ท าการตลาดเชิงรุกในการรับนักศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
รวมถึงพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการ up-skills/re-skills แรงงาน หรือจัดหารายได้ในรูปแบบอ่ืนตามศักยภาพ       
และความถนัดของหน่วยงาน   
                  (11) น าผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมลงทุนกับ 

ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม ในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
                  (12) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset management) ให้เกิดการใช้ประโยชน์           

สูงสุด และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เช่น การเช่าพื้นที ่ห้องประชุม ครุภัณฑ์ การจัดตลาดนัด เป็นต้น  
                 (13) พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านแผน งบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ                

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารด้านงบประมาณและการเงิน 
                 (14) สร้างหลักเกณฑ์และแนวทางเพ่ือลดลงจ านวนเงินยืมทดรองจ่ายที่ค้างช าระ 
 
 

      2.2.3 ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
              1) การวิเคราะห์ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 วรรคท้าย บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงท าให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยในการจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การ
ควบคุมงบประมาณ การประเมินและการรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561         
และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประกอบกับมาตรา 18  (12) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ  .ศ .  2547 บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ โดยไม่ขัด            
หรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สภามหาวิทยาลั ยยังมีอ านาจในการพิจารณา
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ           
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมายตามมาตรา 
18 (13) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ด้วย จึงท าให้การด าเนินการออกระเบียบและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยยังคงต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย โดยจะต้อง
ไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อกฎหมายดังกล่าว ท าให้การด าเนินการออกระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่อิสระ 
ไม่คล่องตัว และไม่เอ้ือต่อการท างานของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เมื่อกฎหมายล าดับที่เหนือกว่ามีการปรับแก้ไข        
ย่อมส่งผลให้มหาวิทยาลัย จะต้องท าการปรับแก้ไขระเบียบข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
กับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน จึงท าให้ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย มีการปรับแก้ไข         
อยู่บ่อยครั้ง จนมีผลกระทบกับการท างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องท าความเข้าใจต่อระเบียบ ข้อบังคับ             
และประกาศ ที่มีการปรับแก้ไขใหม่ เพ่ือให้การท างานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ทั้งนี้ กฎ ระเบียบของทางราชการ         
ที่ เป็นกฎหมายกลาง  ในการออกข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยไม่ เ อ้ือต่อการใช้จ่ ายงบประมาณ                   
และการด าเนินงานในลักษณะการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
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              2) เป้าหมายผลสัมฤทธิ์หลังการปฏิรูป 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศรองรับท าให้การบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 

 

      3) ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ปี 2566-2570        
 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ร้ อยละของระ เบี ยบ  ข้ อบั ง คั บ 

ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ ได้รับ
การตรวจสอบ 

ร้อยละ 
 

20 
 

20 20 20 20 

2 ร้อยละของจ านวนระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การปรับแก้ไข 

ร้อยละ 
 

20 20 20 20 20 

3 ร้อยละของจ านวนระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย ที่มีการยก
ร่างใหม ่

ร้อยละ 
 

20 20 20 20 20 

4 ระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 

5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.75 4.00 4.10 4.20 4.30 
              

          4) แนวทางการปฏิรูป 
          (1) ศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็น ความต้องการ  และความส าคัญ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย           
ในการปรับปรุงแก้และยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างน้อยครอบคลุม 6 ด้าน  ได้แก่ด้านการบริหารบุคคล 
ด้านการบริหารงบประมาณด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และด้านการจัดการศึกษา  
                   (2) ปรับปรุงระบบและกลไก วางระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย การออกข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม รวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยจะมีการปฏิรูปที่ส าคัญ ดังนี้ 

   - ก าหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการตรวจสอบความจ าเป็นในการร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การวางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย   
   -   ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่มีผลใช้บังคับแล้ว  
                        - จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงาน  
ภายในมหาวิทยาลัยในเรื่องผลกระทบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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         (3) ยกเลิกหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ล้าสมั ย และเป็นอุปสรรค             
ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีการปฏิรูปที่ส าคัญ  ดังนี้ 

                - ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนร่างระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
      - ก าหนดให้มีกลไกในการยกเลิกหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย             
ที่เป็นการสร้างภาระ หรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
   (4) พัฒนากระบวนการจัดท า และตรวจพิจารณาร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความรวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีการปฏิรูป            
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
                          - ปรับปรุงกระบวนการจัดท าร่างระเบียบ ข ้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน ชัดเจน 
และเข้าใจง่าย  
       -   ปรับปรุงกระบวนการตรวจพิจารณาร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยให ้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ผ่านการตรวจพิจารณา
เป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัย  
        - พัฒนาาใยา่นา่าว่เมงปสอาาเ้ปนสเตาตเร้อ ไอนอเสอัต่ัอนสเราาบอสตวนตมไตานตาไลน

ววามนึไาใัไลวเ้สสนยส่าวาฎววาไอสตปปาอันสัาวบทาวานน เมวึั้ตว าใยาาใั่นาเสตแใร้เตตเัาาาเพนงาเณาเร้อ ไอน
อเสอัต่ัอนสเราาบ้พ่ืสเสตเัอาาเา า้นนนาาเาาเอเนวาเตานอสตววามนึไาใัไ 

  (5) สร้างกลไกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยโดยสะดวก และเข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ป ระกาศของมหาวิทยาลัยได้ง่าย รวมทั้ง           

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการปฏิรูป
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

      -  ก าหนดให้มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวกับ  
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกต่อการน ามาใช้ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

      -  จัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย            
แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง รวมทั้งจัดให้มีการอบรมด้านกฎหมายแก่บุ คลากร

ของมหาวิทยาลัย 
 (6) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ อย่างเป็นระบบ โดยเน้น 

ถึงประสิทธิภาพ ความคล่องตัว จากการบังคับใช้ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
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      2.2.4 ด้านระบบธรรมาภิบาล  
              1) การวิเคราะห์ระบบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการ 

ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล  
โดยผู้บริหารระดับสูงได้บริหารงานอย่างมีธรรมาธิบาลมาโดยตลอด ครอบคลุมทั้ง 10 ด้าน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ได้รับการตรวจติดตามประเมินผลด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจากภาคส่วนต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  
                    (1) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การประเมิน  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ         
โดยผลการตรวจประเมินปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการประเมินได้ให้เป็นจุดแข็งในองค์ประกอบที่ 5 คือ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารอย่างครบถ้วน ส่งผลให้การด าเนินงาน            
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (2) การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการด าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดี  
  (3) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (ITA) โดยส านักงาน ปปช. ซึ่งพบว่า 

มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้คะแนนประเมิน 85.20 ปี 2562            
ได้คะแนนประเมิน 87.66 ปี 2563 ได้คะแนนประเมิน 91.82 คะแนนเต็ม 100 และจากการวิเคราะห์                 
ผลการด าเนินงาน พบว่า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของมหาวิทยาลัยเห็นว่ามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ 
โดดเด่นในเรื่องการปลอดจากการกระท าทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไรก็ตามจากคะแนนการประเมิน
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมยังมีจุดอ่อน ข้อบกพร่องที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการแก้ไขและที่ ต้องพัฒนาปรับปรุง           
ให้ดีขึ้นในด้านต่างๆ ดังนี้ 
                - ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเห็นว่ามหาวิทยาลัยยังมีขั้นตอน  
การขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานที่ไม่สะดวก ไม่ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 
                - ด้านการใช้งบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเห็นว่ามหาวิทยาลัยยังไม่เปิดโอกาส            
ให้มีส่วนร่วมในการทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเท่าที่ควร  มหาวิทยาลัยควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ     
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
       - ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเห็นว่า มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่มั่นใจใน ระบบการร้องเรียนเรื่องทุจริต  
มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งแบะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ เพ่ือสร้างความมั่นใจในระบบ               
การร้องเรียนเรื่องทุจริตให้แก่ผู้ร้องเรียน  
        - ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเห็นว่า มหาวิทยาลัย          
ยังมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว           
กลุ่ม หรือพวกพ้องที่ยังไม่ชัดเจน ควรมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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        - ด้านการปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงเกณฑ์          
ภาระงานให้เหมาะสมกับต าแหน่ง และส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญ
กับงานมากกว่าธุระส่วนตัว  
        - ด้านการใช้อ านาจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเห็นว่า มหาวิทยาลัยยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า ถึงแม้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน        

                - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัยเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงคุณภาพ          
การด าเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
และให้บริการแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม และค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

    นอกจากนี้จากการวิเคราะห์กระบวนการในการด าเนินงานในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านต่างๆ         
ของมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยมีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและมีแนวปฏิบัติแจ้งให้กับบุคลากร
ได้รับทราบ แต่กระบวนการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตยังมีน้อย บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม่เห็น 
ถึงความส าคัญรวมถึงมาตรการในการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลยังไม่สามารถผูกโยงกับการน าไปใช้ประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  

              2) เป้าหมายผลสัมฤทธิ์หลังการปฏิรูป 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลทั่วทั้งองค์กร ได้รับความเชื่อมั่น         

จากผู้รับบริการและสาธารณชน    
 
     3) ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ปี 2566-2570   

        

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 ระดับคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

คะแนน 
(เต็ม 100) 

90 92 94 96 98 

2 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากร/        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ 
มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.30 4.50 4.80 5.00 

3 ระดับความพร้อมของธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

ระดับ (1-5) 1 2 3 4 5 
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    4) แนวทางการปฏิรูป 
         ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในทุกด้านให้มีความคล่องตัว          
มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

(1) สร้างระบบและกลไกด้านธรรมาภิบาลให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ โดยก าหนดนโยบาย/ 
มาตรการด้านธรรมภิบาล (นโยบาย/ประกาศ/คู่มือธรรมาภิบาล) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
การสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ โดยถ่ายทอดการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ลงสู่คณะ/ส านัก/สถาบัน อย่างจริงจังต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมทุกระดับ และสร้างระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
                    (2) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร การจัดการสารสนเทศที่ดี  ที่สามารถเชื่อมโยงระบบ
ข้อมูลต่างๆ ขององคก์ร เพ่ือช่วยในการบริหาร การตัดสินใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                    (3) มหาวิทยาลัยกระตุ้นให้คณะ/หน่วยงาน จัดโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า             

ของการใช้ทรัพยากร มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  และมีการเปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 
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      2.3.1 หลักการและแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผน 
    การจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาฉบับนี้ ได้พิจารณาปัจจัย 

ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดจุดเน้นและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย                  
สู่ความเป็นเลิศ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศ กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570) 
ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2566-2570) แนวโน้ม
และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                  
หน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เจตนารมณ์ของกฎกระทรวง               
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ของการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา (Reinventing University) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565) ระบบเศรษฐกิจ BCG การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สถานการณ์การแพร่ระบบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งด้านบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน เครือข่ายทั้งในระดับจังหวัด            
และระดับประเทศ ทรัพยากรในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 

 
 
 

2.3 แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
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2.3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance)  
 

 
 
               ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา พบว่ามหาวิทยาลัยมีศักยภาพและผลการด าเนินงานในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-
Based and Community) มากที่สุด มหาวิทยาลัยจึงเลือกสังกัดกลุ่มดังกล่าว โดยหากพิจารณาผลการประเมิน       
เป็นรายตัวชี้วัดจะพบว่ามหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
จ านวนมาก และมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง               
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพ่ือรองรับแนวโน้มในอนาคตที่นักศึกษา           
ในระดับปริญญาจะลดลงเรื่อยๆ และประชาชนในพ้ืนที่จ าเป็นต้อง Up-skills/Re-skills ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น         
ต่อการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การแสวงหางบประมาณและทรัพยากร         
เพ่ือด าเนินโครงการขนาดใหญ่ที่ท าให้เกิดผลกระทบสูง ( Impact) ต่อชุมชนท้องถิ่นยังท าได้น้อย นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังไม่มีผลงานทางวิชาการสายรับใช้สังคมของอาจารย์ที่น าไปสู่การขอผลงานทางวิชาการ ดังนั้น           
การจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้จะเป็นการด าเนินการเพ่ือต่อยอดจุดแข็งเดิมที่มีอยู่แล้ว 
และแก้ไขจุดอ่อนให้ดียิ่งขึ้นไป เพ่ือสร้างความเป็นเลิศและชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยตามจุดเน้นที่ก าหนด 
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      2.3.3 การวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 5 กิจกรรมหลัก 
       เมื่อพิจารณาผลการประเมินผลตนเอง จุดเน้นความเชี่ยวชาญที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และแนวทาง                   

การพัฒนาตามกิจกรรมหลัก 5 ด้าน ของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน          
การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร การสร้างความเป็นนานาชาติ การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และการสร้าง  
แพลทฟอร์มความร่วมมือ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดกรอบแผนพัฒนาความเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายหลักในการ            
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยสร้าง    
ความร่วมมือกับองค์กรที่ เป็นเลิศทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  ภายใต้แพลทฟอร์มหลัก                      
7 แพลทฟอร์ม คือ (1) การผลิตและพัฒนาครูให้มีขีดสมรรถนะสูงในวิชาชีพ (2) การแสวงหาและพัฒนาบุคลากร              
ที่มีสมรรถนะสูง สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Next Normal (3) การ Up-skill/Re-skill ประชาชน 
ในพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการและความต้องการของสถานประกอบการ  เพ่ือรองรับ NEEC             
(4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (5) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของทรัพยากร 
ทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ (Creative Geotourism and Cultural Tourism) (6) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์          
และอาหารปลอดภัย และ (7) การพัฒนาสุขภาวะชุมชนและผู้สูงอายุ  ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์              
และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2566-2570) 
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       2.3.4 การวิเคราะห์โอกาสประสบความส าเร็จและความเสี่ยงของแผน 
   ปัจจัยด้านศักยภาพและโอกาสที่จะส่งผลให้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครราชสีมาประผลส าเร็จมีดังนี้ 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงฯ มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน 

แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องต่างๆ  
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศ โดยมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

ทุกขั้นตอน รวมถึงมีการชี้แจงและเน้นย้ าให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญ  
3. มหาวิทยาลัยมีที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขา ทั้งในระดับ                        

ประเทศ และระดับท้องถิ่น ในการชี้แนะแนวทางการพัฒนาสถาบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเป็นเลิศ 
4. มีบุคลากรทีม่ีศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ องค์ความรู้                  

ที่หลากหลาย โดยเฉพาะสาขาที่เป็นจุดเน้นตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ จึงมีความพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อน              
การพัฒนา 

5. มีระบบสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน  
รวมถึงแนวทางและทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6. มีทรัพยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานที่ทันสมัยและเพียงพอ 
7. มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานรายงาน          

ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 
8. มีภาคเีครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่น ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือ 

หรือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

      ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงมีดังนี้ 
      1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยทุกขั้นตอน  

ได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก ท าให้ได้เป้าหมาย              
และแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบหลักที่พร้อมจะขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละประเด็นได้ทันที รวมทั้ง
พร้อมปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 

      2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีการก ากับติดตามประเมินผล         
การด าเนินงานตามแผนต่างๆ โดยอธิการบดี รองอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการตรวจสอบจากหน่วยงาน
และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจ          
ทุกด้าน  

       3. ความเสี่ยงด้านการเงิน ที่มหาวิทยาลัยอาจมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา              
สู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวางแผนการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ โดยใช้ทีมอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่มีศักยภาพ                 
ร่วมกับอาจารย์และบุคลากรรุ่นน้องในการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย 

       4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ที่อาจมีกฎระเบียบที่เป็นข้อจ ากัดในการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการทบทวนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยอาจมีการปรับปรุงหรือจัดท า
กฎหมายใหม่ที่เอ้ือต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ กฎหมายงบประมาณในลักษณะ Sandbox ระเบียบการจัดหา
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รายได้จากการบริการวิชาการที่มีความอิสระมากขึ้น ระเบียบการบริหารเงินคงคลัง รวมถึงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เป็นต้น  

      5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และการบริหาร โดยเฉพาะในยุค Next normal โดยมีการพัฒนาทั้งด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ท าให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล             
ได้อย่างสมบูรณ์เกือบ 100% เพ่ือเตรียมการเป็น Digital University 

       6. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผู้บริหาร
ระดับประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือโรคอุบัติใหม่ ที่จะส่งผลกระทบท าให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนา             
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยหยุดชะงัก ด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา          
ท าให้เชื่อมั่นไดว้่ามหาวิทยาลัยจะสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์  
 

2.3.5 แผนปฏิบัติการรายปี 
                   เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศตามจุดเน้นของกลุ่มพัฒนา
ชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area based and Community) และบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ          
ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จึงก าหนดแผนปฏิบัติการรายปีที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละแพลทฟอร์ม 
ดังนี้       
 
 

Platform 1 การผลิตและพัฒนาครูให้มีขีดสมรรานะสูงในวิชาชีพ 
 

เป้าหมาย  
1. มีหลักสูตรการผลิตครูที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
2. บัณฑิตครูมีงานท า มีความสามารถในการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ส าหรับเด็กท่ัวไป     

 และเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
3. บัณฑิตครูสามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชนหรือท้องถิ่น โดยบูรณาการ

เนื้อหา ภาษา และเทคโนโลยี 
4. ครูโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูมีสมรรถนะสูง (Professional teacher) 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 บัณฑิตครูทีม่ีงานท า  ร้อยละ 90 90 90 90 90 
2 บัณฑิตครูทีไ่ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครู  
ร้อยละ 100 100 100 100 100 

3 ครูโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะสูง (ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ  
และจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู)  
 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

4 ครูโรงเรียนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะสูง (ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ  
และจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู)  

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

5 ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต  รอ้ยละ 20 20 20 20 20 
 
แนวทางการพัฒนา   

1. ปรับปรุงหลักสูตรและระบบการผลิตครูให้มีขีดสมรรถนะสูงในวิชาชีพ และจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Learning outcome) ในแต่ละชั้นปี 

2. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือ Up skill / Re skill / New skill ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูง             
ในวิชาชีพ 

3. พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครูโดยใช้ชุมชนเป็นฐานให้มีคุณภาพสู่ระดับมาตรฐาน 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long learning) 

 
โครงการ  
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
และระบบการผลิตครูให้มี 
ขีดสมรรถนะสูงในวิชาชีพ 

5.3000 5.3000 5.3000 5.3000 5.3000 คณะครุศาสตร์ 
และคณะร่วมผลิต
บัณฑิตครู 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตร      
  เพ่ือพัฒนา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ
สงูในวิชาชีพ 

5.2800 5.2800 5.2800 5.2800 5.2800 คณะครุศาสตร์ 
และคณะร่วมผลิต
บัณฑิตครู 

3 โครงการพัฒนาโรงเรียน 
ขนาดเล็กและโรงเรียน
เครือข่ายวิชาชีพครู โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานให้มีคุณภาพ   
 สู่ระดับมาตรฐาน 

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 - คณะครุศาสตร์  
- เขตพ้ืนที่   

  การศึกษา /
ชุมชน 

4 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - มหาวิทยาลัย 
เครือข่ายร่วม
พัฒนา 

- จังหวัด  
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Platform 2 การแสวงหาและพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรานะสูง สามาราตอบสนอง                      
                ต่อการเปลีย่นแปลงในยุค Next Normal 
 

เป้าหมาย 
1. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณลักษณะเฉพาะ (Smart People) 
2. บุคลากรสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

(Digital University) 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะอย่างเหมาะสม เพ่ือมีสมรรถนะ
หลักใหม่ในบริบทการบริหารราชการ
ในศตวรรษท่ี 21 ที่สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 50 60 70 80 90 

2 อัตราการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของ
บุคลากร เช่น ประสิทธิภาพในการ
ท างาน ประสิทธิผลของงานในหน้าที่  
และความคิดสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม
ในการท างานรูปแบบคณะกรรมการ/
ทีม ความสามารถในการปรับตัวตาม
สถานการณ์ (Completion of 
KPIs/OKR) 

ร้อยละ 50 65 70 75 80 

3 อัตรารายงานความก้าวหน้า (Check-
in) ของตัวชี้วัดระดับบุคลากร 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 

4 จ านวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจด้านทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

ระบบ 1 1 1 1 1 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยในทุกมิติ 

ค่าเฉลี่ย 3.51 3.75 3.80 4.00 4.20 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมจัดท าแผนด้านทรัพยากรบุคคล    
ระยะ 5 ปี (2566-2570) โดยวิเคราะห์จากทิศทางการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พิจารณาปัจจัย
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ภายใน/ภายนอก ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครอบคลุมทุกเรื่องที่ส าคัญ 
เช่น โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ฯลฯ 

2. การสรรหาและการจัดการอัตราก าลัง โดยน า Competency มาใช้ในการสรรหาบุคลากรมีการวิเคราะห์ 
ทักษะบุคลากรในระหว่างปฏิบัติงาน การจ้างพนักงานตามภารกิจ ส่งเสริมจ้างงานให้กับผู้บกพร่องทางร่างกาย            
(ผู้พิการ) และให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ (LGBT) ในการปฏิบัติงาน การหมุนเวียนบุคลากรข้ามโครงการ/            
ข้ามหน่วยงาน ได้ง่ายและสะดวก เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสในการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ ที่หลากหลาย 

3. การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ สร้างระบบสวัสดิการที่มั่นคง สร้างหลักเกณฑ์และวิธีการ          
ในการรับบ าเหน็จตกทอด สวัสดิการระหว่างที่ยังปฏิบัติงานอยู่ เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การให้ความส าคัญกับ
ประสบการณ์ของพนักงานที่เกิดขึ้นจากการท างานในองค์กร 

4. การปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ทบทวนภาระงานเพื่อไม่ให้งานล้นมือ มีระบบและวิธีการท างานที่ยืดหยุ่น 
การท างานที่ไม่จ าเป็นต้องใช้เวลานานๆ    ในส านักงานมีการวัดผลและประเมินผล การปฏิบัติงานตรงตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ การวัดผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง สามารถน าไปใช้ในการประเมินค่าตอบแทนได้ รวมทั้งระบบ         
การประเมินผลและก ากับติดตามที่เป็น Digital System 

5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างรายไดใ้ห้กับมหาวิทยาลัย สร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ        
อย่างเท่าเทียมกัน มีการก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในการเข้าสู่ต า แหน่งที่สูงขึ้น มีผู้ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา                  
ด้านการปฏิบัติงานเฉพาะทาง สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง บุคลากรมีความผูกพัน  ต่อองค์กรสูง                        
ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เท่าๆ กับการท างาน ปลูกฝังวัฒนธรรมของการหมุนเวียนบุคล ากรการปรับเปลี่ยน       
โยกย้าย การ Rotate งาน 

6. ปรับปรุงแนวปฏิบัติและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล                   
ให้มีความเหมาะสมและคล่องตัว 

7. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมทุกด้าน สามารถน าไปใช้ 
ประมวลผล ในการตัดสินใจของงานด้าน HR และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

8. สร้างระบบการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ใน 
สถานการณ์โควิด-19 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม         
ในการท างาน และจัดท าแผนงานระยะสั้น ระยะยาวที่ครอบคลุมทั้งด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย         
และสิ่งแวดล้อม 
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โครงการ 
ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
1 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล (Push 
Up HR System) และ
อั ต ร า ก า ลั ง ร อ ง รั บ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ยุ ค  Next 
Normal 

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 กองบริหารงาน
บุคคล 

2 โครงการแสวงหาบุคลากรเชิง
รุกที่มีประสิทธิภาพ 

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 กองบริหารงาน
บุคคล 

3 โครงการประเมินสมรรถนะ
และการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ของบุคลากร
สายบริหาร สายวิชาการ และ
ส า ย ส นั บ ส นุ น ภ า ย ใ ต้ 
สมรรถนะส าคัญของก าลังคน
ภาครัฐในศตวรรษที่ 21 

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 กองบริหารงาน
บุคคล 

4 โครงการจ้าง ที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศในการด าเนินงาน
เพ่ือตอบสนองการเป็น
มหาวิทยาลัยยุค Digital 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 กองบริหารงาน
บุคคล 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า 
ผู้บริหาร และหัวหน้า
หน่วยงานทุกระดับชั้น       
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
(Leadership for Mega-
Trend) 
- หลักสูตรนักบริหารระดับต้น 
(นบต.) 
- หลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง (นบก.) 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 กองบริหารงาน
บุคคล 
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Platform 3 การ Up-skill/Re-skill ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ 
                และความต้องการของสาานประกอบการ เพื่อรองรับ NEEC 
 

เป้าหมาย  
เ พ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ า เป็นส าหรับใช้ ในการท างานเดิม ( Up-skill) 

 และงานใหม่ (Re-skill) ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นทักษะความสามารถเฉพาะบุคคล (Soft Skills) และทักษะ
ความสามารถที่ใช้ในการท างานในสายอาชีพ (Hard Skills) ซึ่งทักษะเหล่านี้จะสามารถตอบสนองต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) ต่อไป 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
1 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมทุกกิจกรรม 

ภายใต้โครงการ การพัฒนาทักษะ
ความสามารถเฉพาะบุคคล (Soft 
Skills) ในศตวรรษที่ 21 

คน 180 180 180 180 180 

2 ผู้ผ่านการทดสอบในทุกกิจกรรม 
ภายใต้โครงการ การพัฒนาทักษะ
ความสามารถเฉพาะบุคคล (Soft 
Skills) ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

3 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมทุกกิจกรรม 
ภายใต้โครงการ การพัฒนาทักษะ
ความสามารถที่ใช้ในการท างานใน
สายอาชีพ (Hard Skills) ในศตวรรษ
ที่ 21 

คน 150 150 150 150 150 

4 จ านวนผู้ผ่านการทดสอบในทุก
กิจกรรม ภายใต้โครงการ การพัฒนา
ทักษะความสามารถท่ีใช้ในการ
ท างานในสายอาชีพ (Hard Skills) 
ในศตวรรษที่ 21 

คน 120 120 120 120 120 

 
แนวทางการพัฒนา   

1. การพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะบุคคล (Soft Skills) ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1.1 การคิดวิเคราะห์ (Analytic thinking) และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation) 
1.2 การแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน (Complex problem-solving) 
1.3 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) 
1.4 ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active learning) 
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1.5 ทักษะการท างานภายใต้รูปแบบการท างานที่บ้าน (Work from home) 
1.6 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานแบบเอไจล์ (Agile) 

2. การพัฒนาทักษะความสามารถที่ใช้ในการท างานในสายอาชีพ (Hard Skills) ให้กับประชาชนในพื้นท่ี ใน
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 การแปรรูปอ้อยเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
2.2 การแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
2.3 การผลิตโปรตีนจากแมลง 
2.4 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 
2.5 การท าการตลาดออนไลน์ส าหรับธุรกิจการเกษตร 

 

โครงการ  
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 โครงการ การพัฒนาทักษะ
ความสามารถเฉพาะบุคคล 
(Soft Skills) ในศตวรรษท่ี 21 
1) กิจกรรม การคิดวิเคราะห์ 
(Analytic thinking) และคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
(Innovation) 
2) กิจกรรม การแก้ปัญหาที่มี
ความสลับซับซ้อน (Complex 
problem-solving) 
3) กิจกรรม การคิดเชิง
วิพากษ์ (Critical thinking) 
4) กิจกรรม ทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Active 
learning) 
5) กิจกรรม ทักษะการท างาน
ภายใต้รูปแบบการท างานที่
บ้าน (Work from home) 
6) กิจกรรม ทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการท างานแบบเอไจล์ 
(Agile) 

1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1. คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2. คณะวิทยาการ
จัดการ 
3. คณะครุศาสตร์ 

2 โครงการ การพัฒนาทักษะ
ความสามารถที่ใช้ในการ
ท างานในสายอาชีพ (Hard 
Skills) ในศตวรรษท่ี 21 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1. คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. คณะ
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ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1) กิจกรรม การแปรรูปอ้อย
เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ 
2) กิจกรรม การแปรรูปมัน
ส าปะหลังเพ่ือพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
3) กิจกรรม การผลิตโปรตีน
จากแมลง 
4) กิจกรรม การท าการตลาด
ออนไลน์ส าหรับธุรกิจ
การเกษตร 
5) กิจกรรม การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Application) 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรรม 
3. คณะวิทยาการ
จัดการ 

 
Platform 4  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องาิ่น 
 

เป้าหมาย  
1. มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยี นวตักรรม องค์ความรู้ เพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม             

และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมา และประเทศ 
2. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเมือง       

 อย่างยั่งยืน (ytiubslbani tsuS) 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครราชสีมาได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
1 การถ่ายทอดความรู้สู่สังคมท้องถิ่นผ่าน

หลักสูตรต่างๆ เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อน
วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

หลักสูตร 3 3 3 3 3 

2 การบริการวิชาการจากผลงานวิจัยสู่หน่วยงาน
ท้องถิ่นในระดับต่างๆ ทั้งในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงาน 3 5 10 15 20 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
3 การเพ่ิมคุณค่าให้กับศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนท้องถิ่น 

ผลิตภัณฑ์ 3 5 10 15 20 

4 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบ 
ต่างๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน จนสามารถ      
ต่อยอดและจ าหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ 

ผลิตภัณฑ์ - 3 5 10 15 

5 การน านโยบายจากการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไปใช้     
ในการพัฒนาตามพ้ืนที่ระดับต าบลเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

นโยบาย 2 2 2 2 2 

6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือยกระดับระบบเศรษฐกิจฐาน
รากของชุมชนภายใต้หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

นวัตกรรม 3 5 10 15 20 

7 รายไดชุ้มชนที่เพ่ิมข้ึนจากการน านวัตกรรม     
ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 5 10 15 20 25 

8 การแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน
ท้องถิ่นอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้

ประเทศ - 1 1 2 2 

9 เกิดการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพ่ือสังคมในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมาให้มีความเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง 

ราย 3 5 10 15 20 

10 ฐานข้อมูลการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชน 

พ้ืนที่ 3 3 3 3 3 

11 พ้ืนที่ป่าชุมชน ได้รับการประเมินการเก็บกัก
ก๊าซเรือนกระจก )คาร์บอนเครดิต(  

พ้ืนที่ 3 3 3 3 3 

12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์กร 

พ้ืนที่ 20 20 20 20 20 

13 มีนรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์
ชุมชนและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหลือ
ศูนย ์(Zero Waste) ที่เหมาะสม 

รูปแบบ 2 - - - - 

14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ และ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหลือศูนย์ (Zero 

พ้ืนที่ 20 20 20 20 20 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
Waste) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) 

15 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนและวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 20 30 40 50 60 

16 ปริมาณคาร์บอนเครดิตต่อปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 ต่อปี  

พ้ืนที่ 20 20 20 20 20 

17 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ )ป่าไม้ (และสิ่งแวดล้อม  

ครั้ง 3 3 3 3 3 

18 งานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นองค์
วามรู้ในการสร้างนวัตกรรม 

เรื่อง 3 3 3 3 3 

19 ต้นแบบพื้นที่อนุรักษ์เพ่ือการเรียนรู้ แห่ง 3 3 3 3 3 
20 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชใน

จังหวัดนครราชสีมา 
ศูนย์ 1 1 1 1 1 

 
แนวทางการพัฒนา   

1. นวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจชุมชนกับทุนชุมชน (ทุนการเงิน 
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนวัฒนธรรมและสังคม และทุนมนุษย์) เพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐาน
รากในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

2. นวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่นด้านการเกษตร การแปรรูป (SMEs/OTOP) และการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ลดลง อันท าให้
ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข 

3. นวัตกรรมการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยผ่านกระบวนการพัฒนาด้านการเข้าถึงปัจจัยการผลิต  
การสร้างองค์ความรู้ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาดและช่องทางการขยายตลาดใหม่ ๆ เพื่อยกระดับระบบเศรษฐกิจฐาน
รากของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

4. ส่งเสริมการวิจัยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชน             
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ้า ่ไมาัอาาเลชเ
สเรโไชน์งาาฐานอเสวูใึเัพไาาเแใรตูวนสัญญาอสตชัวชนแใรึเสตปน่นยสปูตาาเลชเสเรโไชน์้ชนตพาณนชไ์น พัฒนา
้บเวฐานงงาาฐานช มตาพนึเัพไาาเธเเวชา่นแใรปน่ตแมาใเสวนวัตตปูต้บเวฐานงฐานนมั่าเเวึ ่ว วูใ่ตาปูตแใร้สสนวน่เ
่ตสปน่ตแมาใเสวนแใรปเเาตมนป ช มน่ึ ่ไั่ตไืนนว ่มาวสใสาตัไนแใร้สสนวน่เ่ตสปน่ตแมาใเสว 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการจัดการชุมชนน่าอยู่เพ่ือรองรับ           
การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยการศึกษา วิจัย และถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ขององค์กร           
และแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) 
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6. ้พน่วสเรปนึธนตาพาาเงัาาาเอไรวูใฝสไนแใรมัปาั้วใืสึน้ตึาตาาเ้าว่เ าเมไาาเบทาวาน           
มนงัไแใรการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหลือศูนย์ (Ziro Wbiui)               
โาไาาเ่ัาแไาอไรลนชัวชนนา า้นนนานงาเเวน3Rนาาเน าอไรวูใฝสไสนนึเ ไ์นแใรมัปาั้วใืสึน้ตึาตาาเ้าว่เนเมวึั้ต
าาเน าอไรเ ยซ้ น่ใยสลชเสเรโไชน์้พน่ววูใ่ตาาตสลวเ้านาเาไยาเแใรสเัอสเัตเรออา างัาอไรวูใฝสไแออปูาวใัามนชาาาเ 

7. พัฒนาการศึกษาและความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
ของชุมชนท้องถิ่น  /บุคลากรในท้องถิ่น  และการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  /บุคลากรผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
พัฒนา และปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีร่วมกับชุมชน 

8. ด าเนินการวิจัย สร้างนวัตกรรม /ต้นแบบพื้นที่อนุรักษ์เพ่ือการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้     
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับการส่งเสริมความรู้เพ่ือสืบทอดจากภูมิปัญญาด้านพืช            
ของท้องถิ่น 

9. สร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ ด้วยการสร้างเครือข่ายการท างานด้านการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และผลักดันการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืช          
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา 
 
โครงการ  
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 โครงการนวัตกรรมการสร้าง
องค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างระบบเศรษฐกิจชุมชน
กับทุนชุมชน 

3.0000 4.0000 5.0000 6.0000 7.0000 ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาโคราช  

2 โครงการนวัตกรรมพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่น
ด้านการเกษตร การแปรรูป
(SMEs/OTOP) และ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

5.0000 7.0000 9.0000 11.0000 13.0000 ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาโคราช  

3 โครงการนวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

7.0000 9.0000 11.0000 13.0000 15.0000 ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาโคราช 

4 โครงการวิจัย และถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการดูดซับ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์       
 และการกักเก็บคาร์บอน       
ของป่าชุมชน 

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 กิจกรรม 1 การพัฒนาฐานข้อมูล
การดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และการกักเก็บคาร์บอนของป่า
ชุมชน จ านวน 15 พื้นที่  

1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000  
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ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงานที่
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 กิจกรรม 2 การศึกษาการประเมนิ
การเก็บกักก๊าซเรือนกระจก 

)คาร์บอนเครดิต(  ของพื้นที่ป่า
ชุมชน จ านวน 15 พื้นที่  

1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000  

5 โครงการการศึกษาวิจัย        
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
และแนวทางการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน 

7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 กิจกรรม 1 การศึกษาคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร จ านวน 100 
พื้นที่+  

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000  

 กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านคาร์บอนฟุต พริ้นท์
และแนวทางการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืนให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 100 พื้นที่  

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000  

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการขยะมูลฝอย และ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

3.8000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 กิจกรรม 1 การศึกษารูปแบบ        
การจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์
ชุ ม ชน และวั ส ดุ เ หลื อทิ้ ง ท า ง
การ เกษตรที่ เ หมาะสม  ตาม
แนวคิ ด เ ศ รษฐกิ จ หมุ น เ วี ย น 
(Csrctnbr EcolomS) 

1.8000 - - - -  

 กิจกรรม 2 การถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการจัดการขยะ และ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหลือ
ศูนย์ (Ziro Wbiui) ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 100 
พื้นที่  

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000  

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
กลไก การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา อย่างบูรณาการ 

7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 กิจกรรมที่ 1 การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000  
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พระราชด าริฯ สู่การสร้างเครือข่าย
รักษ์ป่าชุมชนและศูนยเ์รียนรู้
ทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสมีา 

 กิจกรรมที่ 2 กลไกการอนุรักษ์พืช
ท้องถิ่นและพืชที่อยู่ในสถานะถูก
คุกคามในพ้ืนท่ีป่าชุมชน จังหวัด
นครราชสมีา 

1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000  

 กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมสวน
สมุนไพรจากฐานงานวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพในปา่
ชุมชนและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000  

 กิจกรรมที่ 4 การลดผลกระทบ
สายพันธ์ุต่างถิ่นและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเป็นแหล่งกักเกบ็
คาร์บอนของป่าชุมชนจังหวัด
นครราชสมีา 

1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000  

 
 

Platform 5 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของทรัพยากรทางวัฒนธรรม            
                และภูมิศาสตร์ (Creative Geotourism and Cultural Tourism) 
 

เป้าหมาย  
1. ศูนย์กลางองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางด้านบรรพชีวินและวัฒนธรรมของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง               

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน (GMS education hub for paleontology and 
cultural resources)   

2. มุ่งยกระดับ Khorat Geopark เป็น UNESCO Global Geopark โดยอาศัยแนวทางการพัฒนา            
การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์อย่างยั่งยืน (Sustainable Geotourism) เพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

3. ยกระดับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนฐานรากผ่านการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ ( Geotourism)              
และศิลปวัฒนธรรม (Arts and Cultural Tourism) อย่างยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
1 หลักสูตร ปริญญา  ระยะสั้น  จ านวนไม่น้อย

กว่า 3 หลักสูตร ได้แก่ อุทยานธรณี            
การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว         
เชิงวัฒนธรรม  

หลักสูตร 3 3 3 3 3 

2 เกิดระบบการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ จ านวน 1 
ระบบ ที่มีเนื้อหาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 10 
เรื่อง 

ระบบ 
เรื่อง 

1 
ระบบ 
2 เรื่อง 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 

3 งานวิจัยและนวัตกรรม จ านวนอย่างน้อย 2 
เรื่องต่อปี 

เรื่อง/
นวัตกรรม 

2 2 2 3 3 

4 มีหลักสูตรความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้
อย่างน้อย 2 ความร่วมมือต่อปี 

ความ
ร่วมมือ 

2 2 2 3 3 

5 ได้รับการรับรองเป็น UNESCO Global 
Geopark (ประเมินทุก 3 ปี) 

ผลการ
ประเมิน 

ผ่าน - - ผ่าน - 

6 ได้รับการจัดอันดับด้านศิลปวัฒนธรรม จาก
หน่วยงานที่ได้รบการยอมรับระดับนานาชาติ 

ผลการจัด
อันดับ 

1 1 1 1 1 

7 แหล่งท่องเที่ยว /ชุมชนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิศาสตร์ได้รับมาตรฐาน GSTC หน่วยงาน

ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น อย่างน้อย 50  
ชุมชน 

ชุมชน 10 10 10 10 10 

8 ยกระดับเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO  เมือง 1 1 1 1 1 
9 รายได้ของชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 10 
ร้อยละ 1 1 2 3 3 

 
แนวทางการพัฒนา   

1. พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมทางด้านบรรพชีวินและวัฒนธรรมของประเทศ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน 
 2. บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์คให้เกิดความยั่งยืน โดยการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น พัฒนาศูนย์เรียนรู้แหล่งโคราชจีโอพาร์ค ส่งเสริม การอนุรักษ์มรดกทาง
ธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โคราชจีโอพาร์ค ทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
การศึกษาหลักสูตรโคราช จีโอพาร์ค และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อ่ืนของยูเนสโกในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนโคราชสู่การเป็นมหานครแห่งบรรพชีวินของโลก (World Paleontopolis) 
 3. การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนฐานรากผ่านการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน รวมทั้งการผลักดันโคราชสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโลก (Creative city) 

 



48 
  

โครงการ  
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 โครงการพัฒนาเพื่อการเป็น
ศูนย์กลางองค์ความรู้ วิจัย
และนวัตกรรมทางด้านบรรพ
ชีวินและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และย่ังยืน 

      

 1.1 การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้ด้านบรรพชีวิน 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว
โดยชุมชน นักจัดการชุมชน 
ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือการ
เรียนรู้ทุกช่วงวัย (Learning 
for all) 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 - สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ  
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
- คณะวิทยาการ
จัดการ 
- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 1.2 โปรแกรมฝึกประสบการณ์
เฉพาะทางด้านภูมิศาสตร์และ
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
โคราชเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 - สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ  
- ส านักศิลปะ          
และวัฒนธรรม 
- คณะ
วิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลยี  
- คณะวิทยาการ
จัดการ 
- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 1.3 กิจกรรมการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 - สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ  
- ส านักศิลปะ       
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และวัฒนธรรม 
- คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
- คณะวิทยาการ
จัดการ 
- คณะ
มนุษยศาสตร์           
และสังคมศาสตร์ 

 1.4 การประชุมวิชาการ และ
น าเสนอผลงานนวัตกรรมสื่อ
สร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
ระดับชาติ /ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 - สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ  
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 1.5 Culture & Geopark  e-
Journals: CGJ 

0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 1.สถาบันไม้
กลายเป็นหินฯ 
2.ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 
3.ส านักวิทย
บริการฯ 

 1.6 กิจกรรมจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาและ
บริหารวัฒนธรรม  ลานช้าง-
โขง-ของ  (Lancang-Khong- 
Kong Culture Data and  
Management) 

0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 1.สถาบันไม้
กลายเป็นหินฯ 
2.ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 
3.ส านักวิทย
บริการฯ 

 1.7 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ภูมิสารสนเทศการสื่อสารทาง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
หลักสูตรนานาชาติ  (Culture  
and Tourism Geographic  
Information 
Communication 
International Curriculum 
 
 

7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 1.สถาบันไม้
กลายเป็นหินฯ 
2.ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 
3.บัณฑิตวิทยาลัย 
4. สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
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 1.8 กิจกรรมการพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้บน
เครือข่ายออนไลน์ส าหรับการ
เรียนรู้ทุกช่วงวัยในศตวรรษท่ี 
21 (21st Century NRRU 
MOOC) 

0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 1.สถาบันไม้
กลายเป็นหินฯ 
2.ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 
3.คณะวิทยาการ
จัดการ 

 1.9 กิจกรรมนวัตกรรมการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
(Creative Training and 
Talent Mobility) 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 1.สถาบันไม้
กลายเป็นหินฯ 
2.ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 
3.คณะวิทยาการ
จัดการ 

 1.10 กิจกรรมกลไกการพัฒนา
เครือข่ายวิชาการนวัตกรรม
และการเรียนรู้ทางด้านบรรพ
ชีวินและวัฒนธรรมของภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และยั่งยืน 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 1.สถาบันไม้
กลายเป็นหินฯ 
2.ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 
3.คณะวิทยาการ
จัดการ 

 1.11 จัดประชุมวิชาการโลก
ด้านล าดับชั้นหินและบรรพ
ชีวินวิทยา ครั้งที่ 2 (WCPS II 
2023) 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

 1.12 ส ารวจศึกษาและอนุรักษ์
ฟอสซิลไดโนเสาร์ในพื้นท่ี Dino 
Park และบริเวณใกล้เคียง 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

 1.13 ส ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพของซากดึกด า
บรรพ์และสิ่งมีชีวิตปัจจุบันใน
พ้ืนที่โคราชจีโอพาร์ค 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

 1.14 พัฒนาฐานการเรียนรู้-
ธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อมใน
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 
 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 
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2 โครงการการยกระดับคุณค่า
และมูลค่าของวัฒนธรรม
ท้องาิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative 
Cultural Tourism) 

      

 2.1 กิจกรรมจัดท าแผนที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลุ่มน้ า 
ลานช่าง-โขง-ของ  (Lancagn-
Khong- Kong Culture)   

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.สถาบันไม้
กลายเป็นหินฯ 
2.ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

 2.2 โครงการ ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเรื่องเล่า
ผ่านแผนที่ออนไลน์ (Story 
Map) เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศ 

3 โครงการการยกระดับคุณค่า
และมูลค่าของภูมิศาสตร์
ท้องาิ่นผ่านการท่องเที่ยว      
เชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Geotoruism) 

      

 3.1 พัฒนาแหล่งและเส้นทาง
ท่องเที่ยว Geotourism  8 
เส้นทางในโคราชจีโอพาร์ค 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

 3.2 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
โคราชจีโอพาร์คหลากหลาย
รูปแบบ 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

 3.3 ปรับปรุงพัฒนานิทรรศการ
ในพิพิธภัณฑ์ของสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

 3.4 จัดนิทรรศการใน
พิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์
ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

 3.5 การท่องเที่ยวเชิง
ภูมิศาสตร์ด้วยเรื่องเล่าผ่าน
แผนที่ออนไลน์ (Story Map) 

2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศ 
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เพ่ือส่งเสริมดการท่องเที่ยว 
4 โครงการการบริหารจัดการ

โคราชจีโอพาร์ค มหานคร
แห่งบรรพชีวินโลก และ
ดินแดนสามมงกุฎยูเนสโก 

      

 4.1 สื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพ่ือ
การเรียนรู้ “โคราชจีโอพาร์ค 

มหานครแห่งบรรพชีวินโลก 
และดินแดนสามมงกุฎ

ยูเนสโก ”ส าหรับคนทุกวัย  

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

 4.2 สร้างสัญลักษณ์ภาพลักษณ์
และการรับรู้ “มหานครแห่ง
บรรพชีวินของโลก”  ) World 
Paleontopolis( 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

 4.2 สร้างสัญลักษณ์ภาพลักษณ์
และการรับรู้ “มหานครแห่ง
บรรพชีวินของโลก” (World 
Paleontopolis) 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

 4.3 พัฒนายกระดับคุณภาพ
บุคลากรและการปฏิบัติงาน
ร่วมกันกับพันธมิตรและ
เครือข่ายโคราชจีโอพาร์ค 
(Partnerships & 
Networkings) 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

 4.5 ก่อสร้างอาคารอนุรักษ์ไว้ 
1,000 ปี “ไม้กลายเป็นหิน” 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

 4.6 การจัดท าฐานข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ด้านทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ 
UNESCO Global Geopark 
บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์ค
ให้เกิดความยั่งยืน 
 
 

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศ 
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5 โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิศาสตร์เพื่อการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

      

 5.1 การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และบริการ
เชิงสร้างสรรค์  

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 - สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ  
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
- คณะวิทยาการ
จัดการ 
- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 5.2 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิง
สร้างสรรค์สู่สากล 

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 - สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ  
- ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
- คณะวิทยาการ
จัดการ 
- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 5.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุน
ทางวัฒนธรรม เขตพ้ืนที่ 
Geopark ในมิติการสร้างสรรค์
งานด้านนาฏศิลป์ 

0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 สาขาวิชานาฏศิลป์ 

 5.4 กิจกรรม Geo-Cultural  
Festival and Academic 
Symposium 

- 10.0000 - - - 1.จังหวัด
นครราชสีมา, 
2.มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏ
นครราชสีมา 

 5.5 ปั้นดินร้องเพลง บ้านเอ๋ง
กะบ้านแก๋  (กิจกรรมเมืองแห่ง
หัตถกรรมและการศิลปะ
พ้ืนบ้าน (Craft and Folk 
Arts) 

- - 5.0000 - - 1.สถาบันไม้
กลายเป็นหินฯ 
2.ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 
3.เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ใน
จังหวัด
นครราชสีมา 

 5.6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อ
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

 5.7 การยกระดับดนตรี การ
แสดง หรือศิลปกรรมพ้ืนถิ่น
เชื่อมโยงสู่การสร้างศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 หลักสูตรทาง
ศิลปกรรม 
 

 5.8 การแข่งขันและประกวด 
“Thailand Arts and 
Cultural Innovation” 

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

 5.9 จัดงานมหกรรม Geopark 
& Fossil Festival 2023, 
2025 

0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 

 
6 โครงการโคราชเมือง

สร้างสรรค์ของยูเนสโก 
(Creative city) 

      

 6.1 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงาน
ฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความ
เป็นเลิศ (Grand Master) 

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.สถาบันไม้
กลายเป็นหินฯ 
2.ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

 6.2 สร้างพ้ืนที่เมืองสร้างสรรค์
ต้นแบบ (เรือนโคราช, คิดส์มา
เนียสเปซ, Street Art ใน

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.สถาบันไม้
กลายเป็นหินฯ 
2.ส านัก
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ชุมชน) ศิลปวัฒนธรรม 
 6.3 ต้นแบบเส้นทางและ

กิจกรรมท่องเที่ยวเมือง
สร้างสรรค์เพ่ือการจ าหน่าย 

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.สถาบันไม้
กลายเป็นหินฯ 
2.ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

 6.4 การสร้างแบรนด์เมือง
สร้างสรรค ์

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.สถาบันไม้
กลายเป็นหินฯ 
2.ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

 6.5 มหกรรมศิลปวัฒนธรรมลุ่ม
น้ าโขง 

1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 6.6 การพัฒนาสื่อสมัยสมัยใหม่
เพ่ือการสื่อสารโคราชเมือง
สร้างสรรค ์

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

 6.7 จัดท าแผนแม่บทโคราช
เมืองสร้างสรรค์ 

- 0.3000 - - - 1.สถาบันไม้
กลายเป็นหินฯ 
2.ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

7 โครงการา่ายทอดองค์ความรู้ 
การศึกษาธรรมชาติ และฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าดิบแล้งพื้นที่สูง 
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน   

      

 7.1 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้าน
เขายายเที่ยง 

1.0000 - - - - ศูนย์จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 7.2 พัฒนาหลักสูตรฯ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเชิงนิเวศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

- 1.5000 - - - ศูนย์จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 
คณะวิทยาศาสตร์ 
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 7.3 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าดิบ
แล้งด้วยชนิดพันธุ์พืชท้องถิ่น 

- - 2.5000 - - ศูนย์จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 7.4 การจัดการความรู้         
และทัศนคติเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่สูง   

- - - 2.5000 - ศูนย์จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 7.5 พัฒนาเทคโนโลยีเชิงนิเวศ
สนับสนุนกิจกรรมการท่อง
เทียว 

- - - - 2.5000 ศูนย์จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
Platform 6 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
 

เป้าหมาย  
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
1 จ านวนนวัตกรรมการพัฒนาด้านเกษตร

อินทรีย์และอาหารปลอดภัย   
นวัตกรรม 30 30 30 30 30 

2 จ านวนหลักสูตรด้านเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัยupskill/reskill เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป    

หลักสูตร 20 20 20 20 20 

3 หน่วยตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
อินทรีย์ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat 
Organic Standard : KOS) 

หน่วย 1 1 1 1 1 

4 หน่วยตรวจสอบมาตรฐานและให้บริการตรวจ
วิเคราะห์เพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 

งาน 2 2 2 2 2 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
5 จ านวนช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

และอาหารปลอดภัย  
ช่องทาง 10 10 10 10 10 

6 จ านวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ 50 50 50 50 50 

7 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสู่เกษตร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ราย 400 400 400 400 400 

 
แนวทางการพัฒนา   

1. สร้างนวัตกรรมต้นแบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย  
2. ส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ 
3. จัดกิจกรรมการส่งเสริม พัฒนาถ่ายถอดและบริการวิชาการองค์ความรู้เกษตร อินทรีย์ทฤษฎีใหม่ประยุกต์  
4. บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (KOS) ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสากิจ 34  
5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและแปรรูปอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า  
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสนับสนุน Smart Farmer  
7. เชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายผ่าน E-commerce และแพลตฟอร์ม ออนไลน์ 
 

โครงการ  
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  
งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
1 โครงการพัฒนานวัตกรรม

เกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดนครราชสีมา 

      

กิจกรรมหลัก1 : การส่งเสริม
และพัฒนามาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ขั้นพ้ืนฐานจังหวัด
นครราชสีมา(Korat Organic 
Standard : KOS) 

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 -ศูนย์นวัตกรรมฯ
APIC 
-คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

 
กิจกรรมหลัก 2 : การ
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแปรรูป
ปลอดภัยสู่มาตรฐานการผลิต 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

25.0000 25.0000 20.0000 20.0000 20.0000 -คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
-คณะวิทยาการ
จัดการ 
-คณะ
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ที ่ โครงการ /กิจกรรม  
งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
-คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
-ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
-ศูนย์นวัตกรรมฯ
APIC 

กิจกรรมหลัก 3 : ยกระดับ
มาตรฐานหน่วยตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและ
อาหารแปรรูปเพ่ือการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
และอาหารปลอดภัย  

25.0000 25.0000 20.0000 20.0000 20.0000 -คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี* 
 

2 โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
องค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตร
อินทรีย์และอาหารปลอดภัย  

20.0000 20.0000 15.0000 15.0000 15.0000 -คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
-คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
-ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
-ศูนย์นวัตกรรมฯ
APIC 

3 โครงการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
ขับเคลื่อนเกษตรทฤษฏีใหม่
ประยุกต์เพ่ือสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียวรองรับธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในอนาคตด้วย
โมเดลเศรษฐกิจฺ BCG     

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 -ศูนย์นวัตกรรมฯ
APIC 

-คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
-คณะวิทยาการ
จัดการ 
-คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
-ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
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ที ่ โครงการ /กิจกรรม  
งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา 

2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 -ศูนย์นวัตกรรมฯ
APIC 

-คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5 นวัตกรรมการผลิตและแปรรูป
พืชสมุนไพรครบวงจร 

15.000
0 

15.0000 12.0000 12.0000 12.0000 -ศูนย์นวัตกรรมฯ
APIC 
-คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
-คณะวิทยาการ
จัดการ 
-คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
-คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
-ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

6 โครงการยกระดับการส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรแบบครบวงจร 
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์โควิด 19 

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 -คณะวิทยาการ
จัดการ 
-คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
-คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7 โครงการการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและอาหาร
ปลอดภัยครบวงจร 
7.1 พืชเศรษฐกิจแบบวน
เกษตรพ้ืนที่สูง 

1.0000 2.0000 3.0000 3.0000 3.0000 ศูนย์จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 
คณะวิทยาศาสตร์ 
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ที ่ โครงการ /กิจกรรม  
งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
7.2 เกษตรปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย์พื้นที่สูง 
7.3 พืชเศรษฐกิจทนเค็มตาม
แนวพระราชด าริ 
7. 4 พัฒนาความมั่นคงทาง
อาหารในพ้ืนที่ดินเค็มแอ่ง
โคราชเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
7. 5 การรักษาฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศแหล่งน้ าเพ่ือการประมง
ระดับชุมชน 

 
Platform 7 การพัฒนาสุขภาวะชุมชนและผู้สูงอายุ 
 

เป้าหมาย  
1. ครัวเรือนในชุมชนเป้าหมายมีสุขภาวะที่ดี อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
2. เกิดชุมชนต้นแบบที่มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของประชาชนและผู้สูงอายุ  
3. ผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพดี รู้สึกมีคุณค่า สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน      

ได้อย่างมีคุณภาพ  
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
เชิงปริมาณ 
1 จ านวนครัวเรือนในชุมชนเป้าหมายมีสุขภาวะ

ที่ดีอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน  

ร้อยละ 
 

80 80 80 80 80 

2 จ านวนชุมชนต้นแบบที่มีสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของประชาชนและ
ผู้สูงอายุ  

ชุมชน 1  1 1  1 1  

3 จ านวนผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพดี รู้สึกมี
คุณค่า สามารถช่วยเหลือตนเองในการท า
กิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ  
 
 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
เชิงคุณภาพ 
1 มีแพลตฟอร์มหรือรูปแบบการพัฒนา

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและ
ผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม 

มีแพลตฟอร์มหรือรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบท
และวิถีชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

2 ประชาชนและผู้สูงอายุในท้องถิ่นมีสุขภาวะที่ดี
แบบองค์รวม 

ประชาชนและผู้สูงอายุในท้องถิ่นมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวม 

3 ชุมชนเกิดการปรับตัวทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ เช่น การแพร่
ระบาดของโรคอุบัติใหม่ (โรคโควิด-19) 

ชุมชนเกิดการปรับตัวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาวะ 

 
แนวทางการพัฒนา   

1. ส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน 
ในชุมชน โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมสุขภาพดีในระดับ
ท้องถิ่น  

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายสร้างความสมดุลของชีวิต และสร้าง
ความมั่นคงของคนในชุมชน ลดการพึ่งพาจากระบบการรักษาสุขภาพเพียงด้านเดียว  

3. พัฒนารูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมใช้ได้กับชุมชน ประชาชน
ในพ้ืนที่เป้าหมายมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล  
ที่สามารถใช้งานได้จริงและสร้างรายได้  

4. ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการ
ด ารงชีวิตหรือพักอาศัยของผู้สูงอายุ ลดการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือเรื้อรัง  
อันส่งผลให้เกิดภาวะพึงพิงในผู้สูงอายุลดลง 

5. เสริมสร้างความรู้ พฤติกรรมสุขภาพ และคุณค่าแห่งตนของผู้สูงอายุ เพื่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ด้วยนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม จัดการโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และป้องกันโรคโควิด-19 
 
โครงการ  
 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1 โครงการการขับเคลื่อนสุข
ภาวะชุมชนด้วย
กระบวนการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 

7.6000 7.6000 7.6000 7.6000 7.6000 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
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ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสุข
ภาวะและเสริมสร้างเกราะ
ป้องกันโรคของผู้สูงอายุด้วย
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบ
องค์รวม  

1.7000 1.7000 1.7000 1.7000 1.7000  

 กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ด้านการจัดการโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังและการป้องกันโรคโค
วิด 19 (Up-skill) 

0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000  

 กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัคร
ครอบครัวกลุ่มดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว เพื่อเสริมสร้างการ
เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนด้านสุขภาพ (Up-skill) 

0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000  

 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนา
ฐานข้อมูลความต้องการ  การ
ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
และแพลตฟอร์ม ความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนด้านสุขภาพเพ่ือการ
ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 

0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000  

 กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา
ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กลุ่ม
ผู้สูงอายุติดสังคม, กลุ่ม
ผู้สูงอายุติดบ้าน และกลุ่ม
ผู้สูงอายุติดเตียง( 

0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000  

 กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมและ
ฟ้ืนฟูสุขภาวะชุมชนหลังการ
เกิดโรคอุบัติใหม่ “โควิด- 19” 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  
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ที ่ โครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ )ล้านบาท(  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

 กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริม
ความปลอดภัยในครัวเรือน
ส าหรับผู้สูงอายุ 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  

 กิจกรรมที่ 8 การยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้วยการสร้าง
เสริมสุขภาวะและจัดการขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  

 
 

2.3.6 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
        เมื่อแผนปฏิรูประบบบริหารและแผนพัฒนาความเป็นเลิศได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

มหาวิทยาลัยจะถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่บุคลากร รวมถึงเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ระหว่าง
คณะ/หน่วยงาน กับอธิการบดี ซึ่งการด าเนินการตามแผนดังกล่าวมีทั้งโครงการที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ                  
และไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ ส าหรับโครงการที่ใช้งบประมาณ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณอุดหนุน          
ในบางส่วน อีกส่วนหนึ่งจะท าข้อเสนอโครงการเพ่ือรับการอุดหนุนจากกระทรวง ในการติดตามประเมินผล                 
จะใช้กลไกของรองอธิการบดีเป็นผู้ก ากับดูแลตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ และให้คณะ/หน่วยงานรายงานผล             
การด าเนินงานมาที่กองนโยบายและแผนเป็นรานไตรมาส เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าและการบรรลุเป้าหมาย             
ตามแผนที่ก าหนด รายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
หรือปรับปรุงแผนต่อไป 
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3.1 เป้าหมายการด าเนินการในระยะ 5 ปี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) ไว้ดังนี้ 
 

 มีหลักสูตรใหม่ระดับปริญญา (Degree) ที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ และทิศทางของประเทศ 
10 หลักสูตร (ปีละ 2 หลักสูตร) 

 มีหลักสูตรระยะสั้น (non-Degree) เพ่ือยกระดับแรงงาน/ประชาชนในท้องถิ่น 50 หลักสูตร (ปีละ 10 
หลักสูตร) 

 ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ปีละ 2,500 คน 
 แรงงาน/ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 2,500 คน (ปีละ 500 คน) 

 มีนวัตกรรมที่ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของชุมชนท้องถิ่น 150 นวัตกรรม (ปีละ 30) 
 ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ในอันดับที่ 401-500 
 ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในอันดับที่ 301-400 

 

3.2 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) รายปี 
ที ่ รายการ หน่วยนับ ข้อมูล        

ปีฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2566 2567 2568 2569 2570 
ผลผลิต (Output) 
1 ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า 

(Degree)  ที่ ต อบสนองต่ อการ
พัฒนาชุมชน 

หลักสูตร 2 2 2 2 2 2 

2 หลักสูตรระยะสั้น (non-Degree) 
เพ่ือยกระดับแรงงาน/ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

หลักสูตร 0 10 10 10 10 10 

3 ผลผลิตบัณฑิต คน 2,200 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

4 นักเรียนโรงเรียนสาธิต คน 735 700 800 900 1,000 1,200 

5 ผู้รับบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ คน  100 100 100 100 100 

6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นท่ีได้รับการพัฒนา 

คน  500 500 500 500 500 

7 โรงเรียนขนาดเล็กในท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 

โรงเรียน  80 90 100 120 140 

ส่วนที ่1 

 

ส่วนที ่3 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
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ที ่ รายการ หน่วยนับ ข้อมูล        
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่
ตอบสนองต่อชุมชนท้องถิ่น (Area 
Based) ระบบเศรษฐกิจ BCG หรือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

โครงการ 50 50 50 50 50 50 

9 โครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อชุมชน
ท้องถิ่น (Area Based) ระบบ
เศรษฐกิจ BCG หรือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) 

โครงการ 57 30 35 40 45 50 

10 บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น ฐ าน 
Scopus Q1 

บทความ  30 35 40 45 50 

11 การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์  (KOS) ให้กับเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร วิสากิจ 

รายการ  100 100 100 100 100 

12 พ้ืนที่ เกษตรอินทรีย์และการใช้
ประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึน 

ไร่  500 1000 1500 2000 2500 

13 กิจกรรมการส่งเสริม พัฒนาถ่าย
ถอดและบริการวิชาการองค์ความรู้
เกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 

กิจกรรม  5 10 10 10 10 

14 การเชื่อมโยงตลาดเพ่ือให้เกษตรกร
ขายผ่าน E-commerce และ
แพลตฟอร์มออนไลน์ 

ระบบ  2 2 2 2 2 

15 แหล่ งท่ อง เที่ ยว เชิ งนิ เ วศ เชิ ง
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน/ผู้ ป ระกอบการจั งหวั ด
นครราชสีมาได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์ GSTC  

แห่ง  20 20 20 20 20 

16 จ านวนประชาชน/ผู้สูงอายุที่ได้รับ
การพัฒนา 

คน  200 200 200 200 200 

17 รูปแบบวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อโค
วิด-19 โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

รูปแบบ  1 1 1 1 1 

18 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวิสาหกิจชุมชน
ผู้สูงอายุ 

ผลิตภัณฑ์ 0 1 2 3 4 5 

19 ประชาชน/เยาวชนที่ ได้รับการ
อบรมปลู ก จิ ต ส า นึ ก ด้ า นก า ร

คน  200 200 200 200 200 
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ที ่ รายการ หน่วยนับ ข้อมูล        
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

20 องค์กรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องการจัดท าคาร์บอนฟุต 
พริ้นท์ขององค์กร 

องค์กร  30 30 30 30 30 

21 รูปแบบการจัดการขยะครบวงจร รูปแบบ 1 1 1 1 1 1 
22 ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ ชุมชน  5 10 15 20 25 
23 ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชใน

จังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อยปีละ 
1 แห่ง 

ศูนย ์ 1 1 1 1 1 1 

24 ต้นแบบพื้นที่อนุรักษ์เพ่ือการเรียนรู้ แห่ง 2 5 5 5 5 5 

25 ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ นได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทางการ
จัดการปัญหาฝุ่นที่มีขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM 2.5) 

คน  500 500 500 500 500 

26 ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมการใช้
พลังงานทางเลือกท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 

ชุมชน  10 10 10 10 10 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ค่าเฉลี่ย 4.20 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
2 นวัตกรรมทางการศึกษา นวัตกรรม  5 6 7 8 9 
3 หุ้นส่วนการผลิตบัณฑิต หน่วยงาน 5 10 10 10 10 10 

4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบครบ
วงจร (Excellent Agriculture 
technology and innovation 
Centre: EATIC) 

ศูนย ์  2 2 2 2 2 

5 นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร นวัตกรรม  5 10 15 20 25 
6 สินค้า GI ของจังหวัดนครราชสีมา

ที่ได้รับการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ 3 2 4 5 5 5 

7 จั งหวัดนครราชสีมาได้ รับการ
ประกาศเป็น อุทยานธรณีโลก 

    1   
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ที ่ รายการ หน่วยนับ ข้อมูล        
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

(UNESCO Global Geopark) 
(ประเมินทุก 3 ปี) 

8 ประชาชนก่อนวัยสูงอายุและวัย
สูงอายุคงความมีสุขภาพดีหรือ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ร้อยละ 80 80 85 90 95 100 

9 นวั ต ก ร ร ม ด้ า น สุ ข ภ า ว ะแ ล ะ
ผู้สูงอายุ 

นวัตกรรม 1 2 2 2 2 2 

10 ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย ที่ ช่ ว ย เ ห ลื อ 
สนับสนุนในด้านสุขภาพ เพ่ิมข้ึน 

เครือข่าย 5 1 1 1 1 1 

11 สถิติการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุ
ลดลง 

ร้อยละ  1 2 3 4 5 

12 ขยะมูลฝอยชุมชนลดลง  ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 
13 นวัตกรรมป้องกันภัยพิบัติจาก

ธรรมชาติ 
นวัตกรรม 5 5 5 5 5 5 

14 นวัตกรรมฟ้ืนฟูระบบนิเวศ นวัตกรรม 5 5 5 5 5 5 
15 กลไกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/

วิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระบบ 1 1 1 1 1 1 

 
3.3 ผลกระทบ (Impact) 
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศฉบับนี้จะท าให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และประเทศชาติ ดังนี้ 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. เกิดการยกระดับมาตรฐาน เพ่ิมมูลค่า ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

นครราชสีมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สามารถสร้างรายได้               

บบยั่งยืน 
3. เกิดระบบการผลิตภาคการเกษตรด้วยเกษตรอินทรีย์ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ตลอดห่วงโซ่            

การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าไปสู่ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้น 
4. เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันสินค้าประเภทเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย     

และตรงตามความต้องของตลาดและผู้บริโภคท้ังภายในและภาคนอกประเทศ  
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยมีรายได้ 

พอเพียงต่อการด ารงชีวติ และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  
6. เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในระบบเศรษฐกิจไทย มีความม่ันคงและเข้มแข็ง                
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มากยิ่งขึ้น 
7. เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากทุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
(Sustainable City) 

8. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มสูงขึ้น 
 
 

ด้านสังคม 
1. โรงเรียน ชุมชน นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                

ด้านบรรพชีวินและวัฒนธรรมของภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. เกิดนิเวศการเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์ที่สามารถส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning Ecosystem) 
4. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับ

นานาชาติ รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
5. ชุมชนท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์ที่แตกต่างแหล่งอ่ืนของประเทศ และเป็น

ต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นให้กับ อปท แห่งอ่ืนๆ ในประเทศ 
6. สังคม ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง คนทุกกลุ่มทุกวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7. ประชาชนทุกช่วงวัยรวมถึงผู้สูงอายุสามารถปรับตัว รับมือกับโควิด-19 ได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
8. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความเชื่อม่ันจากผู้รับบริการและสาธารณชน               

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้กับจีโอพาร์ค สถาบัน มหาวิทยาลัยและจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมาได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ 
 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ประชาชนเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร  
2. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องทั้งการใช้พลังงาน รวมทั้ง              

การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ชะลอการเกิดและลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน                  
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. ประชาชนในจังหวัดเกิดความตระหนักรู้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตอบสนอง         
ต่อผลกระทบ รวมทั้งสามารถวางแผนการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 และการจัดการพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตร       
กับสิ่งแวดล้อมได้ 

4. ทรัพยากรทางธรณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู            
 5. ปริมาณขยะในจังหวัดนครราชสีมาลดลง 
 
 
 



69 
  

 
 
4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
      เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

 
 
 

ประวัติความเป็นมา        

          สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏนครราชสีมา มีก าเนิดมาจากการประชุมสัมมนาระดับจังหวัดในเรื่อง “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โคราชในทศวรรษหน้า” ที่โรงแรมสีมาธานี เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2537 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล หัวหน้าภาควิชา
ภูมิศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมาขณะนั้น เป็นผู้อภิปรายถึงสถานการณ์วิกฤติของไม้กลายเป็นหิน พร้อมทั้งเสนอ
โครงการอนุรักษ์ในรูปของอุทยาน และพิพิธภัณฑ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุพร สุภสร ซึ่งร่วมประชุมอยู่ด้วย            
ได้ประกาศสนับสนุนการอนุรักษ์ตามโครงการดังกล่าวและได้อนุมัติงบประมาณ 1 ล้านบาท ให้กับสถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา จัดท าแผนแม่บทอนุรักษ์และออกแบบพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขึ้น 

         พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ก่อเกิดบนที่ดิน จ านวน 80.5 ไร่ ที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์จาก           
อบต.สุรนารี ท าให้มีการลงทุนโครงการในช่วงที่ผ่านมารวมกว่า 180 ล้านบาท ส่วนส าคัญเกิดจากความสนพระทัย 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การสนับสนุน โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม และจากการประสานงานของนายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รวมทั้งการสนับสนุนจากจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งถนนและงานภูมิทัศน์ส าหรับหน่วยงานอ่ืนที่สนับสนุน ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานโยธาธิการจังหวัด ททท.นครราชสีมา อบต.สุรนารี เป็นต้น 

ภาคผนวก ส่วนที่ 4 
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ปณิธาน 
                “เป็นผู้น าด้านการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ก้าวไกลโกลบอลจีโอพาร์ค 
(Global Geopark) สู่แดนดิน 3 มงกุฎของยูเนสโก (UNESCO Triple Crown)” 

อัตลักษณ์ 
                    อนุรักษ์ บริการวิชาการ และวิจัยฟอสซิลถิ่นไทย 

ปรัชญา 

   เรียนรู้อดีต...เข้าใจปัจจุบัน...จนิตนาการอนาคต Learning from the past... understanding the 
present and imagining the future 

วิสัยทัศน์ 

            สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย การเรียนรู้และบริการ
วิชาการด้านบรรพชีวินในระดับชาติและนานาชาติ และจะเป็นศูนย์กลางการบริหารอุทยานธรณีโคราชระดับโลก
ของยูเนสโก (UNESCO GLOBAL GEOPARK)  รวมทั้งจะเป็นผู้น าของโลกด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน            
และช้างดึกด าบรรพ์ และผู้น าของอาเซียนด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 

พันธกิจ 

            1) ส ารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น 

            2) ศึกษาวิจัย น าเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 

            3) บริการทางวิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์ ทรัพยากรธรณีและอุทยานธรณี (Geopark) 

            4) บริหารและพัฒนาสถาบันสู่การเป็นศูนย์กลางองค์กร “อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก” หรือ “The 
UNESCO Global Geopark”  ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
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4.2 ภาพกิจการประชุมคณะกรรมการด าเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่ม 
     สถาบันอุดมศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
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4.3 ภาพกิจการประชุมยกร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
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4.4 ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินตนเองเพ่ือเลือกสังกัดกลุม่สถาบันอุดมศึกษา 
     และจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
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4.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
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	ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 93 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 71 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ปริญญาโท 15 หลักสูตร และปริญญาเอก 6 หลักสูตร รายละเอียดปรากฏดังตารางต่อไปนี้

