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สารอธิการบดี...
	 การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ในรอบ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	 ในฐานะ	ทีเ่ป็นมหาวทิยาลยัของปวงชน	 เป็นท่ีพึง่

ของท้องถ่ิน	 ด้านการผลิตและพัฒนาครู	 และพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่	 21	 ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ

พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหั่ว	 มีผลงานทีม่คีณุภาพเป็นทีป่ระจักษ์	

ความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	แสดงถึงการมส่ีวนร่วมและศกัยภาพ

ของบุคลากรทุกฝ่าย	 ทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานและ

องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 และเป็นท่ียอมรับทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและระดับชาติ

	 ในรอบปีที่ผ่านมาผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย	 ส�าเร็จลุล่วง

ได้ด้วยดแีละบรรลเุป้าหมาย	ตามทีก่�าหนดไว้	 ด้วยความร่วมมอื	 ร่วมพฒันา

มหาวิทยาลัยจากคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากรทุกหน่วยงาน	

จนบังเกิดผลสมัฤทธ์ิดงัทีป่ระจกัษ์แก่สังคมและเป็นทีย่อมรบัทัง้ภายในประเทศ	

และต่างประเทศ	ในนามของมหาวิทยาลัย	จงึขอขอบคณุทกุท่านมา	ณ	โอกาสน้ี

	 	 	 			(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อดศิร	เนาวนนท์)

	 	 	 	 	 อธิการบดี



สารบญั
สารจากอธกิารบดี
ส่วนท่ี 1 ส่วนน�า
									ประวัติมหาวิทยาลัย
									ปรัชญา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ
									อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
									อัตลักษณ์ของบัณฑิต
									เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
									คุณลักษณะอันพึงประสงค์
									ตราสัญลักษณ์	ดอกไม้	สี
									ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนท่ี 2 การบรหิารและทรพัยากรด�าเนนิงาน
         โครงสร้างการบริหาร
         โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
         งบประมาณ
         บุคลากร
         ผู้เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ
         ผลงานทางวิชาการ
ส่วนท่ี 3 ผลผลิตการด�าเนินงานตามภารกิจ/ยทุธศาสตร์
									ผลการด�าเนินงานตามภารกิจ
									ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร
											ยุทธศาสตร์ที่	1	:	การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา
											ยุทธศาสตร์ที่	2	:	การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
																														ที่มีสมรรถนะสูง
											ยุทธศาสตร์ที่	3	:	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคน	ในท้องถิ่น
																														และประเทศ
											ยุทธศาสตร์ที่	4	:	การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง
																														มีธรรมาภิบาล	และมีความเป็นสากล
											ยุทธศาสตร์ที่	5	:	การสร้างโอกาส	ความเสมอภาค	และความเท่าเทียมกัน
																														ทางสังคม
											ยุทธศาสตร์ที่	6	:	การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรม																
																														ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่วนท่ี 4 รางวลัระดบัชาติ
ส่วนท่ี 5 ท�าเนยีบผูบ้รหิาร
คณะผูจ้ดัท�า
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ประวัติของมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

ปรัชญา
 แหล่งวิชาการ  สร้างสรรค์คนดี  มีคุณธรรม  นำสังคม 

วิสัยทัศน์
 เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำของประเทศ ด้านการศึกษาเพื่อพฒันาท้องถ่ิน 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานชีวิตใหม่ (New normal)
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถ่ิน สังคม และประเทศ
3. สร้างต้นแบบการพฒันาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
5. บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีต้นก�าเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมประจ�า	
มณฑลนครราชสีมา	ซ่ึงกระทรวงธรรมการได้จัดตั้งข้ึนเม่ือปี	พ.ศ.	2466	จากนั้นได้มีการพัฒนา	
และปรับเปล่ียนสถานะมาเป็นระยะจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในปี	พ.ศ.	2547		
จนถึงปัจจุบัน

ประวติัของมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา
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ปรัชญา
	 แหล่งวิชาการ		สร้างสรรค์คนดี		มีคุณธรรม		น�าสังคม

วิสัยทัศน์
 เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�าของประเทศ	ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ
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2 รายงานประจำป 2564รายงานประจำป 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2564

อตัลกัษณของมหาวิทยาลยั
 พึง่ของทองถิน่
อตัลกัษณของบัณฑติ

สาํนึกด ีมคีวามรู พรอมสูงาน มจีติสาธารณะ
เปาหมายผลสัมฤทธิ์

มคีวามเปนเลิศดานการจัดการเรียนรู บณัฑติมคีณุภาพ มงีานทํา มคีวามพรอมสําหรับ
การดาํเนนิชวีติ ในศตวรรษท่ี 21 และฐานชีวติใหม (New normal) ประชาชนในพ้ืนทีไ่ดรบัการ
พฒันาคุณภาพชีวติ และทักษะอาชีพ การเปนผูประกอบการ และความตองการของตลาดแรงงาน
 1. มคีวามเปนเลศิดานการผลติ การพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา
 2. เปนทีพ่ึง่ของทองถ่ินท่ีมผีลงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีสงผลกระทบสูง ทางวิชาการ 
เศรษฐกิจ และสงัคม ตอทองถิน่และประเทศ
 3. เปนมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง สามารถพ่ึงตนเองได มีธรรมาภิบาลและ
มีความเปนสากล
 4. เปนมหาวทิยาลยัชัน้นําของประเทศทีม่บีทบาทสาํคญัในการยกระดบัคณุภาพ
ชวีติประชาชนในทองถิน่ สงเสรมิใหมคีวามเสมอภาคและความเทาเทยีมกนัทางสังคม
 5. เป นมหาวิทยาลัยท่ีมีนวัตกรรมเพื่อสร างมูลค าเพิ่มจากภูมิป ญญา 
ศิลปวัฒนธรรม และทรพัยากรธรรมชาติ ในทองถิน่
คณุลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค

มีความรูและคุณธรรมที่เปนสากล มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต 
มีความสามารถทางภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ใชงานได
ตราสญัลกัษณประจาํมหาวทิยาลยั

  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระกรณุาโปรดเกลา
พระราชทานตราสญัลกัษณประจาํมหาวทิยาลยั เปนรูปพระราชลญัจกรประจาํ
พระองค รชักาลท่ี 9 ซึง่เปนรปูพระท่ีนัง่อฐัทิศอทุมุพรราชอาสน ประกอบดวยวงจักร
กลางวงจักรมอีกัขระเปนอณุาโลม รอบวงจกัรมรีศัมเีปลงออกโดยรอบ เหนอืวงจกัร
เปนพระเศวตฉัตร 7 ชัน้ ตัง้อยูบนพระท่ีนัง่อฐัทศิอทุมุพรราชอาสน แปลความหมายวา 
ทรงมพีระบรมเดชานภุาพในแผนดนิ โดยในการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พระองค
ไดประทับเหนือพระท่ีนัง่อฐัทิศอทุมุพรราชอาสนตามโบราณราชประเพณี และสมาชิก
รฐัสภาไดถวายน้ําอภิเษกจากทศิท้ังแปดเปน คร้ังแรกแทนราชบัณฑิต รอบนอกของ

ตราดานบนมีตวัอกัษรภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ดานลางมีตวัอกัษรภาษาอังกฤษวา 
“NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY”
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สีของตราสญัลกัษณมี์ 5 สี คือ

สนี�า้เงนิ		แทน		สถาบนัพระมหากษตัริย์ผู้ให้ก�าเนิดและพระราชทานนาม	‘‘มหาวทิยาลยัราชภฏั’’

สทีอง	 แทน		ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา

สแีดง	 แทน		ความรุ่งเรืองของศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินทีก้่าวไกลใน	๔๐	มหาวทิยาลยัราชภฏั

สขีาว	 แทน		ความคดิอันบริสุทธิข์องนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ

พระพทุธรปูระจ�ามหาวทิยาลยั
คตธิรรมประจ�ามหาวทิยาลยั

ธมมจาร	ี	สขุ�		เสต	ิ(ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยูเ่ป็นสุข)

ศาลประจ�ามหาวทิยาลยั
“ศาลพ่อขนุศกัรนิทร์”

ดอกไม้ประจ�ามหาวทิยาลยั สปีระจ�ามหาวทิยาลยั

“ดอกราชพฤกษ์”

“สเีขยีว-เหลอืง”

สเีขยีว				แทน		แหล่งทีต้ั่งของมหาวทิยาลัยราชภฏั	๔๐	แห่งในแหล่งธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
	 ทีส่วยงาม
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
พ.ศ. 2562-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

การจัดการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของคนในท้องถิ่นและประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ 
มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และ 

มีความเป็นสากล 

NRRU 

NRRU 

NRRU 

NRRU 

NRRU 

NRRU 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ

ความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

NRRU 
NRRU 

NRRU 

•• ยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

พ.ศ. 2562-2565
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลยั

 
 

 
 

 

▪ คณะครุศาสตร์
▪ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
▪ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
▪ คณะวิทยาการจัดการ
▪ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
▪ คณะสาธารณสุขศาสตร์*
▪ คณะพยาบาลศาสตร์*
▪ บัณฑิตวิทยาลัย *

▪ สำนักงานอธิการบดี
▪ สำนักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน
▪ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
▪ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
▪ สถาบันวิจัยและพัฒนา
▪ สำนักคอมพิวเตอร์ *
▪ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ *
▪ สถาบันภาษา *

หมายเหตุ   *   เป็นส่วนงานภายในตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองอธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

อธิการบด ี

ผู้อำนวยการ คณบด ี

โครงสรา้งการบรหิารมหาวิทยาลยั ••
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 

หมายเหตุ  *  เป็นหน่วยงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
 

หน่วยงานวิชาการ 
 

คณะครุศาสตร์ 
 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

โรงเรียนสาธิตฯ 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
 

สถาบันภาษา  
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 

หน่วยงานสนับสนุน 
 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

สำนักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
และงานทะเบียน 

 

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

สำนักคอมพิวเตอร์  
 

สถาบันวิจัย 
ไม้กลายเป็นหินฯ  

 
 

สำนักงานอธิการบดี 
 

กองกลาง 
 

กองบริหารงานบุคคล 
 

กองนโยบายและแผน 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

กองกิจการพิเศษ* 
 

กองคลัง* 
 

กองวิเทศสัมพันธ์* 
 

กองประกันคุณภาพ
การศึกษา* 

 

สำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย* 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

โครงการจัดต้ัง 
กองอาคารและสถานท่ี* 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

โครงสรา้งการบรหิารมหาวิทยาลยั ••
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 งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีงบประมาณในการดำเนินงาน  
รวมทั้งสิ้น 888,981,000 บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 599,460,800 บาท งบประมาณจากเงนิ
บำรุงการศึกษา 237,201,950 บาท และงบประมาณจากโครงการจัดการศึกษาเพื ่อปวงชน และภาคพิเศษ 
52,318,250 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 
 

งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ 

                     หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ  ร้อยละ 
แผ่นดิน 599,460,800 67.43 
เงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 237,201,950 26.68 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) / ภาคพิเศษ 52,318,250 5.89 

รวม 888,981,000 100.00 
                * ข้อมูล ณ  กันยายน 2564 

 
 

งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้านบาท 
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งบประมาณประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนรายจา่ย และแหล่งงบประมาณ 
 หน่วย : ล้านบาท

แผนรายจ่าย/แหล่งงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม ร้อยละ 
งบแผ่นดิน บ.กศ. 

กศ.ปช. /
พิเศษ 

แผนรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 354,257,100 96,441,500 1,519,100 452,217,700 50.87 
แผนรายจ่ายตามภารกิจ/พันธกิจพ้ืนฐาน 210,638,200 128,357,730 49,099,150 395,763,290 43.66 
แผนรายจ่ายจุดเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร ์ 34,565,500 4,734,510 1,700,000 41,000,010 4.61 
แผนรายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน - 7,668,210 - 7,668,210 0.86 

รวม 599,460,800 237,201,950 52,318,250 888,981,000 100.00 
ร้อยละ 67.43 26.68 5.89 100.00 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และแหล่งงบประมาณ 
 หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
 แหล่งงบประมาณ 

รวม  งบแผ่นดิน  บ.กศ.  กศ.ปช. 
/ภาคพิเศษ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 354,257,100 96,441,500 1,519,100 452,217,700 
  ผลผลิต:รายการบุคลากรภาครฐั 354,257,100 96,441,500 1,519,100 452,217,700 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 210,638,200 136,025,940 49,099,150 395,763,290 

 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 169,992,600 127,967,240 47,081,630 345,041,470 
 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี 33,166,100 6,554,490 1,388,720 41,109,310 

 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ 
 สุขภาพ 7,479,500 540,780 358,800 8,379,080 

 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - 963,430 270,000 1,233,430 
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 29,676,200 1,349,000 - 39,300,000 
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 29,676,200 1,349,000 - 31,025,200 

4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 4,889,300 1,400,100 - 6,289,400 

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
 การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน 

4,889,300 1,400,100 - 6,289,400 

5. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 1,985,410 1,700,000 1,700,000 
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

 สร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
 นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

- 1,985,410 1,700,000 1,700,000 

รวมท้ังสิ้น 599,460,800 237,201,950 52,318,250 888,981,000 
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งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�าแนกตามแผนรายจ่าย และแหล่งงบประมาณ
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งบประมาณประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนรายจา่ย และแหล่งงบประมาณ 
 หน่วย : ล้านบาท

แผนรายจ่าย/แหล่งงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม ร้อยละ 
งบแผ่นดิน บ.กศ. 

กศ.ปช. /
พิเศษ 

แผนรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 354,257,100 96,441,500 1,519,100 452,217,700 50.87 
แผนรายจ่ายตามภารกิจ/พันธกิจพ้ืนฐาน 210,638,200 128,357,730 49,099,150 395,763,290 43.66 
แผนรายจ่ายจุดเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร ์ 34,565,500 4,734,510 1,700,000 41,000,010 4.61 
แผนรายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน - 7,668,210 - 7,668,210 0.86 

รวม 599,460,800 237,201,950 52,318,250 888,981,000 100.00 
ร้อยละ 67.43 26.68 5.89 100.00 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และแหล่งงบประมาณ 
 หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
 แหล่งงบประมาณ 

รวม  งบแผ่นดิน  บ.กศ.  กศ.ปช. 
/ภาคพิเศษ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 354,257,100 96,441,500 1,519,100 452,217,700 
  ผลผลิต:รายการบุคลากรภาครฐั 354,257,100 96,441,500 1,519,100 452,217,700 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 210,638,200 136,025,940 49,099,150 395,763,290 

 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 169,992,600 127,967,240 47,081,630 345,041,470 
 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี 33,166,100 6,554,490 1,388,720 41,109,310 

 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ 
 สุขภาพ 7,479,500 540,780 358,800 8,379,080 

 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - 963,430 270,000 1,233,430 
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 29,676,200 1,349,000 - 39,300,000 
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 29,676,200 1,349,000 - 31,025,200 

4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 4,889,300 1,400,100 - 6,289,400 

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
 การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน 

4,889,300 1,400,100 - 6,289,400 

5. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 1,985,410 1,700,000 1,700,000 
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

 สร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
 นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

- 1,985,410 1,700,000 1,700,000 

รวมท้ังสิ้น 599,460,800 237,201,950 52,318,250 888,981,000 
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งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเภทงบรายจาย และแหลงงบประมาณ
 หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบรายจ่าย  แหล่งงบประมาณ รวม ร้อยละ  งบแผ่นดิน  บ.กศ.  กศ.ปช. /พิเศษ 
งบบุคลากร 125,208,200 89,111,100 1,837,160 216,156,460 24.32 
งบดำเนินงาน 10,750,800 104,267,699 36,060,421 151,078,920 16.99 
งบลงทุน 179,769,800 5,478,300 - 185,248,100 20.84 
งบเงินอุดหนุน 283,732,000 11,365,350 2,731,550 297,828,900 33.50 
รายจ่ายอ่ืน - 26,979,501 11,689,119 38,668,620 4.35 

รวม 599,460,800 237,201,950 52,318,250 888,981,000  100.00 
ร้อยละ 67.43 26.68 5.89 100.00 

เปรียบเทียบงบประมาณรายจายทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
จำนวน จำนวน เพิ่ม/ลด (%) จำนวน เพิ่ม/ลด (%) 

แผ่นดิน 685.51 495.18 -27.76 599.46 21.06 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 342.88 322.59 -5.92 289.52 -10.25

รวม 1,028.39 817.77 -20.48 888.98 8.71 

เปรียบเทียบงบประมาณรายจายทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จําแนกตามแหลงงบประมาณ
 หน่วย : ล้านบาท

 งบรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
จำนวน จำนวน เพิ่ม/ลด (%) จำนวน เพิ่ม/ลด (%) 

แผ่นดิน 685.51 495.18 -27.76 599.46 21.06 
บ.กศ. 264.98 268.82 1.45 237.20 -11.76
กศ.ปช./ภาคพิเศษ 77.90 53.76 -30.99 52.31 -2.70

รวม 1,028.39 817.77 -20.48 888.98 8.71 
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เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จําแนกตามหมวดรายจาย 
 หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
จำนวน จำนวน เพิ่ม/ลด (%) จำนวน เพิ่ม/ลด (%) 

งบบุคลากร 211.54 209.05 -1.18 216.15 3.40 
งบดำเนินงาน 229.33 160.85 -29.86 151.07 -6.08
งบลงทุน 263.72 97.56 -63.01 185.24 89.87
งบเงินอุดหนุน 221.88 290.88 31.10 297.82 2.39 
งบรายจ่ายอ่ืน 101.92 59.41 -41.71 38.66 -34.93

รวม 1,028.39 817.77 -20.48 888.98 8.71 

เปรียบเทียบงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จําแนกตามงบรายจาย หนวย : ลานบาท 

งบรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
จำนวน จำนวน เพิ่ม/ลด (%) จำนวน เพิ่ม/ลด (%) 

งบบุคลากร 109.76 112.18 2.20 125.20 11.61 
งบดำเนินงาน 53.50 10.87 -79.68 10.75 -1.10
งบลงทุน 260.04 94.71 -63.58 179.76 89.80
งบเงินอุดหนุน 207.76 277.41 33.52 283.73 2.28 
งบรายจ่ายอ่ืน 54.42 - - - - 

รวม 685.51 495.18 -27.76 599.46 21.06 

เปรียบเทียบงบประมาณรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จําแนกตามงบรายจาย  หนวย : ลานบาท 

งบรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
จำนวน จำนวน เพิ่ม/ลด (%) จำนวน เพิ่ม/ลด (%) 

งบบุคลากร 101.78 96.86 -4.83 90.94 -6.11
งบดำเนินงาน 175.82 149.98 -14.70 140.32 -6.44
งบลงทุน 3.67 2.85 -22.34 5.47 91.93
งบเงินอุดหนุน 14.11 13.46 -4.61 14.09 4.68 
งบรายจ่ายอ่ืน 47.50 59.41 +25.07 38.66 -34.93

รวม 342.88 322.59 -5.92 289.52 -10.25
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บุคลากร 
         ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 1,138 คน ประกอบด้วย 
บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 605 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 533 คน จำแนกได้ดังนี้   

 
จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภทบคุลากรและสายงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            หมายเหตุ   ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2564 
 
 

 
 

จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามแหล่งเงินเดือน/ค่าจ้าง และสายงาน 
  

ประเภท 
แหล่งเงินเดือน/ค่าจ้าง 

ประเภทบุคลากร/สายงาน รวม 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

แผ่นดิน 529 218 747 
รายได้มหาวิทยาลัย 76 315 391 

รวม 605 533 1,138 
 

 
 

ประเภทบุคลากร สายงาน รวม สายวิชาการ สายสนับสนุน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 129 11 140 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 436 405 841 
พนักงานราชการ - 26 26 
อาจารย์วิชาชีพขาดแคลน 28 - 28 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 12 - 12 
ลูกจ้างประจำ - 19 19 
ลูกจ้างชั่วคราว - 72 72 
รวม 605 533 1,138 
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จำนวนบุคลากร จำแนกตามแหล่งเงินเดือน/ค่าจา้ง และสายงาน 

 
 

จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามหน่วยงาน สายงาน และประเภทบุคลากร 
 

หน่วยงาน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

รวม 

ข้า
รา
ชก

าร
พล

เรือ
นฯ

 

พนั
กง
าน
ใน
สถ

าบ
ันอุ

ดม
ศึก

ษา
 

อ.วิ
ชา
ชีพ

ขา
ดแ

คล
น/
ชา
วต
่างป

ระ
เท
ศ 

ข้า
รา
ชก

าร
พล

เรือ
นฯ

 

พนั
กง
าน
ใน
สถ

าบ
ันอุ

ดม
ศึก

ษา
 

พนั
กง
าน
รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า
งป
ระ
จำ

 

ลูก
จ้า
งช
ั่วค
รา
ว 

คณะครุศาสตร์ 25 79 10 - 46 2 - 8 170 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 19 124 12 - 11 - - - 166 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 40 105 4 - 37 5 3 9 203 
คณะวิทยาการจัดการ 31 61 3 - 16 - - - 111 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 47 1 1 10 2 - 1 73 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 20 - - 5 - - 2 30 
คณะพยาบลศาสตร์ - - 10 - - - - 2 12 
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - 9 - - 1 10 
สำนักงานอธิการบดี - - - 7 173 7 13 27 227 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี - - - 1 31 3 1 - 36 
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ - - - 1 14 1 2 3 21 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - 8 1 - - 9 
สำนักคอมพิวเตอร์ - - - - 15 1 - 7 23 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - 1 8 - - 4 13 
สถาบันภาษา - - - - 3 - - - 3 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ - - - - 15 3 - 8 26 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - 4 1 - - 5 

รวม 129 436 40 11 405 26 19 72 1,138 
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จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภทบคุลากร การปฏิบัติงาน และเพศ 
 

ประเภทบุคลากร ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยที่สังกัด รวม 
ลาศึกษาต่อ 
(เต็มเวลา) รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ข้าราชการพลเรือนฯ        
 - สายวิชาการ 60 69 129 - - - 
 - สายสนับสนุน 2 9 11 - - - 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา       
 - สายวิชาการ 175 261 436 8 9 17 
 - สายสนับสนุน 135 270 405 - - - 
อาจารย์วิชาชีพขาดแคลน  11 17 28    
อาจารย์ชาวต่างประเทศ/ครูอาสาสมัคร 8 4 12    
พนักงานราชการ       
 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป   8 16 24 - - - 
 - กลุ่มงานบริการ - 1 1 - - - 
 - กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ - 1 1    
ลูกจ้างประจำ 14 5 19 - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 35 37 72 - - - 

รวม 448 690 1,138 8 9 17 
 

 

จำนวนขา้ราชการพลเรือนฯ สายวิชาการ ปีการศึกษา 2564 
จำแนกตามวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 

ปริญญาเอก 1 10 48 17 76 
ปริญญาโท - 5 21 26 52 
ปริญญาตรี - - 1 - 1 

รวม 1 15 70 43 129 
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จำนวนขา้ราชการพลเรือนฯ สายวิชาการ ปีการศึกษา 2564 
จำแนกตามคณะ วุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ 

 คณะ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 

ครุศาสตร์ 20 5 - 25 - 3 18 4 25 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 8 - 19 1 1 12 5 19 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 14 1 40 - 4 23 13 40 
วิทยาการจัดการ 12 19 - 31 - 5 11 15 31 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 6 - 11 - - 5 6 11 
สาธารณสุขศาสตร์ 3 - - 3 - 2 1 - 3 

รวม 76 52 1 129 1 15 70 43 129 

จำนวนขา้ราชการพลเรือนฯ สายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามหน่วยงาน และวุฒิการศึกษา 
หน่วยงาน วุฒิการศึกษา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 1 - 1 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี - 1 - 1 
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ - - 1 1 
สำนักงานอธิการบดี 1 - 1 
- กองกลาง 1 1 - 2 
- กองบริหารงานบุคคล - 1 - 1 
- กองนโยบายและแผน 1 - - 1 
- กองกิจการพิเศษ - - 1 1 
- กองคลัง - - 1 1 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - 1 - 1 

รวม 2 6 3 11 
จำนวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  ปีการศึกษา 2564 
จำแนกตามวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ 

 วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ รวม 
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 

ปริญญาเอก 2 76 98 176 
ปริญญาโท - 67 148 215 
ปริญญาตรี - 1 2 3 

รวม 1 144 248 394 
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จำนวนขา้ราชการพลเรือนฯ สายวิชาการ ปีการศึกษา 2564  
จำแนกตามคณะ วุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ 

 คณะ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 

ครุศาสตร์ 20 5 - 25 - 3 18 4 25 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 8 - 19 1 1 12 5 19 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 14 1 40 - 4 23 13 40 
วิทยาการจัดการ 12 19 - 31 - 5 11 15 31 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 6 - 11 - - 5 6 11 
สาธารณสุขศาสตร์ 3 - - 3 - 2 1 - 3 

รวม 76 52 1 129 1 15 70 43 129 
 

จำนวนขา้ราชการพลเรือนฯ สายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามหน่วยงาน และวุฒิการศึกษา 
หน่วยงาน วุฒิการศึกษา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 1 - 1 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี - 1 - 1 
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ - - 1 1 
สำนักงานอธิการบดี  1 - 1 
 - กองกลาง 1 1 - 2 
 - กองบริหารงานบุคคล - 1 - 1 
 - กองนโยบายและแผน 1 - - 1 
 - กองกิจการพิเศษ - - 1 1 
 - กองคลัง - - 1 1 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา - 1 - 1 

รวม 2 6 3 11 
จำนวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  ปีการศึกษา 2564 
จำแนกตามวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ 

 วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ รวม 
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์  

ปริญญาเอก 2 76 98 176 
ปริญญาโท - 67 148 215 
ปริญญาตรี - 1 2 3 

รวม 1 144 248 394 
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จำนวนขา้ราชการพลเรือนฯ สายวิชาการ ปีการศึกษา 2564 
จำแนกตามคณะ วุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ 

 คณะ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 

ครุศาสตร์ 20 5 - 25 - 3 18 4 25 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 8 - 19 1 1 12 5 19 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 14 1 40 - 4 23 13 40 
วิทยาการจัดการ 12 19 - 31 - 5 11 15 31 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 6 - 11 - - 5 6 11 
สาธารณสุขศาสตร์ 3 - - 3 - 2 1 - 3 

รวม 76 52 1 129 1 15 70 43 129 

จำนวนขา้ราชการพลเรือนฯ สายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามหน่วยงาน และวุฒิการศึกษา 
หน่วยงาน วุฒิการศึกษา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 1 - 1 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี - 1 - 1 
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ - - 1 1 
สำนักงานอธิการบดี 1 - 1 
- กองกลาง 1 1 - 2 
- กองบริหารงานบุคคล - 1 - 1 
- กองนโยบายและแผน 1 - - 1 
- กองกิจการพิเศษ - - 1 1 
- กองคลัง - - 1 1 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - 1 - 1 

รวม 2 6 3 11 
จำนวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  ปีการศึกษา 2564 
จำแนกตามวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ 

 วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ รวม 
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 

ปริญญาเอก 2 76 98 176 
ปริญญาโท - 67 148 215 
ปริญญาตรี - 1 2 3 

รวม 1 144 248 394 
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จำนวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามคณะและวุฒิการศึกษา 
คณะ วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
ครุศาสตร์ 20 17 - 37 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 83 1 124 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 63 41 1 105 
วิทยาการจัดการ 33 28 - 61 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 33 1 47 
สาธารณสุขศาสตร์ 7 13 - 20 

รวม 176 215 3 394 

 
จำนวนอาจารยว์ิชาชีพขาดแคลน และครูผูส้อน ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
และตำแหนง่ทางวชิาการ 

วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ รวม รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ครูผูส้อน 
ปริญญาเอก 1 5 4 - 10 
ปริญญาโท 1 3 12 7 23 
ปริญญาตรี - - 1 36 37 

รวม 2 8 17 43 70 
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จำนวนอาจารย์สาขาวิชาชีพขาดแคลน ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามคณะ วุฒิการศึกษา 

คณะ วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

คณะครุศาสตร์ 1 - 1 2 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 5 3 - 8 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ - 4 - 4 
คณะวิทยาการจัดการ - 3 - 3 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 - - 1 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - - - - 
คณะพยาบาลศาสตร์ 3 6 1 10 

รวม 10 16 2 28 

จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ/ครูอาสาสมัคร ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามหน่วยงาน และวุฒิการศึกษา 

หน่วยงาน วุฒิการศึกษา รวม ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ครุศาสตร์ 
- โรงเรียนสาธิตฯ - 8 8 

มนุษยศาสตร์ฯ 
- โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 1 - 1 
- โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 2 
- โปรแกรมวิชาภาษาจีน 1 - 1 

รวม 3 9 12 

จำนวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามหน่วยงาน และวุฒิการศึกษา 

หน่วยงาน วุฒิการศึกษา รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่า ป.ตร ี
ครุศาสตร์ - 8 36 2 46 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2 8 1 11 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 11 23 3 37 
วิทยาการจัดการ - 5 11 - 16 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 7 3 - 10 
สาธารณสุขศาสตร์ - 3 2 - 5 
บัณฑิตวิทยาลัย - 3 6 - 9 
สำนักงานอธิการบดี - 32 78 63 173 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี - 4 24 3 31 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - 2 6 - 8 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 3 11 - 14 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - 5 3 - 8 
ตรวจสอบภายใน - 1 3 - 4 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ - 5 9 1 15 
สถาบันภาษา - 1 2 - 3 
สำนักคอมพิวเตอร์ - 4 11 - 15 

รวม - 96 236 73 405 
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ข้าราชการเกษียณอายุราชการในปีประมาณ พ.ศ. 2564 
ช่ือ  - สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ 

/ตำแหน่งบริหาร สังกัดหน่วยงาน 

รศ.ดร.กานต์ เนตรกลาง รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ 
ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผศ.ดร.ธวัช ตราชู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 
รศ.พรณีย์ ตะกรุดทอง รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 
อ.สมบุญ พุทธบุตร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
ผศ.สุธิรา เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 
อ.สุรัตน์ หงษ์ไทย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 
นางสายใจ ศรีสุข พนักงานประกอบอาหาร สำนักงานอธิการบดี 
น.ส.สาริณี พูนนิพนธ์ พนักงานประกอบอาหาร สำนักงานอธิการบดี 
นายพิศณุ กุลพฤทธ์ิเมธา ช่างเทคนิค สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

เปรียบเทียบบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 จำแนกตามประเภทบุคลากร

สายงาน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
จำนวน จำนวน เพ่ิม/ลด(%) จำนวน เพ่ิม/ลด(%) จำนวน เพ่ิม/ลด(%) 

สายวิชาการ 10 8 -20 11 37.50 9 -18.18
สายสนับสนุน 2 5 150 1 -80.00 3 200.00

รวม 12 13 8.33 12 -7.69 12 - 

เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมด ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 จำแนกตามสายงาน 

สายงาน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
จำนวน จำนวน เพิ่ม/ลด(%) จำนวน เพิ่ม/ลด(%) จำนวน เพิ่ม/ลด(%) 

สายวิชาการ 626 620 -0.95 605 -2.42 605 - 
สายสนับสนุน 535 535 - 526 -1.68 533 0.62 

รวม 1,161 1,155 -0.51 1,131 -2.08 1,138 0.62 
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เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 จำแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
ปีงบประมาณ  

2561 2562 2563 2564 
จำนวน จำนวน เพิ่ม/ลด(%) จำนวน จำนวน จำนวน เพิ่ม/ลด(%) 

ปริญญาตรี 46 56 21.73 53 -5.36 92 73.58 
ปริญญาโท 367 345 -5.99 318 -7.83 299 -5.97 
ปริญญาเอก 213 219 2.81 234 6.85 214 -8.55 

รวม 626 620 -0.95 605 -2.42 605 - 
 

เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ  

ตำแหน่งทางวิชาการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
จำนวน จำนวน เพิ่ม/ลด(%) จำนวน จำนวน จำนวน เพิ่ม/ลด(%) 

ครูผู้สอน 43 44 2.33 43 -2.27 56 30.23 
อาจารย์ 432 407 -5.79 336 -17.44 305 -9.23 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 130 150 15.35 205 36.67 222 8.29 
รองศาสตราจารย์ 21 19 -9.52 21 10.53 18 -14.29 
ศาสตราจารย์ - - - - - 1 - 

รวม 626 620 -0.96 605 -2.42 605 - 
 
เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 จำแนกตามประเภทบุคลากร  

ประเภทบุคลากร 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
จำนวน จำนวน เพิ่ม/ลด(%) จำนวน จำนวน จำนวน เพิ่ม/ลด(%) 

ข้าราชการพลเรือน 15 14 -6.67 12 -14.29 11 -8.33 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 430 420 -2.33 417 -0.71 405 -2.88 
พนักงานราชการ 26 24 7.69 23 -4.17 26 13.04 
ลูกจ้างประจำ 22 22 - 19 -13.64 19 - 
ลูกจ้างชั่วคราว 42 55 30.95 55 - 72 30.91 

รวม 535 535 - 526 -1.68 533 1.33 
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ผู้เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 - บุคลากรสายวิชาการ

  ระดับ รองศาสตราจารย์ จ�านวน 3 ท่าน

ที่ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง สังกัด
1 รองศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์

2 รองศาสตราจารย์ ดร.บปุผชาต ิต่อบญุสูง รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองทพิย์ สละวงษ์ลกัษณ์ รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ที่ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง สังกัด
1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ทรูย์ มีกุดเวียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์

2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพินัธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์

3 ผูช่้วยศาสตราจารย์ศศิธร หวังค�า้กลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

4 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรนชุ อินตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

5 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สชุาวดี โหมกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

6 ผูช่้วยศาสตราจารย์นสุรา ทองคลองไทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

7 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธดิา กุศลรตัน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชายฉัตร บุญญานสิุทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วเิชียร ก่อกจิกศุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

10 ผูช่้วยศาสตราจารย์เกศรนิทร์ โชคเพิม่พนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

11 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวากรณ์ ราชธูร รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน 11 ท่าน
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยไดส้ร้างสรรค์
ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus   

 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
 

คณะ/จำนวนผลงาน 

คร
ุศา

สต
ร ์

มนุ
ษย

ศา
สต

ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

เท
คโ

นโ
ลย

ีฯ 

สา
ธา

รณ
สุข

 

สถ
าบ

ันวิ
จัย

ฯ 

มห
าวิ

ทย
าล

ัย 

1. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

- 5 23 3 33 2 - 66 

 - มีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร(0.20) - - - - - - - - 

2. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (0.40) 

- 4 - - 1 - - 5 

 - มีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร(0.40) - - - - 8 - - 8 

3. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ที ่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.60) 

- - - - - - - - 

 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
2 (0.60) 

12 6 12 4 1 8 - 43 

 - มีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร(0.60) 5 7 4 12 1 - 1 30 

4. -  ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.80) - - 1 - - - - 1 

 -  บทความวิจัยหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

10 9 9 6 2 4 - 40 

5. - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (1.00) 

- - - - - - - - 

 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์
ในวารสารทางว ิชาการระดับนานาชาติท ี ่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 (1.00) 

- - 29 - 3 2 - 34 
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ข้อ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

คณะ/จำนวนผลงาน 
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ุศา
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 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดำเนินการ(1.00) 

- - 3 - - - - 3 

 - ผลการค้นพบพันธุ์พืช พันธ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน (1.00) 

- - - - - - - - 

 - ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
(1.00) 

- - - - - - - - 

 - ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร(1.00) - - - - 5 - - 5 

 - ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 
 - ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
 - ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ 
 - ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 - กรณีศึกษา 
 - ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 
 - ซอฟต์แวร์ 
 - พจนาน ุกรม สาราน ุกรม นามาน ุกรม และงาน
วิชาการในลักษณะเดียวกัน (1.00) 

4 4 5 4 - - - 17 

6. ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- 9 - - - - - 9 

7. ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
(0.40) 

- 3 - - 4 - - 7 

8. ผลงานสร้างสรรค์ที ่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
(0.60) 

- 16 - - - - - 16 

9. ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 

- - - - - - - - 

10. ผลงานสร้างสรรค์ที ่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาต ิ(1.00) 

- 1 - - - - - 1 
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สวนท่ี 3 
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ 

1. ดานการผลิตบัณฑิต
1.1 สหกิจศึกษา (จำนวนนักศึกษา ปการศึกษา 2563 ท่ีเขารวมสหกิจศึกษา) 
รุนท่ี 12 เทอม 2 ปการศึกษา 2563 
ออกปฏิบัตงิานระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 19 มีนาคม 2564 

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

1 วิทยาศาสตรกีฬาและการออกกำลังกาย 82 
2 เทคนิคการสัตวแพทย 25 
3 ฟสิกส 10 
4 เคม ี 9 
5 วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 31 
6 ชีววิทยา 15 
7 เกษตรศาสตร 28 
8 วิทยาการคอมพิวเตอร 16 
9 เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 
10 ระบบสารเทศเพ่ือการจัดการ 9 
11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 72 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
12 การพัฒนาสังคม 33 
13 สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 4 
14 ภาษาไทย 39 
15 การจัดการโรงแรม 3 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
16 เทคโนโลยีกอสราง 4 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
17 การจัดการ 45 
18 คอมพิวเตอรธุรกิจ 24 
19 การเงินและการธนาคาร 3 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
20 นิเทศศาสตร 4 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 
21 เศรษฐศาสตร 3 

หลักสูตรบัญชีบณัฑิต 
22 การบญัชี 4 
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รุนท่ี 13 เทอม 1 ปการศึกษา 2564
ออกปฏิบัตงิานระหวางวันที่ 19 กรกฎาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต

1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิสและโซอุปทาน 28
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

2 การจัดการโรงแรม 6
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

3 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 7
รวมจำนวนนักศึกษา 35
รวมจำนวนหลักสูตร 3
รวมจำนวนสาขาวิชา 3

2. ดานการวิจัยและงานสรางสรรค
2.1 จำนวนโครงการ และงบประมาณวิจัย ในปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ แหลงทุน จำนวนโครงการวิจัย/งานสรางสรรค
1 ภายใน 94 โครงการวิจัย
2 ภายนอก 10 โครงการวิจัย

2.2 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพมิพ ระดับชาติและนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564
ลำดับ ระดับ จำนวนโครงการวิจัย/งานสรางสรรค

1 ชาติ 4
2 นานาชาติ 8

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รวมจำนวนนักศึกษา 472
รวมจำนวนหลักสูตร 7
รวมจำนวนสาขาวิชา 22
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3. ด้านการบริการวิชาการ 

3.1 จำนวนโครงการ และงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ แผนงาน จำนวนเงิน(บาท) จำนวนโครงการ 

1 แผนรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 98,498,751 3 
2 แผนรายจ่ายตามพันธกิจฯ 219,664,043 152 
3 แผนรายจ่ายจุดเน้นตามแผนยุทธศาสตร ์ 716,574,149 436 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสมีา (พ.ศ. 2562-2565)  
ฉบับปรับปรุงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

38 ตัวชี้วดั 

33 กลยุทธ ์

2 
1 

3 
4 
5 
6 

10 เป้าประสงค ์
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ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการจดัการศึกษาเพื่อบณัฑิตมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่  (New normal)พร้อมในการทำงานมีคุณลักษณะสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ “สำนึกดี มีความรู้พร้อมสู้งาน”และประชาชนในท้องถ่ินได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงาน 
เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชุมชนรองรับการเปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบทความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสม และมหาวิทยาลัยได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาหลากหลายสาขาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทั้ง  ภาคปกติและภาคการศึกษา
เพื่อปวงชน (กศ.ปช.) หรือภาคพิเศษตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน  ผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความตระหนักในความสำคัญทางวิชาชีพ 
สำนึกในความเป็นไทย และมีความผูกพันต่อท้องถ่ิน จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา กิจกรรม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่อาเซียนคาดหวัง โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และจัด/กิจกรรม
สนับสนุนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชน มีมาตรการส่งเสริมการศึกษาเอื้อให้ผู้เข้าศึกษา
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่ทันสมัยทั้งหลักสูตรปกติ Up Skills/Re Skills 
 จำนวนหลกัสูตร Up Skill/Re Skill ที่มีความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 21 หลักสูตร 
โดยมีหลักสูตรทีม่ีผลการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาสื่อ
ดิจิทัลสร้างสรรค์และพานิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (คณะครุศาสตร)์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนำไปใช้พัฒนาทกัษะ
ผู้ประกอบการ ทั้งสิ้น 20 หลักสูตร รวมท้ังสิ้น 42 หลักสูตร 
 

1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ  
      จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 2,040 คน สอบผ่าน CEFR ในระดับ B1 ข้ึนไป จํานวน 1,449 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.03 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีระดับ 4.25 

 

1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านดิจิทัล 
     มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบายและพัฒนาระบบกลไก มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาความร่วมมือ
ของสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการทักษะตัวแทนด้านสารสนเทศ  ทั้ง 6 คณะโดยมีผลการทดสอบ 
ด้านดิจิทัลนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้าย ดังนี้ นักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 2,582  คน มีผู้สอบผ่านจำนวน 
1,383 คน คิดเป็นร้อยละ 53.56 
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1.4 จำนวนการผลิตและใช้สือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน 
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแพลตฟอร์มการเรียนรูท้ี่สง่เสริมการเรียนรู้

ยุคใหม่ มีสื่อเทคโนโลยสีารสนแทศ E-book จำนวน 39 เลม่ และ AR 4 ชิ้น 
 

1.5 ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารต่อภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
  1. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ จำนวน 1,774 รายการ 
 2. ระดับความพึงพอใจในการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ ระดับ 4.15 อยู่ในระดับมาก 
 

 

1.6 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศสนบัสนุนการจัดการเรยีนการสอนทุกประเภท 
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่เสรมิศักยภาพหลักสูตรและการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน

ร่วมของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมเสนอคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนำมา
ไว้ให้บริการในสำนักวิทยบรกิารฯ  ทรัพยากรสารสนเทศสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกประเภท 
จำนวน 1,774 รายการ   
 

1.7 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบัการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกบัยุคดิจิทลั 
มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้อาจารย์ตามแนวทาง Active 

Learning โดยมสี่วนร่วมจากอาจารย์ทุกคณะ ร้อยละ 100 
 

1.8 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อเพิม่ทักษะในการประกอบอาชีพ 
 มหาวิทยาลัยโดยทุกคณะจัดโครงการกจิกรรมต่างๆ เพื่อเตรยีมความพร้อมนกัศึกษา เพิ่มทกัษะใน
การประกอบอาชีพ มีนักศึกษาช้ันปีที่ 5 และศิษย์เก่าหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
 

1.9 จำนวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือดำเนินการหลักสูตร Up Skills/Re Skills 
 จำนวนหลกัสูตร Up Skill/Re Skill ที่มีความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 21 หน่วยงาน 
โดยมีหลักสูตรทีม่ีผลการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 1 หน่วยงาน คือ หลักสูตรการพัฒนาสื่อ
ดิจิทัลสร้างสรรค์และพานิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (คณะครุศาสตร)์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนำไปใช้พัฒนาทกัษะ
ผู้ประกอบการ ทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน รวมท้ังสิ้น 42 หน่วยงาน 
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1.10 จำนวนหลักสูตร Up Skills/Re Skills ที่มีการพฒันาหรือปรับปรงุและเปิดดำเนินการ 
คณะครุศาสตร์ 5 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2 หลักสูตร  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 3 หลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ 3 หลักสูตร คณะเทคโนโยลอีุตสาหกรรม 7 หลักสูตร คณะสาธารณสุศาสตร์ 3 
หลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 13 หลักสูตร สำนักคอมพวิเตอร์ 1 หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพฒันา  1 
หน่วยงาน รวมท้ังสิ้น 38 หลักสูตร 

1.11 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอสิระ 
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 - 

2563 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในช่วงเดือน มิถุนายน 2562 – พฤษภาคม 2563  พบว่า บัณฑิตมีงานทำและ
ประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา 439 คน คิดเป็นร้อยละ 11.58 บัณฑิตได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จ
การศึกษา 2,318 คน คิดเป็นร้อยละ 61.19  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ 
THE University Impact Rankings 2020 ประเมินตามกรอบเป้าหมายของ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 17 ด้าน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการประเมินผล
คะแนนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 4 Quality Education (การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้) เป็นด้านที่มี
ผลคะแนนที่ดีที่สุด อยู่ที่ 42.4 อยู่ในอันดับ 301 + ของโลก ด้านที่ 10 Reduced Inequalities (ลดความ
เหลื่อมลํ้าทั้งภายในและระหวางประเทศ) ผลคะแนนอยูที่ 21.3 อยูในอันดับที่ 401+ ของโลก ดานที่ 11 
Sustainable Cities and communities (สรางเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย) ผลคะแนนอยูที่ 30.7
อยูในอันดับ 401+ ของโลก และดานที่ 17 Partnerships for the goals (สรางความรวมมือ ระดับสากลตอการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน) มีผลคะแนนอยูที่ 19.7 อยูในอันดับ 601+ ของโลก โดยรวมผลคะแนนทั้ง 4 ดาน อยูที่ 25.8 
จัดอยู่ในกลุ่มอันดับ 5 ของไทย และกลุ่มอันดับ 601+ ของโลก 

่
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ผลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกใน THE (Times Higher Education) 
Impact Rankings 2021 ท่ีใช้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยท่ัวโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุ
เป้ า ห ม า ย ก า รพั ฒ น า ท่ี ยั ง ยื น  ห รื อ  Sustainable Development Goals (SDGs) ข อ ง
สหประชาชาติปรากฎว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อยู่อันดับท่ี 1001+ มีความโดดเด่น
ด้าน SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา SDG 15 คือ ระบบนิเวศทางบก และ SDG 1 คือ การ
ขจัดความยากจน...   
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จากการประกาศผลการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก ประจำปี 2021 โดย U-Multirank ซึ่งเป็น
สถาบันที่ทำการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ด้วยความร่วมมือและผลักดันของ Centre for Higher Education 
(CHE-Germany), Centre for Higher Education Policy Studies(CHEPS-Netherland) และได้รับทุน
สนับสนุนจาก European Commission ในการประเมินมหาวิทยาลัยครั้งนีม้ีการประเมินผลงานใน 5 ด้าน คือ 

1. ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning) 
2. ด้านการวิจัย (Research) 
3. ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) 
4. ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation) 
5. ด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) 

 ผลการประเมินในปี 2021 ปรากฏว่าระดบัสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความแกร่ง 
เข้มแข็ง ด้านการมสี่วนร่วมในระดับภูมิภาค(Regional Engagement) และด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้รับ
การประเมินในระดบัดีมาก A (Very good) ส่วนระดบัสาขาวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา โดย
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ไดร้ับการประเมินในระดบัดี B (Good) 3 ดา้น คือ  
 1. ด้านการเรียนการสอนในมุมมองของนักศึกษา (Teaching & Learning (Students’ views)) 

2. ด้านการวิจัย(Research) 
3. ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation) 
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ผลงานสำคัญในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
โครงการการพลิกโฉมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงสมรรถนะ 

และการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล 
           เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน
หัวข้อ การพลิกโฉมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงสมรรถนะและการจัดการเรียน
การสอนแบบโมดูล ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล ช้ัน 8 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลที่เน้นสมรรถนะเป็นฐานและ
สามารถเทียบโอนรายวิชาเข้าสู่การศึกษาในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 

  
 

  
 

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

       เมื่อวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ณ ห้องนกยูง 4 โรงแรม
เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารายวิชาและปรับปรุงการเขียนคำอธิบาย
รายวิชาให้มีความสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 และมีอัตลักษณ์บัณฑิต ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ นายกสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย เป็น
วิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ มีคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมพัฒนารายวิชา จำนวน 60 คน โดยจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมพัฒนาร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565) เพื่อนำไปวิพากษ์ต่อไป  
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โครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีท่ี 3 จำนวน 94 คน และปีท่ี 4 
จำนวน 146 คน เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาด้านดิจิทัล สำหรับการสอบวัดความสามารถด้านดิจิทัล
ของนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถสอบผ่านระดับ IC3 ข้ึนไป ตามระบบมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50.00 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมสอบวัดทักษะด้านดิจิทัล ตามระบบมหาวิทยาลัย
เพิ่มมากขึ้น โดยชั้นปีที่ 4 ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2564 อบรมผ่านระบบออนไลน์   

 
 
 

โครงการ NRRU OPEN HOUSE 2020 
       เมื่อวันที่  21-22 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดโครงการ  NRRU Open 
House 2020 ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร และเปิดโอกาสให้หลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาใหม่ในโครงการคูปองหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดรับนักศึกษาใหม่ของ
มหาวิทยาลัยตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564  
      โดยมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ด้วยการตั้งจุดคัดกรอง การสแกนไทยชนะ และขอความร่วมมือผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง
และมีบริการเจลล้างมือ ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา  
เครือ ข่ายครูแนะแนวใน เขตพื้ นที่ ก าร ศึกษาจั งห วัดนครราชสีม า ชัย ภู มิ  สุ รินทร์  และบุ รี รัมย์   
จำนวนทั้งสิ้น 480 โรงเรียน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 8,500 คน  
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โครงการกิจกรรมประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาระดบัเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 
           เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งผลงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษา เพื่อประกวดแข่งขันเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ด้านนวัตกรรม จำนวน 18 ผลงาน ผลการประกวดแข่งแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับรางวัล
ชนะเลิศประเภทโปสเตอร์ด้านนวัตกรรม จำนวน 1 ผลงาน คือ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับดักฝุ่น
บอลลูนพักแกลบดำ ผลงานของนายศิริพงษ์ ศรีละคร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พฤมล น้อยนรินทร์     

  

 

โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
กิจกรรมสำหรบันักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ช้ันปีที่ 3 
จำนวนทั้งสิ้น 94 คน และช้ันปีที่ 4 จำนวน 146 คน เพื่อใหน้ักศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรบันักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษสำหรบัการสอบวัดความสามารถด้านภาษาของนักศึกษา และเพือ่ให้นักศึกษาช้ันปทีี่ 4 สามารถ
สอบผ่าน CEFR ในระดับ B1 ตามระบบมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 และนักศึกษาช้ันปทีี่ 3 ได้รับ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ตามระบบมหาวิทยาลัยเพิม่มาก
ข้ึน โดยนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จัดกิจกรรมในช่วงวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันภาษา และ อบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ ส่วนนักศึกษาช้ันปีที่ 3 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564   

     

 

 
 
 

โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษา

 กิจกรรมส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 จ�านวนทั้งสิ้น 94 คน และชั้นปีที่ 4 จ�านวน 146 คน เพื่อให้นักศึกษา

เตรียมความพร้อมส�าหรับนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดความสามารถด้านภาษา

ของนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถสอบผ่าน CEFR ในระดับ B1 ตามระบบ

มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

เพือ่เตรยีมสอบวดัทกัษะภาษาองักฤษ CEFR ตามระบบมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน โดยนักศกึษาช้ันปีที ่4 

จัดกิจกรรมในช่วงวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันภาษา และ อบรมผ่านระบบออนไลน์ 

ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีมีสมรรถนะสูง 

มหาวิทยาลัยดำเนินงานด้านการปฏิรูปและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยที่มีจุดแข็ง คือ การมีคณาจารย์
ที่มีคุณวุฒิสูง มีความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาครูจากการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะด้าน
กลไกการผลิตครูที่หลากหลาย มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชน และยังสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรด้านการศึกษา เพื่อรับมือและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับท้องถ่ิน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและมุ่งมั ่นที่จะให้มีชื่อเสียงและ 
มีความเป็นเลิศ ภายในปี 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีต้นกำเนิดมาจากสถาบันการผลิตครู มีการพัฒนาและสร้าง
ชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตครูทั้งการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนา
นวัตกรรม ทางการศึกษา 
 
 
 

 
เป้าประสงค์  

1. สร้างครูทีเ่ก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู รู้และรักษ์ท้องถ่ินน้อมนำศาสตร์
ของพระราชา มาปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์

1) พัฒนาระบบคัดเลือกคนดี คนเก่ง มีความศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าเรียนครู 
2) ส่งเสริมการสร้างครูตามแนวศาสตร์ ของพระราชา 
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
4) ยกระดับคุณภาพกระบวนการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

(School Integrated Learning: SIL) 
 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะในการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  

1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามความต้องการจำเป็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสมรรถนะครูมืออาชีพ 
 

2.1 ร้อยละของบัณฑิตทีผ่่านเกณฑ์ประเมินได้รับเข็มเชิดชูเกียรติครูของพระราชา  
 บัณฑิตที่ผ่านเกณฑป์ระเมินร้อยละ 9.80 
 
 
 

2 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ ์
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2.2 รายวิชาที่นักศึกษาครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะและนวัตกรรมเพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะของครูพระราชา 
 มีการส่งเสริมให้หลักสูตรสร้างนวัตกรรม หลักสูตรที่สังกัดคณะครุศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) เกิด
นวัตกรรม ดังนี้ วงล้อสัตว์ (Animal whell) หนังสือเล่มเล็ก เครื่องมือในการวัดและประเมินทางจิตวิทยา
โมเดลในการปัญหาหรือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง เรียนรู้แหล่งข้อมูล 
ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 5 เกมคอมพิวเตอร์เพื ่อการศึกษา เรื ่อง ประเภทของข้อมูล ชั ้นประถมศึกษาปี ที ่ 5 
หลักสูตรมวยโคราช 

 
 

2.3 ระบบการผลิตและพฒันาครูคุณภาพโดยการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (SIL) 
 มีระบบการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพโดยการร่วมจัดการเรยีนรู้ในสถานศึกษา (SIL) จำนวน 1 ระบบ 
จำนวนอาจารย์นิเทศก์และครูพีเ่ลี้ยงในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูที่ได้รบัการพฒันาสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ และการเป็นพี่เลี้ยง จำนวน 113 คน และนักศึกษาได้รับพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาครูตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา จำนวน 5 หลักสูตร ระดับความสำเร็จ = 3 
 

 
 

2.4 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตครู จำนวน 19 เครือข่าย 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการตามแผนบรกิารวิชาการฯ โดยมีความร่วมมอืกับทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก จาก 6 โครงการ ดังนี ้

2.2 รายวิชาทีน่กัศกึษาครูได้รบัการพัฒนาสมรรถนะและนวตักรรมเพ่ือเสรมิสร้างคณุลกัษณะของครูพระราชา 

 มีการส่งเสริมให้หลักสูตรสร้างนวัตกรรม หลักสูตรท่ีสังกัดคณะครุศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) 

เกดินวตักรรม ดงัน้ี วงล้อสตัว์ (Animal whell) หนงัสอืเล่มเลก็ เครือ่งมอืในการวดัและประเมนิทางจติวทิยา 

โมเดลในการปัญหาหรือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง เรียนรู้แหล่งข้อมูล 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา เร่ือง ประเภทของข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

หลักสูตรมวยโคราช
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โรงเรียน มหาวิทยาลยั อ่ืน ๆ 
ในสังกัด สพป.นม. ทั้ง 7 เขต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมรมเครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ 

(Youth leadership for 
tomorrow : YLT) 

ในสังกัด สพม. 31 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชมรมพุทธประเพณี 
ในสังกัด อบจ.นครราชสมีา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมรมบวรรักษ์ศีล 5 
ในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย 
เครือข่ายผูบ้รหิารสถานศึกษา คณะ
ครู และผูป้กครองจากมลูนิธิ
ปัญญานันโท 

เตรียมสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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2.5 จำนวนอาจารย์คณะครุศาสตร์เข้ารับการรบัรองคุณภาพการสอนตามมาตรฐานสากลในระดับ FELLOW 
OF HEA 

อาจารย์คณะครุศาสตร์ได้รบัการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานด้านการสอนของสหราช
อาณาจักร (UK Professional Standard framework)  และเข้ารับการรบัรองคุณภาพการสอนตาม
มาตรฐานสากลในระดับ FELLOW OF HEA จำนวน 2 คน 

2.6 จำนวนหลักสูตรพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Up Skills/Re Skills) 
จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการพฒันาครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ตาม

โครงการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มสีมรรถนะของครูยุคใหม่ 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันกบัโรงเรียนเครอืข่ายวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา

2563 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตและพฒันาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยียุคใหม่”
4. อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบคลปิวิดีโอ”
5. อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่องการพฒันาสมรรถนะครูพีเ่ลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ตามโครงการพัฒนา

ระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม 
6. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอาน การเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

ระดับประถมศึกษาดวย TCS Learning +PLC 
7. โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นระยะเขาสูวิชาชีพครูเขารวมโครงการจํานวน 105 คน 

คิดเปน 100 % ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ที่บูรณาการ CLILL, TPACK, CBL, PBL รอยละ 90 ครู 
จัดการสอนที่บูรณาการ CLILL, TPACK, CBL, PBL แกนักเรียน รอยละ 90 

จ�านวน 7 หลักสูตร ได้แก่  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท�าแผนปฏิบัติการพัฒนาครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ตาม
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 2.7 ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเพิ่มสมรรถนะในการจัดการศึกษา 
     และการจัดการเรียนรู ้
  ระดับความพงึพอใจ = ระดบัมาก (ระดับ 4.00 ข้ึนไปทุกโครงการ) 
 

 

 
ผลงานสำคัญในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

โครงการถอดบทเรียนศึกษานิเทศก์และผูบ้ริหารโรงเรยีน 
ในระบบ Live Blended Participatory Learning (LB-PL)  

       โครงการถอดบทเรียนศึกษานิเทศก์และผู ้บริหารโรงเรียนในระบบ Live Blended Participatory 
Learning (LB-PL)โครงการส่งเสรมิทักษะสมองเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน ในประเทศไทย ระยะที่ 2 
(2563–2564) ดําเนินการโดย สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่งกรุ๊ป)  สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 
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โครงการยกระดบัคณุภาพการเรยีนรู้ดา้นการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรยีน 
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา 

       ผลการจากการดำเนินโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ ทำให้ได้นวัติกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
การยกระดับความสามารถในการอ่าน การเขียนหรือการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
ครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและสามารถนำเทคนิคการจัดการเรียนไปปฏิบัติการ
พัฒนาความสามารถในด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม และนักเรีนรที่
ได้ระบการพัฒนามีคะแนนความสามารถในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ ้น รวมทั้งทำให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือการยกระดับความสามารถในการอ่าน การเขียนหรือคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา
ที่สามารถขยายผลได้ในอนาคต 

                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการจากการด�าเนินโครงการยกระดับการเรียนรู ้ด ้านการอ่าน การเขียนและ
การคิดวิ เคราะห ์ของ นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมาในคร้ังน้ี 
ท�าให้ได้นวัติกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อ การยกระดับความสามารถในการอ่าน การเขียนหรือ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ครูผู ้สอนในโรงเรียนกลุ ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาและสามารถน�าเทคนคิการจัดการเรยีนไปปฏิบตักิาร พัฒนาความสามารถในด้าน
การอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม และนักเรียนท่ี ได้รับการพัฒนา
มีคะแนนความสามารถในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์เพิ่มข้ึน รวมทั้งท�าให้เกิด เครือข่าย
ความร่วมมือการยกระดับความสามารถในการอ่าน การเขียนหรือคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ในระดับประถมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จังหวัดนครราชสีมา ที่สามารถขยายผลได้ในอนาคต
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โครงการยกระดบัการเรียนรู้ดา้นการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโดยภาษาไทยผ่านวรรณกรรมในโรงเรียนเครือข่ายเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 

จังหวัดนครราชสีมา 
       ทักษะการอ่านออกเขียนได้และการคิดวเคราะห์เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของนักเรียน จากการ
ประเมิน PISA นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีคะแนนการอ่านอยู ่ในระดับ 2 หรือต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 83 
โดยเฉพาะนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีคะแนนการเรียนรู้ที่ต่างกับนักเรียนใน
พื้นที่กรุงเทพฯประมาณ 1 ปี ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาภาษาไทยผ่านวรรณกรรม 
กิจกรรมติดตามการใช้แผนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสัมมนาการใช้แผนภาษาไทยผ่านวรรรกรรมแบบออนไลน์ 
 

 
 
 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลีย้ง 

 (“U_School Mentoring”) 
       โครงการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาและพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาเป ็นพ ี ่ เล ี ้ยง 
 (“U_School Mentoring”) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย โดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็น “พี่
เลี้ยง” และทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ในการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและ
เทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและ
พัฒนาท้องถ่ินได้ตรงตามบริบทของชุมชน เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวมของ
ประเทศ 

 
 

 

       โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถ่ินสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง  
(“U_School Mentoring”) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้างเครือข่าย โดยมหาวทิยาลยัท�าหน้าทีเ่ป็น 
“พีเ่ลีย้ง” และท�างานร่วมกบัโรงเรยีน ชมุชน และหน่วยงานในพ้ืนท่ีในการน�าองค์ความรู้ความเชีย่วชาญและ 
เทคโนโลยไีปช่วยแก้ปัญหาและพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนในท้องถิน่ให้เกดิความเข้มแขง็และ 
พฒันาท้องถ่ินได้ตรงตามบรบิทของชมุชน เกดิแรงบนัดาลใจในการท�างาน สร้างวฒันธรรมองค์กรแห่งการ 
เรยีนรูแ้ละพ่ึงพาตนเองอย่างยัง่ยนื มีส่วนร่วมในการยกระดบัคณุภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมของ 
ประเทศ 
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โครงการอบรมเตรยีมความพร้อมสำหรบันักศึกษาใหม ่
"ทักษะการรู้สารสนเทศ เพ่ือการเรียนในยุค New Normal" (ออนไลน์) 

       หลักสูตรเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรบันักศึกษาใหม่ 
"ทักษะการรู้สารสนเทศ เพื่อการเรียนในยุค New Normal" ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
จากคุณชลธิชา ดินขุนทด นักเอกสารสนเทศ และ คุณบุญนาค จันทร์อุดร ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  การจัดอบรมครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้บริการของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาหนังสือ การยืมหนังสือออนไลน์ การค้นหา
บทความ ฐานข้อมูลออนไลน์ และการเขียนบรรณานุกรม มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ช้ันปีที่ 1-3 จำนวน 46 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กำลังกาย ช้ันปีที่ 1 จำนวน 47 คน และหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ช้ันปีที่ 1 จำนวน 3 คน รวมผู้เข้าอบรม 
96 คน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถ่ิน
และประเทศ 

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื ่อรับใช้ท ้องถิ ่น จ ึงได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื ่อน  
การดำเนินงานโดยการบูรณาการพันธกิจเพื ่อมุ ่งสู ่การพัฒนาท้องถิ ่น โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ  
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการบริการวิชาการที่สามารถแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของสังคมได้ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาเพิ่ม
ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ มีเครือข่ายการร่วมมือด้านการบริการวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิวทยาลัยได้พยายามเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมทั้งการ
ผลิต การแปรรูป ตลอดจนการตลาด เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคมมีความเข้มแข็ง อนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ท้องถ่ินโคราชได้อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 
 
 
เป้าประสงค์  

1. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู ้จากการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิม่ขีดความสามารถของคน
ในท้องถ่ินและประเทศ 
กลยุทธ์  
1) ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการและงานวิจัยที ่เก ิด Impact สูง และต่อยอดสู่ 

เชิงพาณิชย์ 
2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
3) ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ และการนำเสนอผลงานวิชาการ และงานวิจัยทั้งในระดับชาติ 

และนานาชาติ 
 

2. ชุมชนท้องถ่ินและประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์  
1) พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก  

ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถ่ิน 
3) บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นสหวิทยาการ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

และมุ่งแก้ไขปัญหาของสังคม 
4) สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถ่ินกับสถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานภายนอก 
 

2 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ ์
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เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ จากการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นและประเทศ 

1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพยส์ิน   
      ทางปัญญา 
 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื ่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา  
จำนวน 76 ผลงาน จากทั้งหมด 106 
 

1.2 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 จำนวน 5 เครือข่าย ได้แก่ 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 3. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 5. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

1.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ 
 ร้อยละ 51.06 โดยมี จำนวนผลงานวิจัยทัง้หมด 188 ผลงาน ตีพิมพร์ะดับชาติและนานาชาติ 96 
ผลงาน 
  

เป้าประสงค์ท่ี 2 ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ มขีีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึน้ 
2.1 ระดับความสำเรจ็ของการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการเพิม่ขีดความสามารถของคนในชุมชน  
 ระดับ 4 มีการประเมินผลสำเรจ็จากการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์แก่
ชุมชนท้องถ่ินในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
 

2.2 จำนวนตำบลในพื้นทีเ่ป้าหมายที่ได้รบัการพัฒนา จำนวน 83 ตำบล 
 
2.3 ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาที่ได้รับการจ้างงาน จำนวน 2,405 คน 
 
2.4 ระดับความสำเรจ็ของการจัดต้ังสำนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดต้ังสำนักบริการวิชาการ โดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นผู้รบัผิดชอบจัดต้ังหน่วยงาน และคำขอจัดต้ังสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อยูร่ะหว่างการเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
สภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
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ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาในท้องถิ่น 
1. ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จงัหวัดนครราชสีมา ผลติภัณฑ์สินค้าเกี่ยวกับปลาร้าสม้สมุนไพร 

 

  
 

2. ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ChomChang 

 
 

3.ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสมีา พฒันาผลิตภัณฑ์เสื่อกก และปลานิล 

 
 
 
 



46 รายงานประจำ�ปี 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2564

46 
 

 
 

4. ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จงัหวัดนครราชสีมา พฒันาผลิตภัณฑ์สบู ่
 

 
 

5. ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา ผลิตภัณฑจ์ากวัสดุเหลือใช่ในท้องถ่ิน 

  
 

6.ตำบลหนองยำง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดนครราชสมีา ผลิตภัณฑ์หนอูบโอง่ 

 
 

7. ตำบล หนองน้ำแดง อำเภอ ปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา ยกระดับผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป 
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8. ตำบลแก้งสนามนาง  อำเภอแกง้สนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา ผลิตภัณฑจ์ากปลา 
 (น้ำพริกปลาร้า) 
 

  
 

9. ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสมีา ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ขนมนางเล็ด 

  
 

10. ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลิตภัณฑ์หนอ่ไม้ดอง 
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ผลงานสำคัญในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
 

โครงการมหาวิทยาลยัสู่ตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  
       ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าพบ นายวิเชียร  
จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารศูนย์ดำรงธรรม และบุคลากรสำนักงานจังหวัด เพื่อหารือแนวทาง
ความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลของจังหวัดนครราชสีมา  ซึ ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการในระยะแรก จำนวน 83 ตำบล ในพื้นที่ 27 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยจะมีการจ้างงาน
บัณฑิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื ่อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ( Digitizing 
Government Data) ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนสู่ความยั่งยืน 
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โครงการกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ราชภัฏ-ราชมงคล 

       การกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาชุมชน
ในจังหวัดนครราชสีมา สร้างต้นแบบหมู่บ้าน “สองราชร่วมใจ” เป็นชุมชนนำร่องในการประสานความ
ร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยลงสู่ชุมชน  ให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน   
 

 
 

 
 

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบดา้นการจัดการขยะ 
        ดำเนินการในพื้นที่บ้านมาบกราด หมู่ 14 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสมีา และ บ้านหัน หมู่ 7 
ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมุง่เน้นการเสริมสร้างความรู้และทกัษะในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน  สร้างรายได้ให้กบัครัวเรือนจากการขายขยะรีไซเคิล และลดปริมาณขยะมลูฝอย
ในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสะอาดมีสุขภาวะที่ด ี
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การพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ ท่ีเปน็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน  
โดยใช้หลักปฏิบัติ 8 ประการ (ยา 8 ขนาน สังหาร NCD) ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย 

      ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และ อสม. สามารถปฏิบัติตนในการจัดการโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง โดยใช้หลักปฏิบัติ 8 ประการ (ยา 8 ขนาน สังหาร NCD) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรค และ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาพื้นถ่ิน ในพื้นที่ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วย
ความร่วมมือกับ อบต.ตะขบ  รพ.สต.ตะขบ และ รพ.สต.น้ำซับ 
 

  
 

 
โครงการยกระดบัคณุภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสมีา 
ดำเนินการในพื้นที่ บ้านหัน หมู่ 7 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมุง่เน้นการเสรมิสร้างความรู้และ
ทักษะในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนและชุมชน  สร้างรายได้ใหก้ับครัวเรือนจากการขายขยะรี
ไซเคิล สง่เสรมิการนำเศษวัสดุในท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์ นำขยะอินทรียป์ระเภทเศษอาหารมาผลิตก๊าซ
ชีวภาพสำหรับการประกอบอาหารในวัดบ้านหัน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนรวมของชุมชน และลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสะอาดมีสุขภาวะที่ดี  
 

   
 

   
 

 
 
 

 ด�าเนนิการในพืน้ท่ี บ้านหัน หมู ่7 ต.ตะค ุอ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา โดยมุง่เน้นการเสริมสร้างความรู้
และ ทกัษะในการจดัการขยะมลูฝอยในระดับครวัเรือนและชมุชน  สร้างรายได้ให้กบัครัวเรือนจากการขาย
ขยะร ีไซเคลิ ส่งเสรมิการน�าเศษวสัดใุนท้องถิน่มาใช้ประโยชน์ น�าขยะอนิทรีย์ประเภทเศษอาหารมาผลติก๊าซ
ชวีภาพส�าหรบัการประกอบอาหารในวดับ้านหนั ซึง่เป็นพืน้ทีส่่วนรวมของชมุชน และลดปรมิาณขยะมลูฝอย 
ในชมุชน ส่งผลให้ชมุชนสะอาดมสีขุภาวะท่ีดี  
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สำนักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) โดยได้รับผลคะแนนการประเมิน
จำนวน 91.04 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง มหาวิทยาลัย
สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์ การ
ประเมิน ITA โดยการขับเคลื่อนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดี  ที่มุ่งเน้นการ
ดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นไปตามเจตจำนงสจุรติ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปรง่ใสในการบริหารงานและ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  จากผลคะแนนการประเมินในครั้งนี้ สามารถสะท้อนถึงการคุณภาพการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นไปตามตัวช้ีวัด สร้างความเช่ือมั่นให้กับบุคลากรภายในและประชาชน ดัง
วิสัยทัศน์ "เป็นผู้นำการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน สู่ความยั่งยืน" และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
สร้างสรรค์คุณค่าภูมิปัญญาท้องถ่ินก้าวไกลสู่สากลต่อไป 
 

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
 ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย เท่ากับ 4.00 
 

4.2 จำนวนเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 มีการจัดทำประกาศการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2563 จำนวน 1 
ฉบับ และได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของงานทรัพย์สินและรายได้  ในส่วนของการสร้างเครือข่าย อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

4.3 ระดับความสำเรจ็ของการดำเนินการจัดต้ังกองทุนพฒันามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการจัดต้ังกองทุนต่างๆ ข้ึน ซึ่งในปัจจุบันมทีั้งหมด 9 กองทุน 
ได้แก่ กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย กองทุนสง่เสรมิและพฒันานักศึกษาพิการ กองทุนคณะครุศาสตร์ 
กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนคณะวิทยาการ
จัดการ กองทุนคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม และกองทุนคณะสาธารณสุขศาสตร์  
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอยูร่ะหว่างการจัดต้ังเป็นกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมากองทุนเดียว จะทำให้มเีงินในกองทุนจำนวนมากข้ึน ซึ่งสามารถนำไปลงทุนหรือบรหิารจัดการ
เพื่อใหเ้กิดรายได้เพิ่มข้ึน สามารถระดมทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานตามพันธกจิและยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อใช้จ่ายในการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ แก่ส่วนรวม และจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความ
มั่นคงทางการเงินมากข้ึน 
 

4.4 จำนวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพกับต่างประเทศ           
 1. โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรบันักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปี 
2564 (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
 2. โครงการประชุมสมัมนา China - Japan - Korea and Thailand International 
conference on Higher Education 
 3. โครงการการลงนามความร่วมมือกับต่างประเทศ (อยูร่ะหว่างการดำเนินการลงนาม MoU 
กับ Qingdao Binhai University) 

4. โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครัง้ที่ 6 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
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ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
1. ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ ประเทศ วัตถุประสงค ์
1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

การศึกษามหาวิทยาลัยเทียนจิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

มหาวิทยาลัย
เทียนจิน 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ความร่วมมือทางการศึกษา 

2 Hue University of Science Faculty of 
environmental 

science  

ความร่วมมือทางการศึกษา 

3 Dinosaur Fossil Excavation Project 
“Protocol on 4th Thailand and 
Japan Dinosaur Project” ระหว่าง
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสารจ์ังหวัดฟุกุอิ (Fukui 
Prefectural Dinosaur Museum) กบั 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

ญี่ปุ่น เพื่อสำรวจ ขุดค้น และศึกษาวิจัยซาก
ดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์และซากดึกดำ
บรรพ์ของสัตว์ร่วมยุค รวมทัง้ลักษณะ
ทางธรณีวิทยา ส่งเสริมการวิจัยเชิง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฟอสซลิไดโนเสาร์ 
และฟอสซลิสัตว์อื่นๆ 

4 University of Health Science LAO PDR แลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านวิชาการและการวิจัย 

2. ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ
ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค ์
1 FOOD สมัพันธ์ กลุ่มมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความร่วมมือทางการศึกษา 

2 การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชง
สำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์
และสุขภาพ พ .ศ . 2564 ระห ว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม า 
วิสาหกิจชุมชนลูกข่าย กับ บริษัทและ
ร้านค้า จำนวน 16 แห่ง 

เป็นการร่วมกันใช้ประโยชน์กัญชาและ/หรือกัญชง 
อันเป็นพืชสมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ทางด้าน
สุขภาพและความงามอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปลอดภัยตามหลักวิชาการ อันเป็นการผลักดัน
โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตพืชกัญชา
และ/หรือกัญชง ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่
กฎหมายกำหนด อีกทั้งร่วมกันขับเคลื่อนและต่อ
ยอดองค์ความรู้ที่ได้สู่การใช้ประโยชน์ผลผลิตจาก
พืชกัญชาและ/หรือกัญชง ด้านการแพทย์ สุขภาพ 
และพาณิชย์ โดยใช้ประโยชน์จากใบ ราก และลำ
ต้น 

เป็นการร่วมกนัใช้ประโยชน์กัญชาและ/หรอืกญัชง 
อันเป็นพืชสมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ทางด้าน
สขุภาพและความงามอย่างมีคณุภาพและมาตรฐาน 
ปลอดภัยตามหลักวิชาการ อันเป็นการผลักดัน
โครงการวิจยัและพฒันากระบวนการผลติพชืกญัชา
และ/หรือกัญชง ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก�าหนด อีกทั้งร่วมกันขับเคลื่อนและ
ต่อยอดองค์ความรู้ท่ีได้สู่การใช้ประโยชน์ผลผลิต
จากพืชกัญชาและ/หรือกัญชง ด้านการแพทย์ 
สุขภาพ และพาณิชย์ โดยใช้ประโยชน์จากใบ ราก 
และล�าต้น
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ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค ์
3 ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กบั
สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
จังหวัดนครราชสมีา  

ความร่วมมือทางการศึกษา 

4 เครือข่ายผูบ้รหิารสถานศึกษา คณะครู 
และผูป้กครองจากมลูนิธิปัญญานันโท 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบ 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำเก่ง ดี มีจิตอาสา  
สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของโลก 

5 เครือข่ายราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาบัน 

ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย 

6 เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา 6 สถาบัน 

ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย 

7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการจัดทำวารสารวิชาการครุสีมา 
8 ชมรมเครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ 

(Youth leadership for tomorrow : 
YLT) 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบ 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำเก่ง ดี มีจิตอาสา  
สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของโลก 

9 ชมรมบวรรักษ์ศีล 5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบ 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำเก่ง ดี มีจิตอาสา  
สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของโลก 

10 ชมรมพุทธประเพณี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบ 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำเก่ง ดี มีจิตอาสา  
สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของโลก 

11 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

12 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

13 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 
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ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค ์
14 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

15 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

16 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

17 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

18 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.
นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

19 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

20 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

21 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

22 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 
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ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค ์
23 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา  

จ.นครราชสีมา 
การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

24 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

25 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม .จ.
นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

26 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

27 ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

28 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

29 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

30 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

31 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 
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ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค ์
32 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ 

จ.นครราชสีมา 
การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

33 ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง 
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

34 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการ เป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

35 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

36 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

37 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

38 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง 
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

39 ต.ทัพรัง้ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

40 ต.ท่าช้าง อ.เฉลมิพระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 
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ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค ์
41 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

42 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

43 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

44 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

45 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

46 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

47 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

48 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

49 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 
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ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค ์
50 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

51 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

52 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

53 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

54 ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

55 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

56 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

57 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

58 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 
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ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค ์
59 ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก  

จ.นครราชสีมา 
การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

60 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

61 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสมีา  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

62 ต.พลสงคราม อ.โนนสงู จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

63 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

64 ต.พะเนา อ.เมืองนครราชสมีา  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

65 ต.พุดซา อ.เมอืงนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

66 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

67 ต.มะค่า อ.โนนสงู จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 
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ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค ์
68 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา  

จ.นครราชสีมา 
การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

69 ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

70 ต.เมืองพลบัพลา อ.ห้วยแถลง  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

71 ต.รังกาใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

72 ต.ลำนางแก้ว อ.ปกัธงชัย  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

73 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

74 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

75 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

76 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 
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ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค ์
77 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

78 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

79 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

80 ต.สุขไพบลูย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

81 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

82 ต.หนองค่าย อ.ประทาย  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

83 ต.หนองงูเหลอืม อ.เฉลิมพระเกียรติ  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

84 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

85 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 
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ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค ์
86 ต.หนองบัวน้อย อ.สีค้ิว จ.นครราชสมีา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

87 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสมีา 
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

88 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

89 ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

90 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

91 ต.หนองระเวียง อ.เมอืงนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

92 ต.หลุง่ประดู่ อ.ห้วยแถลง  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

93 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสมีา  
จ.นครราชสีมา 

การจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เพื่ อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูล
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Digitizing Government 
Data) 

94 เทศบาลสระพระ อ.พระทองคำ   
จ.นครราชสีมา 

พัฒนาครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ 
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ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค ์
95 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ระหว่างจังหวัดนครราชสมีา องค์การ
บรหิารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ร่วมมื อ  ส่ ง เส ริม  ส นั บ สนุ นการอนุ รัก ษ์  
การศึกษาและพัฒนามรดกทางธรณีวิทยา 
ธร รม ช าติ  สิ่ ง แวด ล้ อ ม แ ล ะ วัฒ น ธร ร ม 
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชน
ท้องถ่ินของอุทยานธรณี และเพื่อขับเคลื่อน
อุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
และนำไปสู่คุณค่าระดับผู้นำของโลกในลักษณะ
ของดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก 

96 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
ศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ตำบลขนงพระ 

ความร่วมมือทางการศึกษา/บริการวิชาการ 

97 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
การศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา  

ความร่วมมือทางการศึกษา 

98 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการจัดทำวารสารวิชาการครุสีมา 
99 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการจัดทำวารสารวิชาการครุสีมา 
100 มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการจัดทำวารสารวิชาการครุสีมา 
101 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย 
โครงการจัดทำวารสารวิชาการครุสีมา 

102 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ินระยะเข้าสู่
วิชาชีพ (Inductive Period) สำหรับครูผู้ช่วย 

103 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ โครงการจัดทำวารสารวิชาการครุสีมา 
104 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการจัดทำวารสารวิชาการครุสีมา 
105 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่
เลี้ยง (“U_School Mentoring”) 

106 รพ.สต.น้ำซบั อ.ปักธงชัย  
จ.นครราชสีมา 

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ อสม.ด้านการ
จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้องรังตามหลัก 4อ. (ยา 8 
ขนาน) 

107 โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา โครงการจัดทำวารสารวิชาการครุสีมา 
108 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  
(สพม.31) 

พื้นที่บริการวิชาการ 

109 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครราชสมีา พื้นที่บริการวิชาการ 
110 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสมีา 
พื้นที่บริการวิชาการ 
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ท่ี หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ วัตถุประสงค ์
111 โรงเรียนในสำนักเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสมีา ทั้ง 7 เขต 
พื้นที่บริการวิชาการ 

112 โรงเรียนร่วมพฒันาวิชาชีพครู  ความร่วมมือทางการศึกษา 
113 ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบ  

เพื่อเสรมิสร้างความเป็นผู้นำเกง่ ดี มีจิตอาสา 
สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของโลก 

114 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหารแห่งประเทศไทย FoSTAT 

ความร่วมมือทางการศึกษา 

115 สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรม
การเกษตร (Agro-Industry 
Academic Council Association, 
AIAC) 

ความร่วมมือทางการศึกษา 

116 อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา 

พัฒนาครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ 

117 อบต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พัฒนาครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ 
118 อบต.ตะคุ อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา พัฒนาครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ 

 

ผลงานสำคัญในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
 

โครงการประกันสัญจร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ
ประกันสัญจร “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา” ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ช้ัน 3 มี
วัตถุประสงค์เพื่ อ ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  ภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 รวมถึงเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย และ เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและบุคลากรต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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โครงการ “ครัวราชภัฏแบ่งปัน” 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดครัว (ครัวราชภัฏ) ผลิตอาหารโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 
เมษายน 2564 เป็นวันแรกและ มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และตลอด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนน์ อธิการบดี  
พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ผศ.สุ ธีรา เข็มทอง  
ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ ผู้ช่วยอธิการบดี  
ฝ่ายกิจการทั่วไป คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับบุคลากรของครัวราชภัฏ ไปส่งมอบ
อาหารว่างและข้าวกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงได้ติดตามคณะ  เหล่ากาชาดจังหวัดไปมอบ
อาหารว่างและอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งการผลิต
อาหารว่าง และข้าวกล่อง ได้รับงบประมาณจากการบริจาคสมทบทุนผ่านบัญชี ครัวราชภัฏแบ่งปัน โดยมี
มหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลางในการจัดทำและนำไป มอบผ่านเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อให้กำลังใจกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานทุกหน้าที่ให้มีพลังกายพลังใจต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบคุลากร” ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

      โดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ 
อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อยกระดับการให้บริการ 
พร้อมกันนี้ ผศ.ดร. สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ วิทยากรบรรยาย เรื่อง การ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นเป็น การดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงาน โดย นางสาว
ผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล และบุคลากรกองนโยบายและแผน ปิดท้ายด้วย
กิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในองค์ด้วยกิจกรรมกลุ่มสันทนาการ การจัดโครงการใน
ครั้งนี้มุ่งหวังให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์ปรับทัศนคติและได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงาน จากการ
ถ่ายทอด ประสบการณ์ของผู้บริหารที่เป็นวิทยากร พร้อมกับได้ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี 

โครงการจัดหาเครื่องควบคุมคุณภาพผลผลิต 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ นำโดย นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ฯ เดินทางเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภายใต้โครงการวิจัยและ
พัฒนาพืชกัญชา และ/หรือ กัญชง สำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น  ๆ ในการจัดหาครุภัณฑ์
ภายใต้โครงการครั้งนี้ เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องควบคุมคุณภาพผลผลิต พืชกัญชา และ/หรือ กัญชง ให้มี
คุณภาพ เป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร 
เปลื้องกลาง เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์และๆได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย สังคม และประชาชนต่อไป 

 เครอืข่ายวสิาหกจิชมุชนคนโคราชรกักัญช์ น�าโดย นายมนตร ีเยีย่มสงูเนนิ ประธานเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชน ฯ 

เดินทางเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืเพือ่จดัหาครภุณัฑ์และด�าเนนิกจิกรรมการมีส่วนร่วมภายใต้โครงการวิจยัและ 

พัฒนาพืชกัญชา และ/หรือ กัญชง ส�าหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ ในการจัดหาครุภัณฑ์ 

ภายใต้โครงการคร้ังนี ้เป็นการจดัหาครภุณัฑ์เครือ่งควบคมุคณุภาพผลผลติ พืชกญัชา และ/หรอื กญัชง ให้มี 

คุณภาพ เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด โดยมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร 

เปลื้องกลาง เป็นผู้ด�าเนินการร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ เพื่อให้ส�าเร็จลุล่วงตาม 

วัตถุประสงค์และได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย สังคม และประชาชนต่อไป
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โครงการประชุมวิชาการสาธารณสขุ ไทย-ลาว ครั้งท่ี 6 
    มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุข งานวิจัยและการบริการ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมครั้งนี้จัดข้ึนเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า มีผลงานวิจัยจำนวน 28 เรื่อง ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งที่ 6 ในรูปแบบบทคัดย่อ และมีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านวิจัยและวิชาการ เกี่ยวกับ  Chronic disease management for aging in Thailand และ 
Aging and chronic disease in Lao PDR ตลอดจนมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่า (Oral)  
จำนวน 3 เรื่อง และ นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster) จำนวน 25 เรื่อง  
 

 
โครงการคัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลยบ์อลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย  

(2021 Asian Cup Volleyball Championship) 
       มหาวิทยาลัย โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
Conference เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิง
ชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะปฏิบัติ
หน้าที่ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 มหาวิทยาลัย โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ด�าเนินการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

Conference เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสร

ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะปฏิบัติ 

หน้าที่ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564
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โครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลยัจีน 
       การแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตรโดยวิทยากรจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ในเรื่องการส่งนักศึกษามาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (Student works) การจัดทำหลักสูตรร่วมกันในสาขา Geotoursim รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี (Khorat Geopark) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 
24 คน การบรรยายดังกล่าวดำเนินไปอย่างเรียบร้อย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน                           
ทางสังคม  

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื ่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื ่อส่วนรวม    
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เ ศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 
 
 
เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายในทุกช่วงวัยได้รับการสง่เสรมิ สนับสนุน พฒันา ให้เรียนรู้ และไดร้ับ
ความเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคม 
 กลยุทธ์  

1) พัฒนานวัตกรรมและการให้บริการของมหาวิทยาลัยที่เอือ้ตอ่คนทุกวัย รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 
ทางสงัคม 

2) พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน 
ของสังคม กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถ่ิน 

 
5.1 จำนวนโครงการบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ของคนทุกช่วงวัย 
ผลการดำเนินงานมจีำนวนโครงการบรูณาการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน

ทางสงัคมของคนทกุช่วงวัย 17 โครงการ 
 

5.2 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ 
ความเท่าเทียมกันทางสงัคม 

มเีครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ความเสมอภาค 7 เครือข่าย 
ภายใตโ้ครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ให้กบัคนในชุมชนฐานราก 
 

5.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการการพฒันานวัตกรรมสื่อเพื่อสังคม เพือ่ให้ความรู้และพฒันา 
การรู้ดจิิทลั สำหรับผูสู้งอายุในจ.นครราชสีมา 2. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฒันา
ศักยภาพผู้สงูอายุ โดยใช้หลัก 8 ประการ (ยา 8 ขนาน) 
 

5.4 จำนวนหลักสูตรพัฒนากำลังคนให้มีทกัษะความเช่ียวชาญทางด้านดิจทิัล (Digital specialists) 
 ผลลัพธ์(Output) หลักสูตรพัฒนาทกัษะด้านดิจิทลั (Digital Literacy) ผ่านระบบ NRRU MOOC  
จำนวน 3 หลักสูตร 

1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ ์
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 ผลผลิต (Outcome) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 5 ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั  
ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด คิดเป็นร้อยละ 85.43 
 
ผลงานสำคัญในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
 

แก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน ตรวจประเมินผลการดำเนินงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว
ให้ประเทศไทย : U2T) กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รับผิดชอบ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น 
System Integrator เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพ
และสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านตา่งๆ) 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) และเพื่อให้
เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน      
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โครงการราชภัฏโคราช Up Skill วิสาหกิจชุมชน 

    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ และ APIC NRRU 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทย : CPOT ต่อยอดยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สู่การกระจายรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 
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โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ (Universal Design) 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบและเปิดแหล่งการเรียนรู้การปรับปรุงที่พักอาศัย
สำหรับผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติ
จาก นายนพรัตน์ ด้วงพรหม ปลัดอำเภอประทาย เป็นประธานในพิธี ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวความเป็นมาโครงการและการจัดทำแหล่งเรียนรู้ฯ จากนั้นเป็นการเปิดแหล่ง
เรียนรู้และชมนิทรรศการฯ การจัดพิธีมอบและเปิดแหล่งการเรียนรู้ฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจบุันประเทศ
ไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" จึงต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุที่ยังไม่เป็นไปตามาตรฐานตามแนว
ทางการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) หรือ "อารยสถาปัตย์" ด้วยเหตุนี้ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความ
จำเป็นของการเตรียมการเข้าสู ่การเป็นผู ้สูงอายุที ่มีคุณภาพ (Active Ageing) ซึ ่งการดำเนินโครงการ
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1. การปรับปรุงที่พักอาศัยให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 5 หลัง 2. 
ระบบขอความช่วยเหลือทางไกลสำหรับผู้สงูอายุ จำนวน 5 ชุด และ 3. สร้างแหล่งการเรียนรูก้ารปรบัปรงุที่
พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเกิดการส่งมอบแหล่งการเรียนรู้ฯ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดการ
เรียนรู้ในชุมชนท้องถ่ิน และชุมชนอื่น ๆ และให้เกิดการขยายผลในการสร้างชุมชนเพื่อเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ต่อไป 

 
 

 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบและเปิดแหล่งการเรียนรู้การปรับปรุงที่พักอาศัย
ส�าหรบัผูส้งูอาย ุองค์การบรหิารส่วนต�าบลตลาดไทร อ�าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา โดยได้รบัเกยีรติ
จาก นายนพรัตน์ ด้วงพรหม ปลัดอ�าเภอประทาย เป็นประธานในพิธี ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดี
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กล่าวความเป็นมาโครงการและการจดัท�าแหล่งเรยีนรูฯ้ จากนัน้เป็นการเปิดแหล่ง
เรียนรู้และชมนิทรรศการฯ การจัดพิธีมอบและเปิดแหล่งการเรียนรู้ฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบัน
ประเทศไทยได้มกีารเปลีย่นแปลงเข้าสู ่“สงัคมผูส้งูอาย”ุ จึงต้องเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน เตรยีมความพร้อม
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะในด้านทีพ่กัอาศัยของผูส้งูอายท่ีุยงัไม่เป็นไปตามาตรฐานตามแนวทาง
การออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) หรือ “อารยสถาปัตย์” ด้วยเหตุนี้ คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ได้เลง็เห็นความส�าคญัดงักล่าว จงึได้ด�าเนนิโครงการพฒันา
ชุมชนต้นแบบฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต�าบลตลาดไทร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึง
ความจ�าเป็นของการเตรยีมการเข้าสูก่ารเป็นผูส้งูอายทุีม่คีณุภาพ (Active Ageing) ซึง่การด�าเนนิโครงการ
ประกอบด้วย 3 กจิกรรม คอื 1. การปรบัปรงุทีพ่กัอาศยัให้เหมาะสมส�าหรบัผูสู้งอาย ุจ�านวน 5 หลงั 2. 
ระบบขอความช่วยเหลอืทางไกลส�าหรบัผูส้งูอาย ุจ�านวน 5 ชดุ และ 3. สร้างแหล่งการเรยีนรูก้ารปรับปรุงทีพั่ก
อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ จ�านวน 1 แห่ง ซึ่งเกิดการส่งมอบแหล่งการเรียนรู้ฯ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดการ
เรยีนรูใ้นชมุชนท้องถิน่ และชมุชนอืน่ ๆ  และให้เกดิการขยายผลในการสร้างชมุชนเพ่ือเป็นมติรกบัผูส้งูอายุ
ต่อไป
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โครงการยกระดบัคณุภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

   ดำเนินการในพื้นที่ บ้านหัน หมู่ 7 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมุง่เน้นการเสริมสร้างความรู้
และทักษะในการจัดการขยะมลูฝอยในระดับครัวเรือนและชุมชน  สร้างรายได้ใหก้ับครัวเรือนจากการขาย
ขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการนำเศษวัสดุในทอ้งถ่ินมาใช้ประโยชน์ นำขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารมาผลิตก๊าซ
ชีวภาพสำหรับการประกอบอาหารในวัดบ้านหัน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนรวมของชุมชน และลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสะอาดมีสุขภาวะที่ดี  

      
 

 

เกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช ครั้งท่ี 6  
“สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น” 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ติดสวนสัตว์
นครราชสีมา)ภายในงานพบกับ นิทรรศการสดุดี รัชกาลที่ 9 และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 
ภายใต้แนวคิด “สืบสาน ร ักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา ส ู ่การพัฒนาท้องถิ ่น” นิทรรศการ
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร อาทิ เศรษฐกิจพอเพียง ไผ่และการใช้ประโยชน์ 
การผลิตข้าวทนแล้ง การทำอ้อยคั้นน้ำอินทรีย์ การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ การประกวดแพะแกะ โดย 
ชมรมผู้เลี้ยงแพะแกะโคราช ครั้งที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร Goat & Sheep Land สัตว์เลี้ยงหรรษา ทุ่ง
คอสมอส ทุ่งทานตะวัน สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ลอดซุ้มอุโมงค์ฟักแฟงยักษ์ เห็ดเศรษฐกิจ การ
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ของฝาก ของที่ระลึก และดื่มด่ำกาแฟเพื่อสุขภาพ ที่ 100 ไร่ Organic 
Coffee 
 

 
 

 

 ด�าเนินการในพืน้ท่ี บ้านหนั หมู ่7 ต.ตะค ุอ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา โดยมุง่เน้นการเสรมิสร้างความรู้

และทกัษะในการจดัการขยะมลูฝอยในระดบัครวัเรอืนและชมุชน สร้างรายได้ให้กบัครัวเรอืนจากการขาย

ขยะรไีซเคลิ ส่งเสรมิการน�าเศษวสัดุในท้องถิน่มาใช้ประโยชน์ น�าขยะอนิทรย์ีประเภทเศษอาหารมาผลติ

ก๊าซชวีภาพส�าหรบัการประกอบอาหารในวดับ้านหนั ซึง่เป็นพืน้ทีส่่วนรวมของชมุชน และลดปรมิาณขยะมูลฝอย

ในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสะอาดมีสุขภาวะที่ดี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต�าบลไชยมงคล อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ติดสวนสัตว์

นครราชสมีา)ภายในงานพบกบั นทิรรศการสดดุ ีรัชกาลที ่9 และนทิรรศการเทดิพระเกยีรติ รชักาลที ่10

ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา สู ่การพัฒนาท้องถิ่น” นิทรรศการ

เครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน ฐานการเรยีนรูด้้านการเกษตร อาท ิเศรษฐกจิพอเพียง ไผ่และการใช้ประโยชน์

การผลติข้าวทนแล้ง การท�าอ้อยคัน้น�า้อนิทรีย์ การปลกูมันส�าปะหลงัอนิทรีย์ การประกวดแพะแกะ โดย

ชมรมผู้เลี้ยงแพะแกะโคราช ครั้งที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร Goat & Sheep Land สัตว์เลี้ยงหรรษา 

ทุ่งคอสมอส ทุ่งทานตะวัน สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ลอดซุ้มอุโมงค์ฟักแฟงยักษ์ เห็ดเศรษฐกิจ 

การจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ของฝาก ของท่ีระลึก และด่ืมด�่ากาแฟเพื่อสุขภาพ ที่ 100 ไร่ 

Organic Coffee
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีผลงานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยทีเ่พียงพอและมีการจัดกิจกรรมการทะนุบำรุง
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานการสนับสนุนรวมถึงการพัฒนาให้บคุลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามรู้ความ
เช่ียวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยให้บริการด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง  มี
ผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กรให้ความสนใจและเยี่ยมชมนิทรรศการห้องสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช ห้องพุทธศาสน์ นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมภายในและภายนอก พิพิธภัณฑ์เมือง
นครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้าสู่ระดับสากลโดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาแต่
ละประเทศซึ่งกิจกรรมนี้ได้อยู่ในปฏิทินของจังหวัดนครราชสีมาและโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ต่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมเพื่อปลกูฝังจิตสำนึกเรื่องวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักศึกษาและบุคลากร เช่น การไหว้ 
การมีระเบียบวินัย มีสัมมาคาระ การแต่งกายให้ถูกระเบียบและการสวมใส่ผ้าไทย สนับสนุนด้านศาสนพิธีและ
ประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่ การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน สังคม ชาติและนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ 

1. การมสี่วนร่วมของนกัศึกษา บุคลากร และชุมชน ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปญัญาทอ้งถ่ินและ
ศิลปวัฒนธรรม  
กลยุทธ์  
1) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปญัญา และศิลปวัฒนธรรม ของท้องถ่ิน 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอารยธรรมโคราชและอารยธรรมอสีานใต้ 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมไดร้ับการอนรุักษ์อย่างสร้างสรรค์ สมดุล และยัง่ยืน 
กลยุทธ์  
1) NRRU Green University 
2) ส่งเสริมการอนุรกัษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) สนับสนุนการสร้างอุทยานธรณีโคราชให้เป็น UNESCO Global Geopark 

6.1 จำนวนกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปญัญาทอ้งถ่ินและศิลปวัฒนธรรม 
 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสรมิศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ตอ่การยกระดบัการท่องเที่ยวจงัหวัด
นครราชสีมา สู่การกระจายรายไดสู้่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ ์

 มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีผลงานการทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์

ของมหาวทิยาลยัมกีจิกรรมด้านศลิปะและวฒันธรรมในมหาวทิยาลยัท่ีเพยีงพอและมกีารจดักจิกรรมการทะนบุ�ารุง

ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน 

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานการสนับสนุนรวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย

มีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 มหาวิทยาลัยให้บริการด้านทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง มี

ผูรั้บบริการ หน่วยงาน/องค์กรให้ความสนใจและเย่ียมชมนทิรรศการห้องสารสนเทศทางศลิปวัฒนธรรม ศนูย์

วัฒนธรรมเฉลิมราช ห้องพุทธศาสน์ นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมภายในและภายนอก พิพิธภัณฑ์เมือง

นครราชสมีาอย่างต่อเนือ่ง มกีารจดักจิกรรมเพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ยกระดบัคณุภาพ

และมาตรฐานงานด้านศลิปะและวฒันธรรมให้เข้าสูร่ะดบัสากลโดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนกัศึกษา

แต่ละประเทศซึง่กจิกรรมนีไ้ด้อยูใ่นปฏทินิของจงัหวดันครราชสีมาและโครงการแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรม

ต่างประเทศ ด�าเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส�านึกเรื่องวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักศึกษาและบุคลากร เช่น 

การไหว้ การมีระเบียบวินัย มีสัมมาคาระ การแต่งกายให้ถูกระเบียบและการสวมใส่ผ้าไทย สนับสนุนด้าน

ศาสนพิธีและประเพณีอันดีงามให้ด�ารงอยู่ การเป็นแบบอย่าง ท่ีดีต่อชุมชน สังคม ชาติและนานาชาติ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้
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6.1 จำนวนภูมิปัญญาท้องถ่ิน และศิลปวัฒนธรรมได้รบัการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 องค์ความรู้ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมระบบสารสนเทศ “โคราชมหานคร” 
2. โครงการจัดสร้างระหัดวิดน้ำโบราณ สู่นวัตกรรมจากภูมปิัญญาท้องถ่ิน และศิลปวัฒนธรรมได้รับ

การพัฒนาสร้างมลูค่าเพิม่ 
3.โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรมด้วยการยกระดับแหลง่เรียนรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม

ต่อการสร้างอัตลักษณ์และจุดเน้นที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา มหกรรมศิลปวัฒนธรรม
โคราช “เต๊อะเติน เพลินภูม”ิ 

4. โครงการบวร 3 (บ้าน วัด โรงเรียน) ราชภัฏราชสีมาสืบสานศาสตร์พระราชาสูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืนใน
มิติการส่งเสริมความรกั ความสามัคคี และความเข้าใจในหนา้ที่ของตนเองและผู้อื่น 
 

6.2 ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ ภูมิปญัญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ให้มีศักยภาพต่อการ
ให้บรกิาร ทัง้ในมิติวิชาการ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ระดับที่ 1 มีระบบและกลไกการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการดำเนินการจัด
โครงการยกระดับแหลง่เรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ต่อการสร้างอัตลักษณ์และจุดเน้นที่เข้มแข็งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหกรรมศลิปวัฒนธรรมโคราช “เต๊อะเติน เพลินภูมิ” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยการยกระดับแหลง่เรียนรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” 
โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับ “พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา” ซึง่เป็นพิพิธภัณฑ์เพียงแห่งเดี่ยวเล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์เมอืงนครราชสีมาได้อย่างครบถ้วนและสมบรูณ์ที่สุด ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ให้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่เป็นอัตลกัษณ์สำคัญของทั้งมหาวิทยาลัยและจังหวัดนครราชสมีา 
 ระดับที่ 2 มีแผนการดำเนินงาน กำหนดผู้รบัผิดชอบและกำกับติดตามโดยคณะกรรมการ 
 ระดับที่ 3 มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน  
 ระดับที่ 4 มผีลการประเมินทีบ่รรลเุป้าหมายและเป็นไปตามแผน 
 ระดับที่ 5 มีการบรูณาการกบัการเรียนการสอนโดยการมสี่วนร่วมของนักศึกษาในทกุคณะ 
 

6.3 จำนวนกิจกรรม Green University 
 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินกิจกรรม 
Green University ทุกหน่วยงานประกอบไป
ด้วยคณะ สำนัก  สถาบัน  ดำเนิน กิจกรรม
กิจกรรมส่งมอบนโยบายและมาตรการอนุรักษ์
พ ลั งงาน  “  NRRU Green Energy”  ติ ดตั้ ง
สวิตซ์กระตุกไฟภายในอาคาร 36 ที่เป็นห้องพัก
ของอาจารย์และสำนักงานคณบดี แยกสวิตซ์ไฟ
ทางเดินของอาคาร 36 เนื่องจากเดิมสวิตซ์
ควบคุมไฟทางเดินมีเพียง 1 จุด หากเปิดสวิตซ์
ไฟจะทำให้ไฟติดตลอดทางเดินทางให้สิ้นเปลือง

พลังงาน คณะจะดำเนินการแยกสวิตซ์ไฟทางเดินเพิ่ม สถาบันมีมาตรการ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศในห้อง
ปฏิบัติงานของบุคลากร เวลา 09.00 -12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. มีการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ
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ที่ 25 องศาเซลเซียส เปิด-ปิด ไฟฟ้าส่องสว่างใน
ส่วนที่จำเป็นเท่านั้น มีการจัดทำป้ายติดเพื่อ
รณรงค์การประหยัดไฟฟ้าให้แก่บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักใช้ในสถาบัน
เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและจดักิจกรรมคัดแยก
ขยะในมหาวิทยาลัยมีการตั้งระบบ Standby 
เพื่อลดการใช้พลังงานในขณะที่ไม่ใช้เครื่องถ่าย
เอกสาร หลังเลิกงานปิดเครื่องถ่ายเอกสารและ
ดึงปลั๊กออกทุกครั้ง เพื่อช่วยประหยัดไฟ มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลดการใช้กระดาษ

และความสิ้นเปลืองวัสดุสำนักงาน ได้แก่ 
การส่งคำร้องออนไลน์ การจัดเก็บเอกสาร
อิ เล็กทรอนิกส์  และการใช้ระบบ Less 
paper ในการบริหารจัดการงานธุรการฯ 
นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมมาตรการ
ประหยัดพลังงาน และกิจกรรมอนุรักษ์
พลังงานของมหาวิทยาลัย ในด้านการสร้าง
ความตระหนักและสื่อสารให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน โดยถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน 
 

 
6.4 ระดบัความสำเรจ็ของการยกระดับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินใหเ้ป็น “UNESCO Global Geopark” 
 ระดับที่ 1 - 2  มีระบบและกลไกการดำเนินงานอย่างเป็นรปูธรรม และมีแผนการดำเนินงาน กำหนด
ผู้รบัผิดชอบและกำกับติดตาม โดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯร่วมกบัสำนักงานอุทยานธรณีโคราช ในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่สร้างการรบัรู้ ประชาสมัพันธ์ ระหว่างชุมชน ภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมการรบั
การตรวจประเมินอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก 
 ระดับที่ 3 มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 

ระดับที่ 4 – 5 มีผลการประเมินทีบ่รรลเุป้าหมายและเป็นไปตามแผน และไดร้ับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ซึง่ผ่านการตรวจประเมิน
ทางด้านวิชาการ Desktop evaluation เรียบร้อยแล้ว 
และได้ปรากฎรายช่ือเพื่อเตรียมรบัประเมินในเว็บไซต์ของ
ยูเนสโกแล้วและมีหนงัสือแจ้งรายช่ือจีโอพาร์คทีร่อรับการ
ตรวจประเมินอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 
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ผลงานสำคัญในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
 

โครงการบวร 3 (บ้าน วัด โรงเรียน) ราชภัฏราชสีมาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในมิติการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการ “บวร 3 (บ้าน วัด โรงเรียน) ราชภัฏราช
สีมาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ในมิติการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และ
ความเข้าใจในหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น” กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาประจำท้องถ่ิน  เป็น
โครงการท่ีบูรณาการเอาแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน บ้าน-วัด-โรงเรียน อันเป็นหน่วยงานทางสังคม
ท่ีมีความสำคัญอย่างสูงยิ่งสำหรับสังคม นับเป็นสามเสาหลัก ท่ียึดโยงค้ำจุน สัมพันธ์กัน อย่าง
สมดุล แก่คนในสังคมไทย  ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินวัดป่าหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล
หนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 25 - 
27 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดข้ึนเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน ให้ชุมชนได้นำความรู้ไป
พัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์ในชุมชนให้ย่ังยืนต่อไป  
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โครงการสรา้งมูลคา่เพ่ิมทางศิลปวัฒนธรรมด้วยการยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมต่อการ
สร้างอัตลักษณ์และจุดเน้นท่ีเข้มแข็งของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา  
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช “เต๊อะเติน เพลินภูม”ิ 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรมด้วยการยกระดับ
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมต่อการสร้างอัตลักษณ์และจุดเน้นที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช “เต๊อะเติน เพลินภูมิ”  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับ 
“พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เพียงแห่งเดี่ยวเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมาได้
อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัต
ลักษณ์สำคัญของทั้งมหาวิทยาลัยและจังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา 
ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงชุมชนและภาคีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดใกล้เคียง เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน และนักท่องเที่ยว นักวิชาการ 
และประชาชนทั่วไป รวมถึงชุมชนอื่นๆ และภาคสังคมที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกต่อการดำเนินโครงการ 
ก่อให้เกิดความรู้ ความเพลิดเพลินและมีความสุข ตลอดจนความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม รวมถึงรับรู้
ภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผลิตภัณฑช์ุมชน ตามแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ต่อการยกระดับการท่องเท่ียวจังหวัด
นครราชสีมา สู่การกระจายรายได้สูชุ่มชนอยา่งยั่งยืน 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : 
CPOT) ต่อการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน   ระหว่าง
วันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ IT Learning Center อาคารบูรณวิทยากร ช้ัน 1 สำนัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้เกิดการรับรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน นำไปสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืนในการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มูลค่าเพิ่ม มาพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการตลาดแบบครบวงจร  โดยโครงการ
ดังกล่าว เป็นโครงการที่มีกระบวนการทำงานเชิงรุกเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงอย่างหลากหลายต้ังแต่
การศึกษาข้อมูลทางกายภาพและการประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
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โครงการประเพณบีวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรนิทร์ 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครัง้ที่ 8 
ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยกจิกรรมนี้เป็นการส่งเสริมทำนุบำรงุศิลปวัฒธรรม และประเพณีอันดีงานขององค์การ เพื่อ
สร้างความสามัคคีอันลักษณะพึงประสงค์ของคนไทย    
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โครงการตักบาตรวันพุธ 
       สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการตักบาตรวันพุธ ปีที่ 20 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้มิจิตศรัทธาทุกท่านที่มาร่วมตักบาตรในโครงการตัก
บาตรวันพุธประจำปีการศึกษา 2563 โดยปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับบิณฑบาต จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการนำไปเป็นทุนการศึกษา และอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยม
พุทธเกษตร วัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 

     
 
โครงการการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งท่ี 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564    
       สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการโครงการการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 7 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 
2564   เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สากล ซึ่งภูมิปัญญาในด้านการแสดง 
“เพลงโคราช” เป็นศิลปะการแสดงของชาวไทโคราชที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติมาแต่โบราณ 
เมื่อวันที่ วันที่ 26 มีนาคม 2564 
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กิจกรรมต้อนรับ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมโคราชจีโอพาร์คและพิพิธภัณฑไ์ม้กลายเป็นหิน  

วันที่ 2 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ผศ.ดร.ณัฏฐินี 
ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนทุกท่าน ร่วมให้การ
ต้อนรับ 
 

  
 
มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพ่ือการท่องเท่ียว ครั้งท่ี 7 "โคราชจีโอพาร์คเฟสติวัล (Khorat Geopark 
Festival)" วันท่ี 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 

เป็นกิจกรรมและนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาในพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณี โดยมี
กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย กิจกรรมท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์ค ผ่านบูธนิทรรศการ "ท่องเที่ยวอุทยานธรณี
โคราช” และ "ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ ด๊ะดาดในอิสาน" กิจกรรมประกวด "แฟนซีจีโอพาร์ครักษ์โลก" เน้น
ความสร้างสรรค์และความสวยงามพรอ้มรบัรางวัล ชมห้องปฏิบัติกรด้านซากดึกดำบรรพ์ และสวนไม้กลายเป็น
หิน การจำหน่ายอาหารพื้นถ่ินและสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอุทยานธรณีโคราชที่นำเอาความโดดเด่นทาง
ธรณีวิทยามาดัดแปลงให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์อุทยานธรณีโคราช กิจกรรมประกวดวาดภาพภายใต้ธีมงาน  
"ช้างสี่งาชูตระหง่าน ไดโนเสาร์อลังการสู่อุทยานธรณีโลก" 
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ส่วนท่ี 4 
รางวัลระดับชาติ 

1. นักศึกษาปัจจุบันที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
ท่ี ชื่อผู้รับรางวัล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล 
1 นายบัณฑิต รวยสันเทียะ นิสิตนักศึกษาดีเด่นแหง่ชาติ

ทางครุศาสตร ์
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์แห่งชาติ 
10 กันยายน 2564 

2 นายกิตติพงศ์  แพวขุนทด เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติ
บัตรความประพฤติด ี

พุทธสมาคมแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

3 นายสิทธิชัย  ทวีโคตร เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติ
บัตรความประพฤติด ี

4 นางสาวกัลยา  คงน้ำ เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติ
บัตรความประพฤติด ี

5 นายอภิสิทธ์  โสดานา เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติ
บัตรความประพฤติด ี

6 นางสาววรรณวิสา  วรชมพ ู บทความวิจัยชมเชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ ประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ การบรหิาร การ
จัดการ การศึกษา และสหวิทยา
การศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 
(NCAME 2020) 

7 นายวรรณรัตน์ ทองเดช, นาย
อภิสิทธ์ิ บรรจง, นายบรรพต ชม
มาลา, นายกษิดิ์เดช ณ บางช้าง 

รางวัลชนะเลิศ สวนสัตว์นครราชสีมา 
โครงการประกวดสือ่สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะเพือ่การอนรุักษ์ 

8 นางสาวนุชนาถ สาระพันธ์ ชนะประกวดออกแบบสติก
เกอร์ไลน์ (LINE STICKERS) 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จำกัด (มหาชน) ผลงานที่ได้รบั
รางวัลเป็นสติกเกอร์ไลน ์

9 นายจริวัฒน์  เกตจุังหรีด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รุ่นอายุไม่เกิน 25 ป ีกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ 

เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ในการประกวดหมอ
เพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็พระรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจำปี 2564 

10 นายฉัตรติกรณ์ แก้วประเสริฐ โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มี
ผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน
ยาเสพติด 

สำนักนายกรัฐมนตร ี

พุทธสมาคมแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

พุทธสมาคมแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
พุทธสมาคมแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ในการประกวดหมอ
เพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีประจ�าปี 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสนิทร์ ประชมุสมัมนา
วชิาการระดบัชาติ การบรหิาร 
การจดัการ การศกึษา และ
สหวทิยาการศกึษา ครัง้ที ่2 ปี 2563 
(NCAME 2020)
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ท่ี ชื่อผู้รับรางวัล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล 
11 นางสาวปวีณา  ศิริโสภ ชนะเลิศการแข่งขันการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ “GI 
เปลี่ยนโลก” 

สำนักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) 

12 นายกษิดิ์เดช สีละ 
นางสาวกุลธิดา ปลั่งกลาง 
นางสาวดวงมณี  ครึบกระโทก 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันการนำเสนอ
ผลงานโครงการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
โครงการสหกจิศึกษา ในหัวข้อ "ผล
ของสารสกัดรางจืดกระเทียม และ
รากปลาไหลเผือก ต่อการยับยัง้
พยาธิเส้นด้ายStrongloices 
stercoralis ในหอ้งปฏิบัติการ 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 

13 นางสาวอลสิา เปเหล่าดา รางวัล Bronze Awards 
ผลงาน แอปพลิเคชันสำหรับ
คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุล
เงินโดยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ในงาน AUCC2021: 
COMPUTERBASED 
TECHNOLOGY INNOVATION 
AWARDS วันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564 

14 นางสาวนุชศิริ ทวีชอบ รางวัล Bronze Awards 
ผลงาน แอปพลิเคชันสำหรบั
การจำแนกยาโดยวิธีการ
เรียนรู้เชิงลึก 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ในงาน AUCC2021: 
COMPUTERBASED 
TECHNOLOGY INNOVATION 
AWARDS วันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564 

15 นายรัฐวินิจ ศรีสว่าง รางวัลการประยุกต์ใช้กฎความ
สัมพันธเพื่อศึกษา 
พฤติกรรมการสั ่ งซ ื ้อส ินค้า
ออนไลน์กรณีศึกษา ร้านบิวตี้
นิสต้า 

การประชุมวิชาการระดับชาติการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)วัน
พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

16 นายโกเมศ หสัรงัค์ รางวัลการพัฒนาตัวแบบการ
จำแนกอารมณ์จากเนื ้อร้อง
เพลงลูกทุ ่งด้วยเทคนิคการ
เรียนรู้ของเครื่อง 

การประชุมวิชาการระดับชาติการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)วัน
พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 
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ท่ี ชื่อผู้รับรางวัล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล 
17 นางสาววาสนา สวนจงัหรีด  

นักศึกษาหลกัสูตรนวัตกรรมเซรา
มิกส ์

รางว ัลชนะเล ิศศ ิลปกรรม
อ ันด ับ  3 ในการประกวด
ศิลปกรรมเด ็กและเยาวชน
แห่งชาติครั้งที่ 16  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
กระทรวงวัฒนธรรม 

18 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 และ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ใน
การแข่งขันทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้า เรือ่ง การ
ควบคุมอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรมด้วย
PLC(Programable Logic 
Control) 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
8-9 มีนาคม 2564 

19 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ รางวัลชนะเลิศประเภท
โปสเตอร์ โครงการปรับปรงุ
อุปกรณ์สำหรับดกัฝุ่นบอลลูน
พักแกลบดำ 

โครงงานสหกิจศึกษาระดับ
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนล่าง 
 

20 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ การแข่งขันการกล่าวสุนทร
พจน์ “ผู้นำการพูดให้ความรู้
ด้านสุขภาพ” 

กิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการและงานวิจัยเครือข่าย
ราชภัฏ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาบัน 
วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

21 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทการบรกิารวิชาการ 

กิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการและงานวิจัยเครือข่าย
ราชภัฏ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาบัน 
วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

22 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทการแข่งขันทักษะ
ทางการวิจัยกลุ่มอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

กิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการและงานวิจัยเครือข่าย
ราชภัฏ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาบัน 
วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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ท่ี ชื่อผู้รับรางวัล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล 
23 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ประเภทการแข่งขันทักษะ
ทางการวิจัยกลุ่มสง่เสรมิ
สุขภาพและสาธารณสุข 

กิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการและงานวิจัยเครือข่าย
ราชภัฏ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาบัน 
วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

24 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทการประกวดแอโรบิค
แดนซ์ 

กิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการและงานวิจัยเครือข่าย
ราชภัฏ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาบัน 
วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

25 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ รางวัลชมเชย จากการ
ประกวดผลงานนวัตกรรม
สาธารณสุข 

กิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการและงานวิจัยเครือข่าย
ราชภัฏ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาบัน 
วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

26 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ รางวัลชมเชย ประเภทการ
ประกวดการแสดงวัฒนธรรม
ประจำจงัหวัด 

กิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการและงานวิจัยเครือข่าย
ราชภัฏ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาบัน 
วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
 
2. คณาจารย์และบุคลากร ปัจจุบันที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 
ท่ี ชื่อผู้รับรางวัล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล/ 

 วปด.ท่ีได้รับ 
1 ผศ.ดร.รัฐกรณ์  คิดการ คณบดีดีเด่นแห่งชาติ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์แห่งชาติ  

10 กันยายน 2564 
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3. หน่วยงาน ปัจจุบันที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
ท่ี ชื่อผู้รับรางวัล รางวัลท่ีได้รับ 
1 สำนักศิลปและวัฒนธรรม ได้รับการพิจารณาให้เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยในเอเชียทีม่คีวามเป็น

เลิศ ด้านนวัตกรรมทางศิลปะ THE AWARDS ASIA 2021 
“Excellence and Innovation in the Arts” ความเป็นเลศิ ด้าน
นวัตกรรมทางศิลปะ   ระดับนานาชาต ิ

 
2 สำนักศิลปและวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็น

หน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้แก่เดก็ เยาวชน 
และประชาชน จังหวัดนครราชสีมา”ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2564 ระดบัชาต ิ

 
3 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  

ช้างดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร ์
“MUSEUM THAILAND AWARDS 2021” ประเภทพิพิธภัณฑ์ 
ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดลอ้ม รางวัลดีเด่นด้านกจิกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ ระดบัชาต ิจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรยีนรู้
แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) 20 ก.ย.2564 

 
 

ได้รับการพิจารณาให้เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยในเอเชียที่มีความ
เป็นเลิศ ด้านนวัตกรรมทางศิลปะ THE AWARDS ASIA 2021 
“Excellence and Innovation in the Arts” ความเป็นเลิศ 
ด้านนวัตกรรมทางศิลปะ ระดับนานาชาติ
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ท่ี ชื่อผู้รับรางวัล รางวัลท่ีได้รับ 
4 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึก

ดำบรรพ์และไดโนเสาร ์
รางวัลพพิิธภัณฑ์ยอดนิยม  Museum Thailand Popular vote 
ระดับชาติ จากสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (มิวเซียมสยาม) 
20 ก.ย. 2564 

5 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึก
ดำบรรพ์และไดโนเสาร ์

รางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งไดร้ับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประเภทศิลปะ
วิทยาการในระดบั "ดีเยี่ยม" ระดบัชาต ิจากกรมการท่องเทีย่ว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา 20 พ.ย. 2562- 20 พ.ย. 2564 

6 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึก
ดำบรรพ์และไดโนเสาร ์

การรบัรองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA 
ระดับชาติ การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวง
สาธารณสุข 

7 Outstanding Support for 
Students 
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ทำเนียบผู้บริหาร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

 
พ.ศ. นามผู้บริหาร ตำแหน่ง 

2466-2476 ขุนศุภลักษณ์ศึกษากร (เจียม  ศุภลักษณ์) ครูใหญ ่
2476-2478 ขุนสุบงกชศึกษากร  (นาก  สุบงกช) ครูใหญ ่
2478-2485 นายช่วง จันทรมะโน ครูใหญ ่
2485-2489 นายสมชาย  ดวงจันทร ์ ครูใหญ ่
2489-2502 นายอรรจน์  วิวัฒน์  สุนทรพงศ์ ครูใหญ ่
2502-2508 นายสุรินทร์  สรสิร ิ อาจารย์ใหญ ่
2508-2508 นางสาวฉวีวรรณ  ดุลยจินดา อาจารย์ใหญ ่
2508-2517 นายสนอง  สิงหะพันธ์ุ ผู้อำนวยการ 
2517-2519 นายพจน์  ธัญญขันธ์ ผู้อำนวยการและอธิการ 
2519-2520 นายทวี  ท่อแก้ว อธิการ 
2520-2522 นายประธาน จันทร์เจรญิ อธิการ 
2522-2528 รศ.ดร.อินทร์  ศรีคุณ อธิการ 
2528-2532 รศ.ดร.ทองคูณ  หงส์พันธ์ุ อธิการ 
2532-2535 ดร.บัณฑิต  วงษ์แก้ว อธิการ 
2535-2538 ผศ.ดร.สมศักดิ์ ทองงอก อธิการและอธิการบด ี
2538-2542 ผศ.อุทัย เดชตานนท ์ อธิการบด ี
2542-2546 รศ.เชิดชัย  โชครัตนชัย อธิการบด ี
2546-2556                 ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบด ี

1 พ.ย. 2556 - 29 เม.ย. 2557 รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกลุ รักษาราชการแทนอธิการบด ี
30 เม.ย. - 26 ต.ค. 2557 รศ.เทือ้น  ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี 

2557 - 2561 รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกลุ อธิการบด ี
24 พ.ย. 2561 - 21 ก.พ. 2562 รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธ์ิชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบด ี
22 ก.พ. 2562 - 27 พ.ค. 2562 ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท ์ รักษาราชการแทนอธิการบด ี

 28 พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท ์ อธิการบด ี
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