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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชภัฏนครราชสีมาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)          
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ          
ของมหาวิทยาลัย  (SWOT Analysis) การวิ เคราะห์ความสอดคล้องเชื่อม โยงของแผนยุทธศาสตร์ชาติ                    
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย รวมถึงแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนนการ
พัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

องค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของแผน 
ส่วนที่ 2 เป็นกระบวนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ประกอบด้วย
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ กำหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) ไว้ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการ
ปรับเพ่ิมเติมข้อความจากวิสัยทัศน์เดิมเล็กน้อย คือ “อย่างยั่งยืน” โดยมีการกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของแผน          
ไว้ 5 ข้อ ได้แก่ (1) มีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) (2) มีความเป็นเลิศด้านการผลิตพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีขีดสมรรถนะสูงในวิชาชีพ (3) เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นโดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุน 
SDGs และส่งผลกระทบสูงทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและประเทศ (4) มีชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ที่ดี และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน           
ด้วยเศรษฐกิจ BCG การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น และ (5)              
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล ปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่ (1) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถนะคนทุกช่วงวัย (2) การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง (3) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ  (4) การส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และ (5) การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์มี 13 เป้าประสงค์ 
48 ตัวชี้วัด 38 กลยุทธ์ 34 โครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้นำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวถ่ายทอดสู่การปฏิบัติแก่
บุคลากรของคณะ/หน่วยงานภายในเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและร่วมขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมาย           
และวิสัยทัศน์ต่อไป 
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   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูล กสิกรรม ประจำมณฑล
นครราชสีมา ซึ ่งกระทรวงธรรมการก่อตั ้งขึ ้นเมื ่อปี พ.ศ. 2466 จากนั ้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื ่อง                
จนเป็นสถาบันราชภัฏ เมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยได้รับพระราชทานนามและตราประจำสถาบันจาก พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2547  

   ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินตนเองเพื ่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา           
จากผลการประเมินทั้งด้านศักยภาพและผลลัพธ์การดำเนินงานมหาวิทยาลัยจึงเลือกสังกัดกลุ่มพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่
หรือชุมชนอื่น (Area based and community) ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น 
“ที่พึ่งของงท้องถิ่น” และได้มีการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยกำหนด
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ไว้ 5 ประการ คือ (1) มีการจัดการเรียนรู้ที ่ทันสมัย ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ             
พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) (2) มีความเป็นเลิศด้านการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีขีดสมรรถนะ (3) เป็นที่พึ ่งของท้องถิ่นโดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรม             
ที่สนับสนุน SDGs และส่งผลกระทบสูงทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและประเทศ             
(4) มีชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดี และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนด้วยเศรษฐกิจ BCG การสร้างมูลค่าเพิ ่มจากทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น                
และ (5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล ปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) 

   ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะมีอายุครบ 100 ปี ในปี  
พ.ศ. 2566 นี้ มหาวิทยาลัยจะมีการจัดงาน “ศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ 
100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย 
(Beyond the University)” เพ ื ่อรำล ึกถ ึงความเป ็นมา  ความสำเร็จ              
ที่ ภาคภูมิใจในการเป็นสถาบันทรงคุณค่าเคียงคู่กับท้องถิ ่น โดยจะมีการ         
จัดกิจกรรมสำคัญหลายอย่าง อาทิ การระดมทุนเพื ่อพัฒนานักศึกษา              
การจ ัดงานมหกรรมแสดงผลงานทางว ิชาการ และก ิจกรรมอ ื ่ นๆ                      
ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 
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             การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับนี้          
ได้วิเคราะห์ถึงประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อมหาวิทยาลัย เพื่อนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ 
แนวทางในการพัฒนาสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
 

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

  
Higher Education Platform Research & Innovation 

แพลตฟอร์มการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การสร้างผลงานวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ 

 

  
Disruptive Change Big & Quality data for Strategic Purpose 

การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่ส่งผลกระทบวงกว้าง การมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

 
 

Efficiency & Engagement Effective Operation 
การมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะมีส่วน

ร่วมในการเปลี่ยนแปลง 
 
 

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 



 
 

หน้า  7 
 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)      

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY 

 
 

 

 
International Accreditation 

การเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

 
 
 

 

การพัฒนาท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

 

 

Corporate Image 
การเป็นสถาบันการผลิตครูที่มีชื่อเสียง

ระดับประเทศมายาวนาน 

 
 

 

 
Academic Staff 
การมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
และมีความหลากหลายทางวิชาการ 
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Collaboration  
การมีความร่วมมือกับองค์กร  

และหน่วยงานในพ้ืนที่ 

 

การขับเคลื่อน UNESCO GLOBAL GEOPARK 

  
  

 โอกาสในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

BCG Economy Model & Value-Based Economy 

 

นโยบายขับเคลื่อนประเทศ เป็นกลไกที่มีศักยภาพสูง
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอย่างทั่วถึง 
สามารถกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันสามารถสร้างให้ประเทศ
ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในบางสาขาที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพ 

 

Funding & Program Management Unit 
(PMU) 

แหล่งทุนและกลไกงบประมาณของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ 
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Big City & Aging Society 

 

ความเป็นเมืองขนาดใหญ่                
และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

 
 
  

Mega Project 
เป็นการเตรียมการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้

มีความพร้อมรองรับความเจร ิญและสอดคล้อง 
กับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่  

 

 การประเมินสมรรถนะหลัก 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีจุดเด่นและจุดแข็งด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านมนุษยศาสตร์               
และด้านสังคมศาสตร์มาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย หลักสูตรมีความหลากหลายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน            
ในพ้ืนทีไ่ด ้

จากข้อมูลประเด็นสำคัญต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัยจึงกำหนดรายและเอียดทิศทางการพัฒนา  

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ปรัชญา 

“แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม” 
 

2. วิสัยทัศน ์
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

 

           ความหมาย 

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแก่คนทุกวัย เน้นบูรณาการพันธกิจ
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (Area based and community) สู่ความยั่งยืนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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3. พันธกิจ  
1) ผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะ การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ 

(New normal) 
2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ของท้องถิ่น และประเทศ 
3) บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนโดยน้อมนำ 

แนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ  
          4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

          5) บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล รองรับบริบท          
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

4. ค่านิยมหลัก (Core Value)   

 

5. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

         “ที่พึ่งของท้องถิ่น” 
 

6. อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
          “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน มีจิตสาธารณะ” 
 

สำนึกด ี หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและตระหนักในความสำคัญของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีสำนึกในความเป็นไทยและมีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น 

มีความรู ้ หมายถึง มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางปัญญา  
การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
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พร้อมสู้งาน  
 
 
 

มีจิตสาธารณะ 

หมายถึง 
 
 
หมายถึง 

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงาน มีภาวะผู้นำในการแก้ปัญหา  
มีความคิดริเริ่มและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  
การมีจ ิตสาธารณะเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น ม ีส ่วนร ่วมในกิจกรรม            
หรือสถานการณ์ที ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู ้อื ่น ชุมชน สังคม มีความ
เสียสละและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น 

 
 

7. ประเด็นยุทธศาสตร์

การส่งเสริมยกระดบัเศรษฐกิจ สงัคม ศิลปวฒันธรรม และ
ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน เพื่อสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน
000 
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8. รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
– 
 
 
 

เป้าประสงค์ (Objective)  
           O1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีความพร้อมในการดำรงชีวิตวิถีใหม่  
           O2 ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

กลยุทธ์/แนวทาง 
1. ผลักดันหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  
2. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ 
3. พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน      

                หรือกลุ่มผู้สูงอายุ 
4. พัฒนา Platform การเรียนรู้ และสร้างระบบนิเวศน์ที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการเรียนรู้ยุคใหม่                   

และให้มบีรรยากาศความเป็นนานาชาติ 
5. พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ยุคใหม่ 
6. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีสมรรถนะการเป็นพลเมืองโลก 
7. สนับสนุนเชิงรุกเครือข่ายศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)                  

เพ่ือร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
8. ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Key Result)  
 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ปี 
66 67 68 69 70 

KR 1 ร้อยละของหลักสูตรที่เข้ารับ 
การประเมินตามมาตรฐาน AUNQA    

ร้อยละ 50 70 90 100 100 

KR 2 จำนวนหลักสูตรใหม่ในลักษณะบูรณา
การที่มีความหลากหลาย 

หลักสูตร 2 2 2 2 2 

KR 3 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ            
Up-Re-New Skill ให้กับศิษย์เก่า            
และประชาชน 

หลักสูตร 5 10 15 20 25 

KR 4 สัดส่วนของจำนวนนักศึกษาวัยทำงาน
ต่อจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               
หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 20 30 40 50 60 

                  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะคนทุกช่วงวัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ปี 
66 67 68 69 70 

KR 5 ร้อยละของรายวิชาที่ปรับเปลี่ยน     
เป็น NRRU Learning Platform 

ร้อยละ 30 50 70 100 100 

KR 6 ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ NRRU–
Professional Standard 
Framework (อย่างน้อยระดับ 2  
จาก 4 ระดับ) ทีเ่พ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 

KR 7 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เป็นพลเมืองโลก (ร้อยละที่ตอบระดับ 
มาก-มากท่ีสุด)   

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

KR 8 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเอก         
เป็นภาษาอังกฤษ 

รายวิชา/
หลักสูตร 

 

1 2 3 4 5 

KR 9 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทีม่ีสมรรถนะหรือผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

ร้อยละ 
 

 
 
 
 

25 
50 
75 
100 

 
 
 
 

25 
50 
75 
100 

 
 
 
 

25 
50 
75 
100 

 
 
 
 

25 
50 
75 
100 

 
 
 
 

25 
50 
75 
100 

KR 
10 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านดิจิทัล                     
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

ร้อยละ  
 
 

25 
50 
75 
100 

 
 
 

25 
50 
75 
100 

 
 
 

25 
50 
75 
100 

 
 
 

25 
50 
75 
100 

 
 
 

25 
50 
75 
100 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ปี 
66 67 68 69 70 

KR 
11 

จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่าหรือ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดทำเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

โครงการ 3 5 7 9 10 

KR 
12 

ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 
ที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด) 
- ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบัน    
- ความผูกพันของศิษย์เก่า 

ร้อยละ  
 
 

50 
10 

 
 
 

60 
15 

 
 
 

70 
20 

 
 
 

80 
20 

 
 
 

80 
20 

KR 
13 

จำนวนโครงการความร่วมมือ            
ทางวิชาการกับต่างประเทศที่มีการ  
ปฏิบัติจริง   

โครงการ 3 5 7 9 11 

KR 
14 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี   
ที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ    

ร้อยละ 85 86 87 88 90 

KR 
15 

ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ
บัณฑิต (ร้อยละที่ตอบระดับมาก- 
มากที่สุด) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

 
 

โครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย 
ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล (AUNQA) กองประกันคุณภาพการศึกษา 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อการเป็นวิศวกร

สังคม 
กองพัฒนานักศึกษา 

3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์, สถาบันภาษา 
4 โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความ          

เป็นนานาชาติ 
กองวิเทศสัมพันธ์, สถาบันภาษา
,สำนักคอมพิวเตอร์, สำนักวิทย
บริการฯ 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์, สถาบันภาษา 
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพ่ือมุ่งสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 

7 โครงการพัฒนาและประเมินทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ 
8 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ           

ปริญญาตรี 
สถาบันภาษา 
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ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
9 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (NRRU–Professional 

Standard Framework: NRRU-PSF) 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

10 โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นฐาน 
(Outcome Based) เพ่ือส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

11 โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนารายวิชาเข้าสู่ NRRU Learning 
Platform 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

12 โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบคลังหน่วยกิต (Credit 
Bank) 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
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เป้าประสงค์ (Objective)  
         O1 บัณฑิตวิชาชีพครูมีสมรรถนะทางวิชาการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอน               
มีจิตสาธารณะ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
         O2 ครแูละศึกษานิเทศก์มีสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน           
การบริหารจัดการชั้นเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
 

กลยุทธ์/แนวทาง 
1. พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
2. พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มสีมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานผู้ใช้ครู และหน่วยงานอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ         

เพ่ือพัฒนาการผลิตครู 
4. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 
7. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา 
8. พัฒนาโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนร่วมผลิตครูให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ 

 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Key Result)  
 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
66 67 68 69 70 

KR 1 จำนวนนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นในแต่ละปี 

นวัตกรรม 1 2 3 4 5 

KR 2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานทำ  
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 70 75 80 85 90 

KR 3 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูได้ในปีแรก 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 

KR 4 ร้อยละของบัณฑิตที่เข้าสอบ        
และสอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้ 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 

                     การผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
66 67 68 69 70 

KR 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
วิชาชีพครู (ร้อยละที่ตอบระดับ 
มาก- มากที่สุด) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

KR 6 จำนวนโครงการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตวิชาชีพครู 

โครงการ 8 8 10 10 10 

KR 7 จำนวนครูประจำการ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา      
เพ่ือยกระดับสมรรถนะ 

คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

KR 8 จำนวนโรงเรียนร่วมผลิตครูที่ได้รับ
การพัฒนาเป็นต้นแบบด้านการจัด
การศึกษา 

โรงเรียน 10 12 14 16 18 

 
 

โครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย 
ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
2 โครงการความร่วมมือการผลิตครูกับต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ 
3 โครงการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated 

Learning: SIL) 
คณะครุศาสตร์ และคณะร่วม
ผลิต 

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะและสอบวัดความเป็นครูของนักศึกษา
วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ และคณะร่วม
ผลิต 
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เป้าประสงค์ (Objective)  
          O1 เพ่ิมศักยภาพการวิจัยพื้นฐานเพ่ือรองรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
          O2 พัฒนาระบบบูรณาการเพ่ือการสร้างงานวิจัยทีต่อบโจทย์ท้องถิ่นและประเทศ 
          O3 เพ่ิมศักยภาพองค์กรโดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศด้านการวิจัย 
          O4 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 
 

กลยุทธ์/แนวทาง 
1. เพ่ิมจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ทำงานเป็นทีมและต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์         

ที่มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
3. ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Key Result) :  
ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

66 67 68 69 70 
KR 1 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ระดับชาติในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 1 ต่อจำนวนอาจารย์
ประจำ 

ร้อยละ 20 30 40 50 60 

KR 2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

ร้อยละ 2 4 6 8 10 

KR 3 ร้อยละของบทความวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation)  

บทความ 50 50 60 60 65 

KR 4  จำนวนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 
ที่ทำงานเป็นทีมและมีผลกระทบ      
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการ 3 5 7 9 12 

KR 5 จำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม     
เชิงพาณิชย์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัย    

ผลิตภัณฑ์/
นวัตกรรม 

5 7 9 11 13 

                        การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
                             ของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
66 67 68 69 70 

KR 6 จำนวนโครงการความร่วมมือ        
กับท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

โครงการ 3 5 7 9 11 

KR 7 ร้อยละของเงินวิจัยจากภายนอก         
ที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 

 

 

โครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย 
ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง และสร้าง

เครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย
นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ในเชิงสังคม และเศรษฐกิจ   

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 โครงการสร้างระบบและแรงจูงใจให้นักวิจัยรวมกลุ่มเป็นทีมวิจัยแบบ
บูรณาการในการทำวิจัยร่วมกับท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม    

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เป้าประสงค์ (Objective)  
O1 ปลูกฝังแนวคิดแก่บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา ในการอุทิศตนเพ่ือชุมชนท้องถิ่น และสังคม 
O2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากบริบททางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ                     
     ให้ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
O3 สร้างพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมและยั่งยืน  

 

กลยุทธ์/แนวทาง 
          1. พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพ่ือสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างระบบบริการวิชาการให้มีความต่อเนื่องและดียิ่งขึ้น 
3. ขับเคลื่อนการนำจุดแข็งในท้องถิ่นด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ          

และเทคโนโลยี มาบูรณาการเพ่ือก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)               
ตามแนว BCG Model 

4. สร้างพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว อาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 
5. แสวงหาภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Key Result) : 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
66 67 68 69 70 

KR 1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือสร้าง
อาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น        
ที่มีการนำไปใช้จริง 

หลักสูตร 5 10 15 20 25 

KR 2 จำนวนโครงการบริการวิชาการ        
ทีด่ำเนินการอย่างต่อเนื่องและส่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

โครงการ 5 7 9 11 13 

KR 3 จำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม       
ที่ก่อให้เกิดคุณค่าด้านเศรษฐกิจ   
ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม ตามแนว 
BCG Model 

ผลิตภัณฑ์/
นวัตกรรม 

5 7 9 11 13 

                    การยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
                       เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
66 67 68 69 70 

KR 4 พ้ืนที่หรือชุมชนต้นแบบ (Social 
Lab) ที่ได้รับการพัฒนา 
1) ด้านการท่องเที่ยว  
2) ด้านอาหาร  
3) ด้านสุขภาพ          
4) การดูแลผู้สูงอายุ  
(อย่างน้อยด้านละ 1 พ้ืนที่ต่อปี) 

พ้ืนที่  
 
1 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 

KR 5 พ้ืนที่ต้นแบบ (Social Lab)               
การพัฒนาแบบองค์รวมทีมี่
เครือข่ายร่วมพัฒนา 1 พ้ืนทีต่่อปี 

พ้ืนที่ 1 1 1 1 1 

KR 6 จำนวนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาสู่ Soft 
Power 

ศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญา 

1 2 3 4 5 

 
 

โครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย 
ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างระบบบริการวิชาการให้มี

ความต่อเนื่องและดียิ่งขึ้น    
สำนักบริการวิชาการ 

2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สำหรับชุมชนท้องถิ่น   สำนักบริการวิชาการ 
3 โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยว อาหาร สุขภาพ 

และการดูแลผู้สูงอายุ   
สำนักบริการวิชาการ          
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

4 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบแบบองค์รวม สำนักบริการวิชาการ   
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 โครงการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ
เป็น Soft Power 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม    
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ย 

 
 
เป้าประสงค์ (Objectives)  

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง น่าอยู่ น่าทำงาน มีธรรมาภิบาล มีความเป็นสากล                          
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

กลยุทธ์/แนวทาง 
1. พัฒนาระบบการทำงานด้วยนวัตกรรมทางการบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้สามารถทำงานแบบบูรณาการทั้งในหน่วยงาน

และข้ามหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
4. กระจายอำนาจการบริหารจัดการ แต่รวมศูนย์ด้านนโยบายและระบบบริหารจัดการ 
5. ปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงาน   
7. ยกระดับคุณภาพบุคลากร สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์              

ที่เหมาะสม 
8. พัฒนาแนวทางการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
9. ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
10. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Digital University 

     11. วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  
12. พัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals: SDG 

 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Key Result)  
ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

66 67 68 69 70 
KR 1 ความพึงพอใจในระบบการทำงาน 

ของบุคลากร และผู้รับบริการ   
ร้อยละ 80 80 80 80 80 

KR 2 ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 

ร้อยละ 82 84 86 88 90 

KR 3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินภาพรวม  

ร้อยละ 96 98 100 100 100 

KR 4 รอบเวลาของการจัดซื้อพัสดุ     วัน 55 50 45 40 35 

                       การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล  
                       และมคีวามเป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
66 67 68 69 70 

KR 5 จำนวนหน่วยงานที่สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้    

หน่วยงาน 1 2 3 4 5 

KR 6 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากร ด้านการจัดการ
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย    

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

KR 7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาและนำมาปฏิบัติงานได้จริง    

ร้อยละ 10 15 20 25 30 

KR 8 ร้อยละของรายได้จากการบริการ
วิชาการและการบริหารทรัพย์สิน       
ที่เพ่ิมขึ้น    

ร้อยละ 5 10 15 20 25 

KR 9 Green University Ranking อันดับ 150 140 130 120 100 
KR 
10 

ระดับความสำเร็จของการเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ระดับ 1 2 3 4 5 

KR 
11 

ผลการจัดระดับด้านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส          
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมิน 

อันดับ 1-15 1-15 1-10 1-10 1-10 

KR 
12 

ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์           
ของมหาวิทยาลัย (5 ระดับ) 
- ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   

 
 
4 
4 

 
 
4 
4 

 
 
4 
4 

 
 
4 
4 

 
 
4 
4 

 
 
4 
4 

KR 
13 

ผลการจัดอันดับ THE Impact 
Ranking  
13.1 SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม 
(Quality Education)  
13.2 SDG 17 การเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Partnerships for the Goals) 

 
 

อันดับ 
 

อันดับ 

 
 

600 
 

600 

 
 

500 
 

500 

 
 

400 
 

400 

 
 

300 
 

300 
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200 
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โครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้วยวัฒนธรรมที่ดีและยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

2 โครงการ Reinventing มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน   รองอธิบดีฝ่ายบริหาร 
3 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงานของบุคลากร           

และการเรียนรู้ของนักศึกษา   
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และฝ่ายวิชาการ 

4 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดหารรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย   

รองอธิการบดีฝ่ายจัดหา
รายได้ 

5 โครงการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
6 โครงการ Ranking University ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับ

มอบหมาย 
7 โครงการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล รองอธิการบดีที่ได้รับ

มอบหมาย 
8 โครงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานแบบบูรณาการข้ามสายงาน

และข้ามหน่วยงาน 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

9 โครงการบริหารจัดการสวัสดิการและค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
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9. ความสอดคล้องของยทุธศาสตร์กับแผน 3 ระดับ (ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560)  
 

แผนระดับที ่1 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

เป้าหมายท่ี 3.1 คนไทยเป็นคนดี           

คนเกง่ มีคุณภาพ พรอ้มสำหรับวถิีชีวิตใน

ศตวรรษ ที่ 21  
เป้าหมายท่ี 3.2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอ้มที่เอือ้และสนับสนุน      
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมายท่ี 2.2 ประเทศไทยมี

ขีดความสามารถในการแข่งขนั
สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมายท่ี 4.1 สร้างความเป็น

ธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
เป้าหมายท่ี 4.3 เพิ่มขีด

ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพือ่สร้างสังคมคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายท่ี 5.1 อนรุกัษ์และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม              
และวัฒนธรรมให้คนรุน่ต่อไปได้ใช้         
อย่างยั่งยืนมีสมดุล  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมายท่ี 6.1 ภาครฐัมีวัฒนธรรม          

การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
เป้าหมายท่ี 6.2 ภาครฐัมีขนาดทีเ่ลก็ลง 

พร้อมปรับตัวให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
เป้าหมายท่ี 6.3 ภาครฐั มีความโปร่งใส 

ปลอดการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

 

แผนระดับที ่2 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูป

ประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 13 

แผนแม่บท ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย : คนไทยทุกชว่งวยัมีคุณภาพ

เพิ่มขึน้ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผูท้ี่มีความรู้และทกัษะ          

ในศตวรรษที่ 21 รกัการเรียนรูอ้ยา่ง

ต่อเนื่องตลอดชวีิต 

แผนแม่บท ประเด็นท่ี 12 การ

พัฒนาการเรียนรู ้
เป้าหมาย : คนไทยมกีารศึกษาที่

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึน้        มีทกัษะทีจ่ำเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ        

ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานรว่มกับผู้อืน่ได้อยา่งมี
ประสิทธผิล เพิ่มขึ้น มีนิสยัใฝ่
เรียนรู ้อย่างตอ่เนือ่งตลอดชีวติ  
เป้าหมาย : คนไทยได้รับการ

พัฒนาเตม็ตามศกัยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถ ของพหุ
ปัญญาดีขึน้ 

แผนแม่บท ประเด็นที่ 23       
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป้าหมาย : สัดส่วนมูลค่าการลงทนุ

วิจัยพฒันาและนวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รอ้ยละ 

1.5 

แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูป
ด้านการศึกษา 
เร่ืองท่ี 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 
เร่ืองท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลติ 

คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวชิาชีพครู และ
อาจารย ์
เร่ืองท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรยีนการสอน

เพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 

21 
เร่ืองท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรยีนรู้

โดยการพลกิโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

(Digitalization for Educational 
and Learning Reform) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น

ลดลง และคนไทยทกุคนมีความคุม้ครองทาง
สังคมที่เพยีงพอ เหมาะสม 
หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง 

มุ่งเรยีนรู้อย่างตอ่เนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 
หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครฐัทีม่ีสมรรถนะ

สูง 
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แผนระดับท่ี 3 
นโยบายและ

ยุทธศาสตร์ อววน 
แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา  

นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน 
(พ.ศ. 2563-2570) 

Platform 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 
P.1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ  
P.2 พัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ 
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ  
P.3 ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทกัษะเพือ่อนาคต 

Platform 2 การวจิัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย

 ท้์าทายของสังคม 
P.7 โจทยท์้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดลอ้มและการเกษตร  
P.8 สังคมสูงวัย  
P.9 สังคมคุณภาพและความมัน่คง 
Platform 4 การวิจยัและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

เชิงพ้ืนที ่และลดความเหลื่อมล้ำ 
P.13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกจิฐานรากและชุมชน 
นวัตกรรม 
P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสรจ็และแม่นยำ 
P.15 เมืองน่าอยูแ่ละการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(ตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)) 
หมุดหมายในภาพรวม : 
1. เป็นมหาวิทยาลยัแห่งการเรยีนรู้ตลอดชวีิต 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ 4 (มีทกัษะทางสังคม 
สมรรถนะอาชีพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาทอ้งถิน่ 
ภูมิใจในคุณค่าของตน มทีัศนคตทิี่ดแีละถกูต้องต่อชาติ
บ้านเมอืง มอีาชีพมีงานทำ ได้รับการยอมรบัจากสังคม 
มีอัตลกัษณ์การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง และมีจติ
สาธารณะ) 
3. สืบสานพระราชปณิธาน 
4. สร้างนวัตกรรมเพือ่พัฒนาชุมชนทอ้งถิน่ 
5. เป็นคลังปัญญาในการพัฒนาทอ้งถิน่ทั้งดา้นเศรษฐกจิ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
6. ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของ
ประเทศ 
7. มีบทบาทสำคญัในการพัฒนาการศกึษาและเศรษฐกจิ
ร่วมกับประเทศเพือ่นบ้าน 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566-2570) 
เป้าหมายการพัฒนา : ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศและ

ศิลปวัฒนธรรมของภมูิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอตุสาหกรรมและเป็นสังคมคณุภาพสูง 

ประเด็นการพัฒนา :  
1. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง   
2. ส่งเสริม พฒันา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การทอ่งเที่ยว การค้า การ

ลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกจิพิเศษ 
3. เสริมสรา้งและพฒันาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจดัการภาครฐั  

เพื่อสังคมคณุภาพสูง      
4. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้เกิดสมดุลและยั่งยนื 

 
สาระสำคัญ
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2566-

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
วิสัยทัศน ์
        “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน” 
 
 

เป้าหมายผลสัมฤทธิ ์
1. มีการจัดการเรียนรู้ที ่ทันสมัย ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ            
พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New 
normal) 
2. มีความเป็นเลิศด้านการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
ทีม่ีขีดสมรรถนะสูงในวิชาชีพ 
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2570) พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ม ีทักษะ การดำรงชีว ิตในศตวรรษที ่ 21            
และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและประเทศ 
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนโดย
น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ  
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
5 .  บร ิหารจ ัดการทร ัพยากรภายในมหาว ิทยาล ัยอย ่ างม ี ประส ิ ทธ ิ ภาพด ้ วยหลั ก  
ธรรมาภิบาล สามารถรองรับบริบทการเปลีย่นแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นโดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุน SDGs            
และส่งผลกระทบสูงทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและประเทศ  
4. มีชือ่เสียงภาพลักษณ์ที่ดี และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยเศรษฐกิจ BCG การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น           
5. เป ็นมหาวิทยาล ัยที ่ม ีสมรรถนะสูง ม ีธรรมาภิบาล  ปร ับต ัวได้ทัน 
การเปลี่ยนแปลง 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
การยกระดับคุณภาพ           

การจัดการศึกษาและพฒันา
สมรรถนะคนทุกช่วงวัย 

 

การผลิตและพัฒนาครู          
และบุคลากรทางการศึกษา          

ที่มีสมรรถนะสูง 

การวิจัยและสรา้งนวตักรรม 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ           

การแข่งขันของคนในท้องถิ่น
และประเทศ 

การส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวฒันธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีสมรรถนะสูง            

มีธรรมาภิบาล และมีความ
เป็นสากล 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY 

 
 

 
2.1 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
            ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่  
ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การ
ให้บริการ ทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครูการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  (12) ออก
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์  จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  (16) ส่งเสริม สนับสนุน และ
แสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  ตลอดจน การปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอ่ืน จาก
ข้อกำหนดดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยจึงเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อน ผลักดันให้การดำเนินงาน  ตาม
ยุทธศาสตร์บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผ่านการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานภายใน  และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการบริหารงานของอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
            การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางไว้ดังนี้  
            1. สร้างการรับรู้  ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี                  
(พ.ศ. 2566-2570) แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยการจัด
ประชุมทั้งกลุ่มใหญ่ และการประชุมย่อยของเวทีระดับหน่วยงาน พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลากหลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ้ก หนังสือ เป็นต้น  
           2. กำหนดให้คณะ/หน่วยงาน จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน 
โดยมีการประชุมชี้แจงแนวทาง แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ และหลักเกณฑ์การพิจารณา 
           3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยตามแนวทางของ
สำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) ที่ประกอบด้วยรายละเอียด  การเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
และงบประมาณ  
           4. จัดหาทรัพยากรเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์   
ที่กำหนด  
           5. บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์  
 

ส่วนที่ 2 
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ และกำกับติดตามประเมินผล 
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การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร  
 

          การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทำขึ้นโดยสอดคล้อง   
กับยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารงานของอธิการบดีที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ขับเคลื่อน    
การดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 และเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
งบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการสนับสนุน
และจัดหางบประมาณและทรัพยากรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  
          1. การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณของแต่ละยุทธศาสตร์  
          2. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ทั้งจากงบประมาณ แผ่นดิน
และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
          3. แสวงหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เช่น งบจังหวัด   
กลุ่มจังหวัด งบวิจัย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยของกระทรวง อว. รวมถึงการร่วมมือกับสถานประกอบการและ
องค์กรอ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ อุปกรณ์ ฯลฯ 
 

2.2 การกำกับตดิตามและประเมินผล 
          แนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ดำเนินการดังนี้  
         1. จัดทำคู่มือการประเมินผลที่ประกอบด้วย  
             1.1 การประเมินผลระยะครึ่งแผนเพ่ือทำการปรับปรุงแผนให้มีความทันสมัยสอดคล้องการสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
             1.2 การประเมินเมื่อสิ้นสุดระยะของแผน เพ่ือพิจารณาถึงความสำเร็จและใช้ในการจัดทำแผน           
ฉบับใหม่ต่อไป 
             1.3 การประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
             1.4 การประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
             1.5 การประเมินผลการบรรลุวิสัยทัศน์  
         2. กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้ลงนามคำรับรอง             
การปฏิบัติราชการไว้ ผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง (รอบ 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน) และรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  
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ภาคผนวก ก บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

1. สภาพแวดล้อมและปจัจัยที่มีผลกระทบต่อมหาวทิยาลัย 
    1.1 ปัจจัยภายนอก 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ในปี 2565 โดยในปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ
คนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ขณะที่คนไทยมี
แนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุ ขภาพในวัย
ผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาวะค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
และไม่ตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์  และการมีจิตสาธารณะ (สภาการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ, 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมดั งกล่ าวส่ งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยค่อนข้างมากเนื่องจากประชากรวัยเรียน 
มีแนวโน้มลดลงอย่ างเห็น ได้ชัด  เห็น ได้จากอัตราการสมัครสอบ 
และการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้เกิดการ
แข่งขันเพื่อแย่งชิงตัวนักศึกษาเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา เนื่องจากประเทศไทย
มีสถาบัน อุดมศึกษาทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจำเป็ นต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ส่วนที่ 3 
ภาคผนวก 
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ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม หรือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังต้องเพ่ิมการให้บริการทาง
วิชาการด้านสุขภาพหรือการดูแลให้ความรู้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนด้วย 
 

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้าและบริการการลงทุน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนและการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล ขณะที่การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ขั้นสุดท้ายของเอกชนชะลอตัวลง ด้านการผลิต ภาคเกษตรลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง           
โดยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงและภาคบริการลดลงจำนวนนักท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสาขาขนส่ง 
และสถานที่เก็บสินค้า และสาขาที่พักแรม และบริการด้านอาหารลดลง ส่วนสาขาบริการที่สำคัญอ่ืน ๆ เช่น  
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  
สาขาอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว (สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) 

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่ออุดมศึกษาทั้งทางตรง และทางอ้อม ในแง่ของงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ ภาวการณ์หางานทำของบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะ  
ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย  

กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมโลกทำให้มี  
ความทันสมัยด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะปัจจุบันความเป็นโลกเดียวกัน (เป็นการย่อโลกให้เล็กลงโดยการส่งผ่าน
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว) ของเศรษฐกิจ สังคม การค้า การลงทุน ทำให้โลกเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน อันเป็น  

คำจำกัดความของคำว่า  “โลกไร้พ รมแดน”ซึ่ งรูปแบบการ 
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็จะถูกผลกระทบเช่นกัน อุดมศึกษา
จึงต้องปรับตัวเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน  ให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่าง
แท้จริง และส่งเสริมให้ เกิดการเคลื่อนย้ายกำลังคนอุดมศึกษา 
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือนำกลับมาพัฒนาประเทศ  

 ค วาม ก้ า วห น้ าท าง เท ค โน โลยี  เป็ น กุญ แจส ำคั ญ 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตของคนทำให้เกิดสาขาอุตสาหกรรม  และ
บริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขามนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้
ได้อย่างไร้ขีดจำกัดมีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน ประเทศไทย
ต้องปรับเปลี่ยนสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 ประกอบด้วย  Cyber – Physical System  Internet of 
Things และ Cloud Computing) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรม
นี้ จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง วิธีทำงานของภาคธุรกิจ ความ
ต้องการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การขยายตัวของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต การปรับรูปแบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการเรียนรู้ผ่านสังคมดิจิทัล (Digital Society)     
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 ดังนั้นประเทศไทยโดยเฉพาะอุดมศึกษาต้องพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกต้องปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ จะต้องผลิตบัณฑิตให้มีทักษะอาชีพ            
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ นโยบายของรัฐบาลจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และดำเนินการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาประเทศ ส่งผลให้บทบาทการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไป เช่น การส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 การผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนากำลังคนให้คุณลักษณะ และทักษะ 
ที่พ่ึงประสงค์ต่อความต้องการของประเทศ การยกระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือเทียบเคียงกับนานาชาติ และการบริหาร
จัดการการศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นต้น   
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1.2 ปัจจัยภายใน  
1.2.1 ความเป็นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมประจำมณฑล
นครราชสีมา ซึ่งกระทรวงธรรมการได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466  จากนั้นได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสถานะ
มาเป็นระยะจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) 
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1.2.2 สภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 
 พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 

1) พ้ืนที่ให้บริการหลักตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา           
มีเนื้อที่ 174 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา 

  
2) ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) ตั้งอยู่ที่ตำบล ไชยมงคล อำเภอเมือง               

จังหวัดนครราชสีมาเป็นพ้ืนที่ในการฝึกอบรมและปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสำหรับอาจารย์
และนักศึกษา 

 

3) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ   
ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 80 ไร่ 2 งาน 
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1.2.3 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน  
                 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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      โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย 
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1.2.4 หลักสูตรการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา   
8 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  และบัณฑิต
วิทยาลั ย  โดยมหาวิทยาลั ย เปิ ดสอน ในปี การศึ กษา 2 565 ระดับปริญ ญ าตรีจ ำนวน  70 หลั กสู ต ร  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโทจำนวน  15 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก
จำนวน 6 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 92 หลักสูตร จำแนกตามคณะที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา /คณะ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 45 1 10 4 60 
   ครุศาสตร ์ 19 1 5 2 27 
   มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 13 - 3 1 17 
   วิทยาการจัดการ 13 - 2 1 16 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 21 - 4 1 26 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 - 4 1 20 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 - - - 6 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 - 1 1 6 
   สาธารณสุขศาสตร ์ 3 - 1 1 5 
   พยาบาลศาสตร ์ 1 - - - 1 

รวม 70 1 15 6 92 

1.2.5 จำนวนนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีนักศึกษารวม ทั้งสิ้น จำนวน 13,973 คน
แบ่งเป็นคณะครุศาสตร์ 4,046 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,632 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1,617 คน คณะวิทยาการจัดการ 3,396 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์  
576 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 88 คน และบัณฑิตวิทยาลัย (สหวิทยาการ) 27 คน จำแนกตามคณะ และระดับ
การศึกษา รายละเอียดปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 

คณะ 
ระดับการศึกษา 

รวม ร้อยละ 
ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ครุศาสตร์ 3,365 357 276 48 4,046 28.96 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,507 - 106 19 3,632 25.99 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,573 - 41 3 1,617 11.57 
วิทยาการจัดการ 3,316 - 58 22 3,396 24.30 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591 - - - 591 4.23 
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คณะ 
ระดับการศึกษา 

รวม ร้อยละ 
ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สาธารณสุขศาสตร์ 520 - 48 8 576 4.12 
พยาบาลศาสตร์ 88 - - - 88 0.63 
บัณฑิตวิทยาลัย (สหวิทยาการ) - - 27 - 27 0.19 

รวม 12,960 357 556 100 13,973  
 

 

เปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาท้ังหมด และผู้สำเร็จการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2561 – 2565 
 
 

ปีการศึกษา นักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด ผู้สำเร็จการศึกษา 
2561 4,135 18,085 4,429 
2562 4,164 15,967 4,164 
2563 3,422 15,108 3,080 
2564 4,147 14,844 2,928 
2565 3,141 13,973  

 
 
 
 

ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน และบณัฑติวิทยาลัย ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

 
 
 

( หน่วย : คน ) 

จำนวนนักศึกษา 
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1.2.6 จำนวนบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 1,160 คน ประกอบด้วย 
บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 619 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 541 คน จำแนกได้ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

ประเภทบุคลากร 
สายงาน 

รวม 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 128 11 139 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 444 416 860 
พนักงานราชการ   27 27 
อาจารย์วิชาชีพขาดแคลน 35   35 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 12   12 
ลูกจ้างประจำ   19 19 
ลูกจ้างชั่วคราว   68 68 

รวม 619 541 1,160 

สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

สายสนับสนุน 
46.64% 

 
สายวิชาการ 

53.36% 
 

ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 
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จำนวนบุคลากร สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามคณะ และตำแหน่งทางวิชาการ 

คณะ 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

รวม ร้อยละ 
ศ. รศ. ผศ. อ. 

ครูผูสอน

  ครุศาสตร์ - 4 40 30 55 129 20.84 
  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 65 86 - 153 24.72 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 7 65 77 - 149 24.07 
  วิทยาการจัดการ - 6 26 62 - 94 15.19 
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - 21 38 - 59 9.53 
  สาธารณสุขศาสตร์ - 2 5 16 - 23 3.72 
  พยาบาลศาสตร์ - - 1 11 - 12 1.94 

รวมทั้งสิ้น 1 20 223 320 55 619 
ร้อยละ 0.16 3.23 36.03 51.70 8.89 

 ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 

จำนวนบุคลากร สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 วุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

รวม ร้อยละ 
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 

ปริญญาเอก 1 13 131 123 268 50.66 

ปริญญาโท - 5 82 170 257 48.58 

ปริญญาตร ี - - 2 2 4 0.76 

รวม 1 18 215 295 529 

ร้อยละ 0.19 3.40 40.64 55.77 

หมายเหตุ ไมร่วมครูโรงเรียนสาธิตฯ

ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 

ครูผูชวย/
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จำนวนบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามหน่วยงาน และวุฒิการศึกษา 

คณะ/หน่วยงาน  

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

รว
ม 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ำ
กว่

าป
.ต

รี 

รว
ม 

 
ครุศาสตร์ 41 34 54 129 - 9 45 2 56  

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 63 87 3 153 - 2 8 1 11  

วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 90 57 2 149 - 16 31 7 54  

วิทยาการจัดการ 46 48 - 94 - 5 11 - 16  

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 38 1 59 - 8 6 - 14  

สาธารณสุขศาสตร์ 12 11 - 23 - 3 4 - 7  

พยาบาลศาสตร์ 5 7 - 12 - 1 2 - 3  

บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - 3 7 - 10  

สำนักงานอธิการบดี - - - - 2 37 110 84 233  

สำนักวิทยบริการฯ - - - - - 5 29 3 37  

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ - - - - - 3 18 - 21  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - 3 6 - 9  

สำนักคอมพิวเตอร์ - - - - - 4 19 - 23  

สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - 1 6 7 - 14  

สถาบันภาษา - - - - - 1 2 - 3  

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ - - - - 2 7 14 2 25  

ตรวจสอบภายใน - - - - - 1 4 - 5  

รวม 277 282 60 619 5 114 323 99 541  

ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 
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จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2565 จำแนกตามหน่วยงาน สายงาน และประเภทบุคลากร 

หน่วยงาน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

รวม 

ข้า
รา

ชก
าร

พล
เรือ

นฯ
 

พน
ักง

าน
ใน

สถ
าบั

นอ
ุดม

ศกึ
ษา

 
อ.

วิช
าช

ีพข
าด

แค
ลน

/
ชา

วต่
าง

ปร
ะเท

ศ 

ข้า
รา

ชก
าร

พล
เรือ

นฯ
 

พน
ักง

าน
ใน

สถ
าบั

นอ
ุดม

ศกึ
ษา

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

คณะครุศาสตร์ 25 80 24 - 46 2 - 8 185 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 19 122 12 - 10 - - 1 164 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 40 105 4 - 37 6 3 8 203 

คณะวิทยาการจัดการ 30 61 3 - 16 - - - 110 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 47 1 1 11 2 - - 73 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 20 - - 7 - - - 30 

คณะพยาบลศาสตร์ - 9 3 - - - - 3 15 

บัณฑิตวิทยาลัย - - - - 9 - - 1 10 

สำนักงานอธิการบดี - - - 7 177 7 13 29 233 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี - - - 1 32 3 1 - 37 

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ - - - 1 17 1 2 - 21 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - 8 1 - - 9 

สำนักคอมพิวเตอร์ - - - - 17 1 - 5 23 

สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - 1 8 - - 5 14 

สถาบันภาษา - - - - 3 - - - 3 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ - - - - 14 3 - 8 25 

หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - 4 1 - - 5 

รวม 128 444 47 11 416 27 19 68 1,160 
ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 
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1.2.7 งบประมาณ 

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการดำเนินงาน  รวมทั ้งสิ ้น 
747,519,400 บาท แบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดินจำนวน 493,116,600 บาท งบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษา 
(บ.กศ.) จำนวน 215,627,000 บาท และงบประมาณจากโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนและภาคพิเศษ (กศ.ปช.) 
จำนวน 38,775,800 บาท รายละเอียดปรากฏดังตารางต่อไปนี้  

                    หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทงบประมาณ งบประมาณ  ร้อยละ 

แผ่นดิน 493,116,600 65.97 
เงินบำรุงการศึกษา )บ.กศ(.  215,627,000 28.85 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน )กศ.ปช / (.ภาคพิเศษ  38,775,800 5.19 

รวม 747,519,400 100.00 
   

           เปรียบเทียบงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561 – 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณ 

 

 

                                           หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ  

2561 2562 2563 2564 2565 2566 
แผ่นดิน 659.2177 658.9298 517.9927 599.4608 493.1166 492.1111 
เงินรายได้ 353.0202 342.8874 322.5904 289.5202 254.4028 - 

รวม 1,071.6347 1,001.8272 840.5831 888.9810 747.5194  
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         เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมด ปี 2561 – 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณ 

 
 

2. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง 

    2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
      ตามที่สภาวการณ์โลกและประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง
ท รั พ ย าก ร ธ ร รม ช าติ แ ล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เท ค โน โล ยี แ ล ะน วั ต ก ร รม  เ พ่ื อ ให้ ก า ร พั ฒ น าป ระ เท ศ 
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐบาลปัจจุบันจึงได้จัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ขึ้น เพ่ือให้ผู้ เกี่ยวข้องและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำไปเป็นกรอบแนวทาง  
ในการดำเนิน งาน ซึ่ งกรอบยุทธศาสตร์ชาติดั งกล่ าว กำหนดวิสัยทั ศน์ ไว้ว่ า  “ประเทศมีความมั่ นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย             
6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้ านการสร้างความสามารถในการแข่ งขัน  ได้แก่  การพัฒนาภาคการผลิต 

และบริการ การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน วิจัยและพัฒนา 
3. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ได้แก่  การพัฒนาศักยภาพคน 

ตลอดช่วงชีวิต การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
4 . ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ด้ าน ก า รส ร้ า ง โอ ก าส  ค ว าม เส ม อ ภ าค แ ล ะ เท่ า เที ย ม กั น ท า งสั ง ค ม  

ได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ  
การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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     2.1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์  
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่างๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์  
และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท 
เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง  ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง กำหนดแนวทาง 
การพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการ
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจำแนกตามประเด็น
การพัฒนาออกเป็น 23 ประเด็น  

 ในส่วนการขับเคลื่อนแผนแม่บทผ่านภารกิจมหาวิทยาลัย ซึ่งสรุปประเด็นที่เก่ียวของได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
1) ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อโอกาสการเข้าถึง

การศึกษาจัดทำอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง รองรับ                  
การพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน และทักษะผู้สูงอายุ 

2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้  
ทั้ง การศึกษาในระบบนอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่             
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

3) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านเศรษฐกิจ) มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม           
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศจำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าผลักดัน                         
ขีดความสามารถในทุกมิติของประเทศด้านการพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า จดทะเบียนการคุ้มครองการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา อีกทั้งให้ภาคการศึกษาเป็นเครือข่ายสำคัญเชื่อมโยงกลไกการพัฒนา
ระดับพ้ืนที่ประชาชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐ  
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  2.1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 

 เพ่ือสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศรัฐบาลจึงได้มีการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 
11 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1–ด้านการเมือง เพ่ือธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคงมีความชอบธรรม มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ก่อให้ เกิดประโยชน์  
สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน  
 ด้านที่  2–การบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือมุ่ งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” 
บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) 
 ด้านที่ 3–ด้านกฎหมาย เพ่ือให้กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 ด้านที่ 4–กระบวนการยุติธรรม เพ่ือวางรากฐานระบบสังคมการเมืองของประเทศให้ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่น 
 ด้านที่  5–ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือยกระดับผลิตภาพ (higher productivity) และความสามารถ 
ในการแข่งขันในระดับประเทศให้สูงขึ้น (more competitive) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน 
อย่างยั่งยืน (more inclusive) 
 ด้านที่ 6–ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การรักษา ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
 ด้ าน ที่  7–ด้ าน สาธารณ สุ ข  เพ่ื อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรอบรู้ ด้ านสุ ขภ าพ  มี ส่ วน ร่ วม ใน 
การวางระบบดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่ เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ด้านที่  8–ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพ 
ของการทำหน้าที่ ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรม และการใช้ พ้ืนที่ ดิจิทั ล  
เพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน  
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 ด้านที่ 9–ด้านสังคม เพ่ือให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
อย่างมีคุณภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
 ด้านที่  10–ด้ านพลั งงาน เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการพลั งงานสร้างแผนจัดหาที่ ได้ รับ 
การยอมรับ ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกำหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยี
ใหม่ของประเทศ  
  ด้านที่  11–ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับ 
การทุจริต  มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

  2.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

 
หมุดหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมีดังนี้ 

 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม 

ขอบเขต  
 - เด็กจากครอบครัวยากจนได้รับการช่อยเหลือให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการศึกษา
ในระดับที่สูงกว่าการศึกภาคบังคับได้อย่างเสมอภาค เพ่ือเพ่ิมโอกาสเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมอันจะนำไปสู่
การลดความเหลื่อมล้ำในประชากรรุ่นถัดไป 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

ขอบเขต  
 - ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับปฐมวัยมีคุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกันภายในประเทศและเทียบเท่าระดับ
สากล โดยมุ่งพัฒนาคนใหม่มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน อาทิ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  
ทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทางสังคม/พฤติกรรม (Soft Skills) อาทิ ทักษะ 

 



 
 

 หน้า  48 
 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)      

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY 

การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง และการสื่อสาร 
และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนากำลังคนมให้มีปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการมุ่งสู้การเป็น Hi-Value and Sustainable 
Thailand รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย (นอกเหนือจากวัยเรียน) 
 - ระบบการฝึกอบรมเพ่ื อปรับและยกระดับทั กษะฝีมื อแรงงาน (Reskill / Upskill /New skill)  
มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะการฝึกอบรม
เพ่ือโยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายภายใต้การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม และสำหรับผู้มีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนจากระบบอัตโนมัติ กลุ่มวัยแรงงานตอนปลาย  
และผู้สูงอาย ุ

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มสีมถรรถนะสูง 
ขอบเขต  

 - โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน ควบรวมหรือยกเลิกภารกิจ  
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 - การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
 - กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐมีความทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อน มีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and 
Sustainable Thailand  
 - ทุกภาคส่วน ทั้ งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีบทบาทในการออกแบบ  
จัดทำ และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาท 
ในการติดตามตรวจสอบการทำงานของภาครัฐในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
 
2.1.5 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ. 2563 – 2570 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขึ้น ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการพัฒนา
นโยบายสำหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพ้ืนที่และระดับประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่มีข้อมูลสนับสนุน 
(Evidence – based Policy) โดยกำหนดเป้าหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) 
รวมถึงประเด็นสำคัญ (Key Issues) ในการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ยึดหลักเน้น 
ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ (Demand – driven) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้  
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วิสัยทัศน์ อววน. 
“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาส อย่างทั่วถึง สังคมที่ม่ันคงและสิ่งแวดล้อม 
ที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง ทำงานวัตกรรมระดับแนวหน้าในสำกล นำพำประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว” 

 
2.1.6 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566-2570) 
 จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัดทำและทบทวน  
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่เชื่อมโยงกับแผนต่างๆตั้งแต่ระดับชาติ ภาค และกลุ่มจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนมาโดยตลอด ปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นฉบับปี พ.ศ. 2566-2570 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตร 
และอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 4  
2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  
3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%)  
5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีด  

ความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  
2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค  
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  



 
 

 หน้า  50 
 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)      

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY 

4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน  
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ 

MICE City/ Art City / Safe City) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชดำริ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

2.1.7 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นกลไกสำคัญ  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างมี เป้ าหมายและทิศทาง สู่ความยั่ งยืนสนอง  
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ร่วมกัน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์มีคุณภาพ 
มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับ
ประเทศ” แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู ได้แก่ การผลิตครูระบบปิด ครูท้องถิ่น ครูทั่วไป พัฒนาครูของครูพัฒนา
ครูในสถานศึกษา และสถานศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
 3. ยุทธศาสตร์การยกระดับการศึกษา โดยการ Reprofile ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
สร้างความเป็นเลิศ และเป็นสากล พัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้าน EQ ด้านภาษาอังกฤษ 
 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ได้แก่  การ พัฒนาระบบฐานข้อมูล  การสร้างเครือข่ าย                      
การสร้างธรรมาภิบาลการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 
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2.1.8 (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
 มุ่งเน้นในการเปิดมิติใหม่ของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และชุนชนเมืองตามลักษณะภูมิสังคม และความ
ต้องการเชิงพ้ืนที่และตลาด (demand-driven) ด้วยความเชี่ยวชาญ และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทั้งด้านการวิจัย บริกรวิชาการ การจัดการเรียนรู้ ประสบการณ์ความเข้าใจท้องถิ่น และ การทำงานร่วม  
กับภาคีเครือข่าย โดยบูรณาการดำเนินการเป็น Platform การทำงานแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฎระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานในพ้ืนที่   
(Co-creation) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้  เพ่ือสร้างมูลค่าทุนชุมชน และยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนการสร้างนวัตกรชุมชนเพ่ือสร้างความสามารถ ในการบริหารจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่นและชุนชนเมืองโดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนา Community-Based 
Innovation Parks ในพ้ืนที่เป้าหมาย 2) การสร้างนวัตกรชุมชน เพ่ือสร้างความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
ของชุมชนและขจัดความยากจน และ 3) สร้างความร่วมมือไตรภาคีเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพ้ืนที่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  
 มุ่งเน้นเสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะเพ่ือการพัฒนา กระบวนการผลิตครูให้มีความสมดุลทั้งคุณภาพ
และคุณธรรม เพ่ือเป็นต้นแบบครูเพ่ือศิษย์ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ ตอบโจทย์การศึกษาของโลก
อนาคตร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปสู่การเป็นนักพัฒนาและนวัตกรที่มีทัศนคติที่ดีมีอัตลักษณ์  
และความสามารถโดดเด่นหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรครูของท้องถิ่นและประเทศ  
และมีมาตรฐานระดับสากล พร้อมยกระดับความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูของบัณฑิตครูราชภัฏอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 3 ประเด็น 
ได้แก่ 1) Teacher Capacity Building : พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการยกระดับทักษะ 
และสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) Education Research and 
Innovation Platform : ส่งเสริมการทำผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ 3) Teacher System 
Reform : Reinventing ระบบพัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคต
ร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 โดยการใช้กระบวนการ "วิศวกรสังคม" เป็นกลไกการพัฒนา Soft skills และคุณลักษณะ 4 ประการ 
ตามพระราโชบายและสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษา  และบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพลิกโฉมการจัดการศึกษาในทุกคณะและทุกสาขาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน 
ทุกช่วงวัยตามความต้องการของท้องถิ่น ทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ที่มีเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของพ้ืนที่ มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ทางการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการศึกษาร่วมกับพันธมิตร การบูรณาการองค์ความรู้จากท้องถิ่น 
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สู่มาตรฐานสากล การยกระดับการจัดการศึกษาและงานวิจัยร่วมกับภาคีเครื่อข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
รวมทั้ งการพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดการศึกษา  โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 3 ประเด็น  
ได้แก่ 1) ใช้กระบวนการ "วิศวกรสังคม" เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skill และคุณลักษณะของนักศึกษา และบัณฑิต 
มรภ. ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2) หลักสูตร Co-creation รองรับ Career of the Future และ Local 
Economic Growth 3) เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในสาขาที่มี
ฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพ้ืนที่ และ 4) พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็น University of Lifelong Learning for All ที่เป็นตัวอย่างระดับนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนระบบบริหารจัดการ  
 ด้วยการผนึกกำลัง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาองค์กรสู่ Digital Organization & Green 
university และ ข้อมูล ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Agile Learner และพร้อมทำงาน
เชิงรุก ซึ่งมีประเด็นการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่  1) Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการ 
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) การเชื่อมโยงระบบข้อมูลร่วมกันทั้ง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) เชื่อมโยงโครงสร้าง
พ้ืนฐานร่วมกันทั้ง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4) การเชื่อมกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างแหล่งสนับสนุนอ่ืนๆ  
ด้านนโยบายและแหล่งรายได้ และ 5) การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
 

2.1.9 แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 สาระสำคัญของแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-
2570) มหาวิทยาลัยกำหนดสาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นการพัฒนา จำนวน 4 สาขา คือ การผลิตและพัฒนาครู
สมรรถนะสูง (Professional Teacher) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ ของทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และภูมิศาสตร์ (Creative Geotourism and Cultural Tourism) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
(Agriculture and Food) และการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและผู้สูงอายุ (Health and Aging) โดยกำหนดเป้าหมาย
ของการพลิกโฉมไว้ 3 ประการ คือ (1) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีสมรรถนะสูง สามารถปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก ได้อย่างรวดเร็ว (2) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
ที่ได้รับการยอมรับตามสาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นในระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับ  
THE Impact Ranking ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในอันดับที่ 401-500 และ (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น
ด้านการผลิตครูและการพัฒนาครู และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
โดยได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking ด้านการจัดการศึกษาในอันดับที่ 301-400 ขับเคลื่อนการพัฒนา
ภายใต้ 7 แพลทฟอร์มหลัก ได้แก่ (1) การผลิตและพัฒนาครูให้มีขีดสมรรถนะสูงในวิชาชีพ (2) การแสวงหา 
และพัฒ นาบุ คลากรที่ มี สมรรถนะสู งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงในยุค  Next Norm al  
(3) การ Up-skill/Re-skill ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการและความต้องการของสถาน
ประกอบการ เพ่ือรองรับ NEEC (4) การวิจัย  และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (5) การท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ (Creative Geotourism  
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and Cultural Tourism) (6) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย และ (7) การพัฒนาสุขภาวะชุมชน 
และผู้สูงอายุ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.10 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือยกร่างนโยบายในการบริหารงาน  
ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในคราวประชุมวันที่ 30 สิงหาคม 2561 และวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะกรรมการ
ได้ร่วมกันยกร่างนโยบายสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
  1. มุ่งสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 2. มุ่งตอบสนองการพัฒนาประเทศในระยะยาว  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาในประเด็นต่างๆ 
ได้ แก่  ยุ ท ธศาสตร์ช าติ  แผน การป ฏิ รูป ป ระ เท ศ  แผน พั ฒ น าเศรษ ฐกิ จแล ะสั งคมช าติ ฉบั บ ที่  1 2  
แผนปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งทิศทางที่จะมีการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ทิศทางการวิจัยของประเทศและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  3. มุ่ งตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ทางสังค ม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี  
ทั้งนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับตัวสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลง อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของประชากรที่ มี ผลต่ อการรับนั กศึ กษ า ทั กษะและความต้ องการของตลาดแรงงาน  ในปั จจุ บั น  
และอนาคต การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของคนในสังคม เป็นต้น 
 สภามหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ดังนี้ 

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

เข้าถึง Internet  และ Cloud บริหารจัดการ traffic internet ในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน พร้อมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน           
ที่ทันสมัย 

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

  5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการสร้าง
โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาให้ติดอันดับคุณภาพพรีเมี่ยมของประเทศ 

  6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
และขับเคลื่อนเครือข่ายให้มีประสิทธิผล 

  7. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนนอกวัยเรียน เช่น หลักสูตร
พัฒนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรผู้สูงอายุเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร
อบรมอาชีพระยะสั้น เป็นต้น 

  8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับจังหวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 9. สร้างความมั่นคงในอาชีพ และสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนโดยปรับเงินเดือน 
สวัสดิการ ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ เหมาะสมกับศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของการเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่  
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 10. บริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจ กระจายความรับผิดชอบ บนหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  11. ส่งเสริมการวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อแสวงหารายได้ 
 12. ส่ งเสริม  ทำนุ บ ำรุ ง สืบ สานศิ ลปแ ละวัฒ นธรรม  และถ่ ายทอด เทคโน โลยีท้ อ งถิ่ น                    

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
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2.1.12 รากเหง้า (DNA) ความแข็งแกร่งและความได้เปรียบ 
1) เป็นสถาบันการผลิตครู 

               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีภาพลักษณ์และชื่อเสียงในด้านการผลิตครู เนื่องจากมีต้นกำเนิด   
มาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ผลิตบัณฑิตครูเพ่ือรับใช้
สังคมมาอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก ทำให้เกิดภาพลักษณ์จากบุคคลภายนอกว่าเป็นสถาบันการผลิตครู ใครอยากเรียน
ครูต้องมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นอกจากนี้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมายังแสดงชัดด้วยผลงาน  
ของบัณฑิตดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตสอบบรรจุครูได้มากที่สุด ปี 2560 

สถาบันที่จบ จำนวน (คน) 

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,320 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1,247 

3. มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,189 

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 852 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 818 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 765 

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 730 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 724 

9. มหาวิทยาลัยบูรพา 699 

10. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 685 

 
10 อันดับมหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาสอบเข้าโครงการ “คืนครูสู่ท้องถิ่น” 

สถาบันที่จบ จำนวน (คน) 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 170 

2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 135 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 130 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 130 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 110 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 103 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 99 
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2) สถาบันเก่าแก่คู่ท้องถิ่น  
 ถ้านับระยะเวลาการก่อตั้ งตั้งแต่ เริ่มเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมเป็นต้นมา ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีอายุกว่า 90 ปี  แล้วจึงถือเป็นสถาบันเก่าแก่ที่ เคียงคู่กับท้องถิ่น 
ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เป็นประตูสู่ภาคอีสาน นักศึกษาส่วนใหญ่  
มีภู มิ ลำเนาในจั งหวัดนครราชสีมา และจั งหวัด ใกล้ เคี ยง เป็ นสถาบันที่ เปิ ด โอกาสทางการศึกษา  
แก่คนในท้องถิ่น 

3) มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย และมีความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลายสาขา ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัย 
จะมีรากฐานมาจากสถาบันการผลิตครูแต่ปัจจุบันก็มีการเปิดสอนหลากหลายสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านสาธารณสุขศาสตร์  
โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์ต่างๆอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 

4) มีแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรที่หลากหลาย 
 มหาวิทยาลั ยมี การพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ที่ ห ลากหลายอาทิ  สถาบั น วิจั ย ไม้ กลาย เป็ นหิ น  
และทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ศูนย์การเรียนรู้  
เพ่ือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา 
แห ล่ ง เรี ย น รู้ ชุ ม ชน ห ล ายแห่ ง  เช่ น  ศู น ย์ ก าร เรี ย น รู้ ท้ อ งถิ่ น สมั ยก่ อน ป ระวั ติ ศ าสต ร์บ้ าน โน น วั ด  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พ่อจันทร์ที ประทุมภา เป็นต้น 

5) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาที่ยั่ งยืน                     
หรือ THE University Impact Rankings 2020 ประเมินตามกรอบเป้ าหมาย Sustainable Development 
Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 17 ด้าน โดยมีการประเมินผลคะแนนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย                           
ด้านที่ 4 Quality Education (การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้) เป็นด้านที่มีผลคะแนนที่ดีที่สุด ได้คะแนน 42.4  
อยู่ในอันดับ 301 + ของโลก ด้านที่ 10 Reduced Inequalities (ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายใน และระหว่าง
ประเทศ) ได้คะแนน 21.3 อยู่ในอันดับที่  401+ ของโลก ด้านที่  11 Sustainable Cities and communities 
(สร้างเมืองและการตั้ งถิ่นฐานที่ปลอดภัย) ได้คะแนน 30.7 อยู่ ในอันดับ 401+ ของโลก และด้านที่  17 
Partnerships for the goals (สร้างความร่วมมือ ระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ได้คะแนน 19.7 อยู่ในอันดับ 
601+ ของโลก โดยรวมผลคะแนนทั้ง 4 ด้าน อยู่ที่ 25.8 จัดอยู่ในกลุ่มอันดับ 5 ของไทย และกลุ่มอันดับ 601+  
ของโลก 
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 ในปี 2021  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ่านรอบคัดเลือก THE Awards Asia 2021 “Excellence 
and Innovation in the Arts” ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางศิลปะ ด้านการพัฒนาสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทโคราชเพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเชิดชูจังหวัดนครราชสีมาสู่เมืองแห่งศิลปะ 
และ THE Awards Asia 2021 “Outstanding Support for Students” ด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับ
นักศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565) โดยได้วิเคราะห์ถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการดำเนินงาน
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2564 ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

จำนวน
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน
ตัวช้ีวัด 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 

2561 5 35 31 88.57 4 11.43 
2562 4 24 20 83.33 4 16.67 
2563 6 40 36 90.00 4 10.00 
2564 6 40 37 92.50 3 7.50 

  

 จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ .ศ . 2561-2564                            
พบว่าผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ทั้งนี้  เนื่องจากเกิด สถานการณ์แพร่ระบาด            
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย  ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนวีถีการทำงานแบบใหม่ที่ เรียกว่า             
New Normal ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรปรับปรุงให้มี  
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
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4. ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (NRRU Reinventing) 
และกองนโยบายและแผนได้สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านระบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 3 -11 
กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ตอบแบบสำรวจ ประกอบด้วย (1) นักเรียน จำนวน 1,403 คน  (2) ผู้ปกครองนักเรียน 369 
คน (3) ผู้ประกอบการ 50 คน (4) หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน 143 คน  (5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
262 คน (6) นักศึกษาและศิษย์เก่า 630 คน และ (7) บุคลากร ของมหาวิทยาลัย 312 คน เพ่ือนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี   (พ.ศ. 2566-2570) ผลการสำรวจข้อมูลสรุปตาม 
รายประเด็นได้ดังนี้ 

1) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามมุมมองของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

รายการ นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ 

หัวหน้า
ส่วน

ราชการ
และผู้นำ
ชุมชน 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

นักศึกษา 
และศิษย์เก่า 

1. เป็นสถาบันเก่าแก่
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 

4.07 4.09 4.18 4.30 4.51 4.20 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชาการท่ีมีคุณภาพ 

4.09 4.09 4.20 4.24 4.49 4.20 

3. เป็นแหล่งผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ 

4.08 4.10 4.06 4.22 4.47 4.20 

4. เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

4.11 4.13 4.22 4.31 4.44 
4.26 

5. มีระบบการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไป 

4.16 4.10 3.94 4.16 4.40 4.06 

เมื่อพิจารณาจากตารางข้างต้นจะพบว่ากลุ่มนักเรียนเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีภาพลักษณ์
ในการเป็นสถาบันที่มีระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากที่สุด 
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(X =4.16) กลุ่มผู้ปกครองผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน และนักศึกษา และศิษย์เก่ามีความเห็น
สอดคล้องกันว่ามหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ในการเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด  
( X =4.13, 4.22,4.31 และ 4.26 ตามลำดับ) ส่วนกลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่ามหาวิทยาลัย 
มีภาพลักษณ์ด้านการเป็นสถาบันเก่าแก่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากที่สุด (X =4.51) 

นอกจากนี้หากพิจารณาโดยภาพรวมของทุกกลุ่มสามารถเรียงลำดับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏนครราชสีมาตามมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดังนี้  

(1) เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการท่ีมีคุณภาพ 
(3) เป็นสถาบันเก่าแก่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
(4) เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
(5) มีระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 

2) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผู้ใช้บัณฑิต/            

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

รายการ ผู้ประกอบการ 
หัวหน้าส่วน

ราชการและผู้นำ
ชุมชน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต 

4.06 
 

4.13 
 

4.29 
 

2. มีความฉลาดทางอารมณ ์ 3.98 3.99 4.21 
3. มีความรู้ความสามารถด้านวชิาการ         
และวิชาชีพ 

3.94 
 

4.11 
 

4.32 
 

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์            
การแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 

3.80 
 

4.03 
 

4.23 
 

5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.90 4.06 4.25 
6. มีความรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ          
และนำไปประยุกต์ใชง้านได้ 

3.98 
 

4.13 
 

4.27 
 

7. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร              
ด้วยภาษาต่างประเทศได้ในระดบัที่นา่พอใจ 

3.54 
 

3.82 
 

4.08 
 

8. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4.00 4.10 4.28 
9. มีความรับผิดชอบ เสียสละ และทุ่มเท       
ในการทำงาน 

4.06 
 

4.18 
 

4.24 
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 จากตารางข้างต้นผู้ประกอบการเห็นว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีจุดเด่นที่สุด          
ในด้านการมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ เสียสละ และทุ่มเทในการทำงาน
มากที่สุด ( X =4.06) หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนเห็นว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
มีจุดเด่นที่สุดในด้านการมีความรับผิดชอบ เสียสละ และทุ่มเทในการทำงานมากที่สุด ( X =4.18) ส่วนครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีจุ ดเด่นที่สุดในด้านการมีความรู้
ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ (X =4.32) 
 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรนำไปปรับปรุงพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้  
กับนักศึกษาหรือบัณฑิต เนื่องจากมีผลคะแนนประเมินต่ำ 5 ลำดับ มีดังนี้ (1) ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร                       
ด้วยภาษาต่างประเทศ  (2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน  
(3) ความฉลาด ทางอารมณ ์(4) ความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ และ (5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาของนักเรียนและผู้ปกครอง

นักเรียน 3 ลำดับแรก 

นักเรียน  ผู้ปกครอง  
1. ญาติ/เพ่ือน/ครู/คนรู้จัก (ร้อยละ 47.02) 
2. เฟสบุ๊กของมหาวิทยาลัย/ของคณะ (ร้อยละ 
24.35) 
3. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย/ของคณะ (ร้อยละ 
19.49) 

1. ญาติ/เพ่ือน/ครู/คนรู้จัก (ร้อยละ 52.64) 
2. เฟสบุ๊กของมหาวิทยาลัย/ของคณะ (ร้อยละ 
17.49) 
3. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย/ของคณะ (ร้อยละ 
17.12) 

 

จากตารางข้างต้นจะพบว่านักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ  
กับมหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นผู้รับบริการตามภารกิจหลักด้านการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผ่านการบอกเล่าของญาติ/เพ่ือน/ครู/คนรู้จัก รองลงมาคือ ผ่านทาง
เฟสบุ๊กของมหาวิทยาลัยและคณะ และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะ ตามลำดับ ดังนั้นมหาวิทยาลัย 
ควรพัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน/ผลงานของมหาวิทยาลัยผ่านทางครู โรงเรียน ศิษย์เก่า  
และสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊กและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

3) ความสนใจในการเข้าศึกษาต่อ/ให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
นักเรียน ผู้ปกครอง 

สนใจ (ร้อยละ 63.44) สนใจ (ร้อยละ 71.82) 
 

จากตารางข้างต้นจะพบว่านักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่สนใจเข้าศึกษาต่อ/ให้บุตรหลาน 
เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ร้อยละ 63.44 และ 71.82 ตามลำดับ) 
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4) เหตุผลที่สนใจเข้าศึกษาต่อ/ให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
5 ลำดับแรก 

นักเรียน  ผู้ปกครอง  
1. ใกล้บ้าน  (ร้อยละ 25.45) 
2. หลักสูตรน่าสนใจ (ร้อยละ 17.93) 
3. เชื่อมั่นในคุณภาพ (ร้อยละ 17.68) 
4. สภาพแวดล้อมดี (ร้อยละ 12.58) 
5. ค่าเล่าเรียนไม่แพง (ร้อยละ 10.20) 

1. ใกล้บ้าน  (ร้อยละ 26.77) 
2. เชื่อมั่นในคุณภาพ (ร้อยละ 16.33) 
3. หลักสูตรน่าสนใจ (ร้อยละ 13.39) 
4. ค่าเล่าเรียนไม่แพง (ร้อยละ 12.05) 
5. สภาพแวดล้อมดี (ร้อยละ 11.91) 

 

จากตารางข้างต้นจะพบว่าเหตุผลที่นักเรียนอยากเข้าศึกษาต่อที่มหามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
5 ลำดับแรกคือ ใกล้บ้าน (ร้อยละ 25.45) รองลงมาคือ หลักสูตรน่าสนใจ (ร้อยละ 17.93) เชื่อมั่นในคุณภาพ  
(ร้อยละ 17.68) สภาพแวดล้อมดี (ร้อยละ 12.58) และค่าเล่าเรียนไม่แพง (ร้อยละ 10.20) ตามลำดับ 

ส่วนกลุ่มผู้ปกครองให้เหตุผลว่าใกล้บ้านมากที่สุด (ร้อยละ 26.77) รองลงมาคือ เชื่อมั่นในคุณภาพ  
(ร้อยละ 16.33) หลักสูตรน่าสนใจ (ร้อยละ 13.39) ค่าเล่าเรียนไม่แพง (ร้อยละ 12.05) และสภาพแวดล้อมดี  
(ร้อยละ 11.91) ตามลำดับ 

 

5) คณะที่นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อ เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย 
(1) ครุศาสตร์ (ร้อยละ 32.13) 
(2) พยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 18.09) 
(3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 13.93) 
(4) วิทยาการจัดการ (ร้อยละ 11.80) 
(5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 9.10) 
(6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 9.10) 
(7) สาธารณสุขศาสตร์ (ร้อยละ 5.84) 

6) อาชีพที่นักเรียนอยากทำมากที่สุด 5 ลำดับแรก 
          (1) คร ู(ร้อยละ 17.17) 
          (2) รับราชการ (ร้อยละ 16.67) 
          (3) ธุรกิจส่วนตัว/ธุรกิจออนไลน์ (ร้อยละ 16.51) 
          (4) พยาบาล (ร้อยละ 11.09) 
          (5) โปรแกรมเมอร์/นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น (ร้อยละ 5.47) 
     8) ทักษะความสามารถพิเศษท่ีนักเรียนอยากมี มากที่สุด 5 ลำดับแรก  
           (1) ทักษะภาษาอังกฤษ  (ร้อยละ 24.37) 
           (2) การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  (ร้อยละ 18.58) 
           (3) ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ/ธุรกิจออนไลน์  (ร้อยละ 15.33) 
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           (4) ทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัล  (ร้อยละ 13.97) 
           (5) การเล่นหุ้น/ธุรกิจการเงิน (ร้อยละ 12.61) 
 

    9) ความต้องการและความคาดหวังจากมหาวิทยาลัยของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 4 ลำดับแรก 
 

นักเรียน ผู้ปกครอง 
1. เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ 
วิชาชีพ ได้รับการยอมรับจากสังคม สถาน
ประกอบการ  
2. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา  
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาท้ังด้านการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ  
4. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัวได้  

1. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
ทั้งด้านการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ  
3. เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ 
วิชาชีพ ได้รับการยอมรับจากสังคม สถาน
ประกอบการ  
4. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 

 10) ทักษะความรู้ที่นักเรียนอยากพัฒนา/ผู้ปกครองอยากให้พัฒนา 

นักเรียน ผู้ปกครอง 
1. การกล้าแสดงออก  
2. การกีฬา 
3. การขายออนไลน์ 
4. ทักษะทางเทคโนโลยี 
5. การคิดคำนวณ 
6. การจัดการบัญชีและการบริหารธุรกิจ 
7. การแพทย์ 
8. การปกครอง 
9. ศิลปะ/การแสดง 
10. การช่วยเหลือผู้อื่น 
11. การสื่อสาร 
12. การอาหาร 

1. ภาษาและการสื่อสาร  
2. ทักษะทางเทคโนโลยี 
3. การบริหารธุรกิจ  
4. การกีฬา 
5. ศิลปะ/การแสดง 
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 11) ประเด็นที่นักศึกษาและศิษย์เก่าพึงพอใจต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย เรียงตามลำดับ              
          จากน้อยไปมาก  

(1) สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ โรงอาหาร  บริการสุขภาพ การรักษาความปลอดภัย สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ  

(2) สื่อ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน    
(3) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
(4) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเข้าถึงง่าย  
(5) ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนของอาจารย์ 

    12) ประเด็นที่ศิษย์เก่าอยากให้เน้นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย 
(1) ความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ  
(2) ความรับผิดชอบ เสียสละ และทุ่มเทในการทำงาน  
(3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน  
(4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
(5) ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 

13) ทักษะ/ความรู้ ทีศ่ิษย์เก่าต้องการ Up skill/Re skill  
(1) ทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือใช้ในประกอบอาชีพ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น 
(2) ทักษะทางเทคโนโลยี เช่น การใช้แพลทฟอร์มต่างๆ ในการเรียนออนไลน์/การทำงาน เทคโนโลยี  

metaverse การเขียนโค้ดโปรแกรม เป็นต้น 
(3) หลักสูตรอบรมระยะสั้น เช่น การตลาดดิจิทัล  การเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจดิจิตอลสมัยใหม่              

การเทรดหุ้น เทรดคริปโต การทำสื่อออนไลน์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ การพูดในที่สาธารณะ การวิเคราะห์  
เชิงสถิติ การทำเบเกอรี่ การทำอาหารนานาชาติ เป็นต้น 
 (4) การพัฒนาบัณฑิตครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
ของนักเรียนในปัจจุบันและอนาคต  

(5) หลักสูตรอบรมใบประกอบวิชาชีพครู 
(6) ทักษะทางสังคม เช่น  การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีคุณธรรม จริยธรรม            

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ชุมชน และสังคม  
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   14) ประเด็นที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามมุมมองของผู้ประกอบการ              
          หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน และครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน 
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

1. เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น  
(6 คน) 
2. มีสาขาวิชาที่หลากหลาย (3 คน) 
3. บุคลากรมีคุณภาพ (3 คน) 
4. การจัดการศึกษามีคุณภาพ       
(2 คน) 
5. เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ 
6. มีระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ที่ด ี
7. มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกงาน
ให้กับนักศึกษา 
8. มีเครือข่ายการทำงานที่
หลากหลายทั้งในระดับหน่วยงาน
และชุมชน  
9. ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีประชากร
เยอะ 

1. เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
(15) 
2. การผลิตและพัฒนาครู (14 คน) 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ        
(6 คน) 
4. มีหลักสูตรที่หลากหลาย (5 คน) 
5. การผลิตบัณฑิตเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
(3 คน) 
6. มีวิทยาการสมัยใหม่/เทคโนโลยีที่
ทันสมัย (3 คน) 
7. การให้โอกาสในการเข้าศึกษา         
(2 คน) 
8. การส่งเสริมอาชีพนักศึกษา         
(2 คน) 
9. การวิจัย และสร้างนวัตกรรม       
(2 คน) 
10. บุคลากรมีคุณภาพ (2 คน)  
11. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น (2 คน) 
12. เป็นสถาบันขนาดใหญ่ของ
จังหวัดที่มีความน่าภาคภูมิใจ (2 คน) 
13. มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ และมี
ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี (2 คน) 
14. มีอาคารสถานที่เหมาะสมและ
เพียงพอ (2 คน) 

1. เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
(13 คน) 
2. เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้าน
การผลิตและพัฒนาครู (9 คน) 
3. โดดเด่นด้านการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น (8 คน) 
4. คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้
ความสามารถ (2 คน) 
5. มีสาขาวิชาที่หลากหลาย  
6. การกระจายโอกาสทางการศึกษา
แก่นักเรียนมัธยม 
7. ด้านกีฬา วิชาการ และคุณธรรม 
8. ด้านการวิจัย 
9. มีสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
10. ด้านอาคารสถานที่ 
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15) ความต้องการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/การพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้ประกอบการ 5 ลำดับแรก 
       (1) เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา   

       (2) การวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือยกระดับการประกอบการ  

       (3) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยหลักสูตรระยะสั้น (Up skill/Re skill)  

       (4) ร่วมพัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิต   

       (5) เป็นหุ้นส่วนการผลติบัณฑิต 
 

   16) ประเด็นที่หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนอยากให้มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วม 
         ในการพัฒนาท้องถิ่น เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย 

(1) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น   
(2) การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร   
(3) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยหลักสูตรระยะสั้น (Up skill/Re skill)   
(4) การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น/OTOP   
(5) การบริการวิชาการ (เช่น จัดอบรม สัมมนา การเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น)   
(6) การส่งเสริม/ยกระดับการท่องเที่ยว   
(7) การสร้างอาชีพใหม่   
(8) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   
(9) การพัฒนาสุขภาวะชุมชน   

           (10) การวิจัย และสร้างนวัตกรรม   
 

  17) ประเด็นที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยากให้มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 
        การศึกษา เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย 
        (1) การเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู/เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
        (2) การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา   
        (3) ความร่วมมือในการส่งต่อนักเรียนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา   
        (4) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น บุคลากร ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ เป็นต้น   
        (5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   

 

   18) ประเด็นสำคัญท่ีบุคลากรเสนอแนะให้นำมาพิจารณากำหนดแนวทางทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
         ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
            (1) Trend การเรียนรู้ในปัจจุบันสู่อนาคตสำหรับคนทุกวัย 
            (2) การสร้าง Short course หลักสูตรออนไลน์แบบ worldwide 
            (3) การทำหลักสูตรใหม่ที่รองรับความต้องการของชุมชน/การให้โอกาสแก่กลุ่มคนที่หลากหลาย 
            (4) การพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ตลาดในท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ ให้มากที่สุด 
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         ด้านการบูรณาการการทำงานและเครือข่ายความร่วมมือ 
            (1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกจังหวัด 

  (2) การนำองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของบุคลากรมาช่วย ให้มหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย              
      ในทิศทางการพัฒนา 

             (3) การทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
             (4) ความร่วมมือในการพัฒนาสู่ UNESCO Global Geopark 
             (5) เครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานต่างๆ                
                  ของมหาวิทยาลัยได้ 
         ด้านการจัดหารายได้ 
             (1) การหารายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่  
             (2) เปิดหน่วยบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
             (3) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่บริการบุคคลภายนอก up skill re skill เช่น mooc 

   (4) นำศิลปวัฒนธรรมโคราชมาเสริม Soft Power เพ่ือให้เกิดรายได้ หรือการนำสังคมให้เกิดรายได้ 
 

          ประเด็นอ่ืนๆ 
              (1) ให้ความสำคัญกับ SDG, BCG Model, Lifelong Learning  
              (2) ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 
              (3) ผลักดันให้อาจารย์ทำวิจัยเพิ่มขึ้น 
 

      19) ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง/พัฒนา 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่อยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง/พัฒนา 
นักเรียน 1. อยากให้มีการแนะแนวโรงเรียน แนะนำเรื่องเรียนต่อให้มากข้ึน (5 คน) 

2. ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อและกิจกรรมอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
(4 คน) 
3. อยากให้มีคณะและสาขามากข้ึน (4 คน) 
4. อยากให้เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เร็วขึ้น (2 คน) 
5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ (2 คน) 
6. อยากให้มีคณะแพทยศาสตร์ 
7. พัฒนาเรื่องการรับนักศึกษาให้มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
8. ปรับปรุงเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อให้ประหยัด เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

ผู้ปกครอง 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ (5 คน) 
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้หลากหลายและทันสมัย (3 คน) 
3. ควรมีโควตาให้เด็กในท้องถิ่นมากขึ้น (3 คน) 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่อยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง/พัฒนา 
4. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีมีความสามารถหลากหลาย มี soft skill  (3 คน) 
5. ควรจัดค่ายพัฒนาวิชาการสำหรับนักเรียนมัธยม เพ่ือให้ทราบเนื้อหาเกี่ยวกับ
คณะต่างๆ ที่อยากศึกษา ตลอดจนเตรียมความพร้อมหากสอบเข้าคณะที่สนใจได้ 
(2 คน) 
6. ควรลดค่าเทอม (2 คน) 
7. เงินกู้ยืมเรียนค่อนข้างล่าช้า (2 คน) 
8. ควรปรับปรุงสถานที่จอดรถ และโรงอาหาร (2 คน) 
9. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา 
10. ควรเพิ่มการสอนเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ 

ผู้ประกอบการ 1. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสามารถรองรับการทำงานในอนาคต (6 คน) 
2. การจัดการเรียนการสอนควรเน้นการฝึกปฏิบัติจริง (5 คน) 
3. ควรปรับปรุงสถานที่จอดรถ และภูมิทัศน์ทั้งภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย 
(4 คน) 
4. ควรร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นภาคอีสาน (2 คน) 
5. ควรมีหลักสูตรระยะสั้นในการช่วยพัฒนาสังคมให้มากขึ้นพร้อมประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่รู้จัก 
6. ควรเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและการมีจิตอาสาให้กับนักศึกษา 
7. ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกงานของนักศึกษาให้มากข้ึน 

หัวหน้าส่วนราชการ       
และผู้นำชุมชน 

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
(6 คน) 
2. พัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน เช่น หลักสูตรด้านการบริหารพัสดุและการดำเนินงานภาครัฐ  
(5 คน) 
3. การสร้างอาชีพใหม่ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน (4 คน) 
4. ควรเพิ่มสาขาด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข การดูแลผู้สูงอายุ (4 คน) 
5. สร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานนักศึกษา 
และกิจกรรมต่างๆ ให้คนทั่วไปได้รับทราบ (4 คน) 
6. ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เช่น ที่จอดรถ 
อาคาร ลิฟท์ (4 คน) 
7. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (3 คน) 
8. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันหมั่นเพียร และร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่อยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง/พัฒนา 
(3 คน) 
9. การผลิตบัณฑิตครูให้สามารถสอนเด็กอย่างมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์  
มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล (2 คน) 
10. ควรเตรียมความพร้อมนักศึกษาเกรดเอนำเสนอต่อบริษัทหรือองค์กร 
11. ควรสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
12. ควรปรับปรุงเรื่องการติดต่อประสานงาน การให้บริการแก่ 
ผู้ปกครองของนักศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. ควรพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้เป็นคนเก่ง คนดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(14 คน) 
2. ควรเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับกับโรงเรียน  
ในท้องถิ่นโดยกระจายโรงเรียนให้มากขึ้น (10 คน) 
3. พัฒนาหลักสูตรให้หลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ               
ของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน (9 คน) 
4. ควรพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โดยเฉพาะด้านระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา (7 คน) 
5. ควรส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ไปต่างอำเภอหรือโรงเรียนเล็ก/ขยายโอกาส 
เพ่ือให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่ควรไปกระจุกตัวอยู่เฉพาะโรงเรียนขนาด
ใหญ่หรือโรงเรียนในเมือง เพราะสุดท้ายแล้วเมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิต  
ส่วนใหญ่ต้องเริ่มทำงานในโรงเรียนเล็กก่อน ทำให้ขาดประสบการณ์ (6 คน)  
6. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างการยอมรับจากสังคม           
(4 คน) 
7. ควรปรับปรุงระบบสื่อสาร การประสานงานที่ชัดเจนและรวดเร็วระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู (3 คน) 
8. ควรเพิ่มการแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนมัธยม (3 คน) 
9. ควรส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาและบัณฑิต (3 คน) 
10. สร้างความมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลาแก่นักศึกษาและบัณฑิต          
(3 คน) 
11. ควรเน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษโดยการปฏิบัติจริง (2 คน) 
12. ควรพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอนทั้งด้านวิชาการและอารมณ์ให้มีความ
เมตตา และเห็นอกเห็นใจต่อนักศึกษา (2 คน) 
13. ควรพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย (2 คน) 
14. ควรลดค่าเทอม (2 คน) 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่อยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง/พัฒนา 
15. ควรเพิ่มการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 
16. ควรจัดติวเข้มนักศึกษาเพ่ือสอบใบประกอบวิชาชีพครู  
17. ควรจัดติวเพ่ือสอบเข้ารับราชการครูให้กับบัณฑิตเหมือนครูประถม ครูมัธยม 
ติว GAT OAT ONET   
18. ควรเพิ่มจำนวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
19. ฝ่ายงานทะเบียนควรให้บริการนักศึกษาด้วยความเห็นอกเห็นใจ 
18. ควรปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบุคคลภายนอกให้เข้าถึงได้
สะดวกและรวดเร็ว 
19. ควรปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัย 
20. ควรขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาและศิษย์เก่า ด้านการจัดการศึกษา 
1. ควรปรับปรุง/พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณภาพท้ังด้านวิชาการ                   
ความรับผิดชอบ การถ่ายความรู้ การแต่งกาย การให้คำปรึกษา (7 คน)  
2. ควรพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีแต่ละสาขาวิชาให้ทันสมัย                    
มีประสิทธิภาพ (7 คน)  
3. ควรเพิ่มการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจิตวิญญาณความเป็นครูให้มากข้ึน          
(3 คน) 
4. ควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทุกหลักสูตร  
(2 คน) 
5. ควรจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ 
6. ควรปรับปรุงระบบประเมินคุณภาพงานวิทยานิพนธ์ที่ส่งผลต่อกำลังใจ   
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติของผู้วิจัย 
7. ควรปรับปรุงระบบให้คำปรึกษา/การรับฟังปัญหาแก่นักศึกษา 
8. ควรมีกองทุนสำหรับนักเรียนยากไร้/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9. การสร้างความภาคภูมิและเกียรติให้กับสถาบันไปพร้อมกับตัวนักศึกษา 
10. ควรปรับปรุงระบบการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ด้านการให้บริการนักศึกษา 
1. ระบบแจ้งข่าวสารของมหาลัยอาจไม่เข้าถึงนักศึกษาบางคนควรมีระบบ           
ที่สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงกัน (5 คน) 
2. งานทุนและแนะแนวควรดำเนินการเรื่องทุน กยศ. ให้เร็วขึ้น (2 คน) 
3. ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบุคลากร
ผู้ให้บริการ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่อยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง/พัฒนา 
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม 
1. ปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าเรียน ไม่เก่า ไม่เครียดหรือกดดัน  
(2 คน) 
2. การปรับปรุงลิฟต์ให้พร้อมใช้งาน 
3. ควรเพิ่มสถานที่สำหรับนั่งพักผ่อนสำหรับศึกษา 
4. ควรเพิ่มสถานที่อ่านหนังสือให้เพียงพอ 
5. ควรกำจัดมูลนกพิราบ  
6. รักษาความสะอาดของห้องน้ำ 
7. ถังขยะไม่เพียงพอ 

บุคลากร ด้านการจัดการศึกษา 
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
2. จัดทำหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติอาจเป็นหลักสูตรระยะ
สั้นก่อน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่สากล 
3. พัฒนาคุณภาพด้านการผลิตบัณฑิตของทุกคณะให้เป็นที่ยอมรับของ
บุคคลภายนอก และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เข้มงวดเรื่องการมาสอนของอาจารย์อย่างจริงจังและมีระบบการตรวจสอบ
อย่างเข้มข้นเพ่ือคุณภาพของผู้เรียน 
7. การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติควรมีการยุบรวมหมู่เรียนในกรณี 
ที่มีนักศึกษาน้อย 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. ควรปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจน ลด
หน่วยงานที่มีความซ้ำซ้อน ควบรวมเป็นหน่วยงานเดียว  
2. ควรกำหนดเป้าหมายการพัฒนา/การทำงานร่วมกันให้ชัดเจนทั้งมหาวิทยาลัย 
3. ควรบริหารงานบุคคลโดยใช้ระบบ put the right man on the right job 
เพ่ือกระจายโอกาสในการทำงานให้บุคลากรอย่างเท่าเทียม  
4. เน้นการทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ ร่วมกันทั้งในระดับคณะ/หน่วยงาน 
และมหาวิทยาลัย 
5. นำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่อยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง/พัฒนา 
ด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบสวัสดิการ 
1. ปรับ mindset การทำงานรูปแบบเดิมในระบบราชการที่ทำให้เกิดความล่าช้า 
เป็นการทำงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว ปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 
2. พัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานที่จำเป็นของบุคลากรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
ในยุค New normal ได้  
3. ปรับปรุงระบบประเมินความดีความชอบโดยใช้เกณฑ์วัดจากผลสัมฤทธิ์ 
ของงานไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก 
4. พัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้คนที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ 
ในการดูและ/หรือมาจากหลากหลายคณะ  
5. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ 
ในการทำงาน 
6. การดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง การเข้าถึงโอกาสและความเท่าเทียมของ
บุคลากร ทั้งด้านการทำงานและสวัสดิการ  
7. ควรจัดสวัสดิการให้บุคลากรเพิ่มขึ้น เช่น สวัสดิการที่พักอาศัย  
และค่ารักษาพยาบาลบุพการีและบุตรของพนักงาน 
ด้านการจัดหารายได ้
1. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดหารายได้ 
2. ควรให้โอกาสบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดหารายได้ 
3. ควรเพิ่มช่องทางหรือพัฒนารูปแบบการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
ให้ชัดเจน  
4. ควรจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือบริการชุมชนและจัดหารายได้ 
5. จัดทำระเบียบการจัดหารายได้ท่ีชัดเจน เป็นธรรม ดึงดูดใจ และสนับสนุน
ภารกิจการหารายได้ 
6. ปรับปรุงอาคาร ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) 
             จากการศึกษาข้อมูลบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ข้อมูลพ้ืนฐาน รากเหง้าความแข็งแกร่ง 
ความได้เปรียบ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (S=STRENGTH) จุดอ่อน (W=WEAKNESS) 
1. เป็นสถาบนัการผลติครูที่มีชือ่เสียงระดับประเทศ         มา
ยาวนาน  
2. คณาจารย์ที่มีความรู้ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน             
และมีความหลากหลายทางวชิาการ 
3. มีทรัพยากรที่หลากหลายสามารถนำไปต่อยอดทั้งดา้น
วิชาการและการจัดหารายได้  
4. มีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งดา้นการบริหารจัดการและการ
ดำเนินงานตามพนัธกิจต่างๆ  
5. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น         และ
ประเทศที่หลากหลาย   
 
 

1. จำนวนนักศึกษาทุกระดบัมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้
งบประมาณเงินรายไดล้ดลงในขณะที่ภาระคา่ใช้จ่าย          
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
2. หลักสูตรเดิมมีจำนวนมากแตข่าดความทนัสมัย  และ
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อ Upskill/Reskill ที่สร้างรายได้ยงัมี
น้อย  
3. การจัดหารายได้จากการบริหารทรัพย์สิน การวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือช่องทางอื่นยังทำได้น้อย 
4. การปรับ Mindset ของบุคลากรไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
5. การบูรณาการการทำงานยงัไม่ชัดเจน ยังเปน็ลักษณะ
ต่างคนตา่งทำ 
6. การที่มหาวิทยาลัยยงัคงสถานภาพเปน็ส่วนราชการทำ
ให้การบริหารจัดการยังไม่มีความคล่องตัวและยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

โอกาส (O= OPPORTUNITY) อุปสรรค (T= THREAT) 
1. พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ และการจัดกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 
ให้เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
2. นโยบายขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล เชน่ BCG 
Economy Model & Value-Based Economy          เป็น
โอกาสในการทำงานของมหาวิทยาลัย 
3. Funding & Program Management Unit (PMU) ของ
กระทรวง อว. เป็นโอกาสในการขอทุนสนับสนนุการดำเนนิงาน
ของมหาวิทยาลัย 
4. จังหวัดนครราชสีมามโีครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) 
ที่สำคัญหลายโครงการ เปน็โอกาสในการทำงานของ
มหาวิทยาลยั และเปน็แหล่งงานให้กับบัณฑิต 
5. จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
จำนวนมาก เปน็โอกาสในการร่วมผลิตบณัฑิต เปน็แหล่งฝึก

1. การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสรา้งประชากรเข้าสู่สงัคม
ผู้สูงอายุทำให้จำนวนนักศึกษาลดลง  
2. มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวนมาก มีการแข่งขัน 
ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตร Upskill/Reskill  
3. กฎ ระเบียบของรัฐไม่เอ้ือต่อการใช้จ่ายงบประมาณ และ
การดำเนินงานในลักษณะการจดัหารายได้  
4. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมือง  
ของประเทศส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ที่ทำให้ขาดความต่อเนื่องและชดัเจน  
5. การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลนั (Disruptive Change) 
อาทิ โรคอุบัติใหม่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 
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ประสบการณ์ ตลอดจนการ Up Skill/Re Skill พนักงานใน
โรงงาน 
6. จังหวัดให้ความสำคัญและให้การสนับสนนุการดำเนนิงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพือ่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
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ภาคผนวก ข คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (NRRU Reinventing) 
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพกิจกรรมการทบทวนยทุธศาสตร์ 
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 -2570) ณ เคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่  อ.ปากช่อง               
จ.นครราชสีมา  
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วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565          
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)   
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วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

  




