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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 4 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานโดยจัดทำเป็นแผนระยะห้าปี              
และแผนรายปี ซึ ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเสนอต่อรัฐบาล
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ถึง ความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ ตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 และเป้าหมายการพัฒนา          
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) ส่วนที่ 2 เป็นรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งประกอบด้วย   
5 ยุทธศาสตร์ 37 กลยุทธ์ 49 ตัวชี้วัด และ 63 โครงการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้  
 

วิสัยทัศน์  
      “เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

 พันธกิจ   
 1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะ การดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21               

และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) 
         2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ ส่งผลกระทบ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม              

และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และประเทศ 
         3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

โดยน้อมนำ แนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ  
                         4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

                         5. บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะคนทุกช่วงวัย 

                วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ มีความพร้อมในการดำรงชีวิตวิถีใหม่  
              2) พัฒนาศักยภาพและทักษะของประชาชนทุกช่วงวัยเพ่ือรองรองรับ                  

                                               การเปลี่ยนแปลง 
           เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) 
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         2. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 
                        วัตถุประสงค์ : 1) พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาการ  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอน มีจิตสาธารณะ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
                          2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการบริหาร

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

                        เป้าหมาย : มหาวิทยามีความเป็นเลิศด้านการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ทีม่ีขีดสมรรถนะสูง 
                  3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของคนในท้องถิ่น                   
                      และประเทศ 

  วัตถุประสงค์ : 1) เพ่ิมศักยภาพการวิจัยพื้นฐานเพ่ือรองรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
                       2) พัฒนาระบบบูรณาการเพ่ือการสร้างงานวิจัยทีต่อบโจทย์ท้องถิ่น                 

และประเทศ 

                      3) เพ่ิมศักยภาพองค์กรโดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ด้านการวิจัย 

                      4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับท้องถิ่น ภาคธุรกิจ 

และภาคอุตสาหกรรม 

                      เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นโดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุน SDGs 
และส่งผลกระทบสูงทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและประเทศ              

 

                  4. การส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น                   
                      เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

            วัตถุประสงค์ : 1) ปลูกฝังแนวคิดแก่บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา ในการอุทิศตน               
เพ่ือชุมชนท้องถิ่น และสังคม 
                                          2) สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากบริบททางสังคม ศิลปวัฒนธรรม                    
และทรัพยากรธรรมชาติ ให้ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 

                               3) สร้างพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมและยั่งยืน  

                       เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดี และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน              
การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยเศรษฐกิจ BCG การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากร 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
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                   5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล 

                        วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะสูง น่าอยู่             
น่าทำงาน มีธรรมาภิบาล มีความเป็นสากล และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      เป้าหมาย : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล ปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง 
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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับนี้                      
จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน การกำกับติดประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณของ
คณะ/หน่วยงาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย             
 องค์ประกอบของแผนประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
ตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 
ส่วนที่ 2 เป็นรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) และภาคผนวก ประกอบด้วย
รายละเอียดแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
และภาพกิจกรรมการจัดทำแผน 
 ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนในครั้งนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย            
ตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป   
 
 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
      ตุลาคม 2565 
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สารบัญ 

 
หน้า 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ก 
คำนำ ค 
สารบัญ ง 
ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
           แห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

1 

แผนระดับที่ 1 1 
    ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
แผนระดับที่ 2  5 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 5 
  แผนการปฏิรูปประเทศ 11 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 12 
         แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 13 
         เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 13 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 19 
         2.1 ภาพรวม 19 
              ปรัชญา (Philosophy) 19 
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21 
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34 

               ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม  
                                  และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

42 
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 แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

  
 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  

 เป้าหมายที่ 3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 
 เป้าหมายที่ 3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ประเด็นที่ 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบ  ต่อส่วนรวม) 

 ประเด็นที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงปฐมวัย ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ช่วงวัยแรงงาน 
ช่วงวัยผู้สูงอายุ)  

 ประเด็นที่  3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  
(การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’          
ให้เป็นครูยุคใหม่ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท การพัฒนาระบบ           
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การสร้างระบบการศึกษา  
เพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ)  

 ประเด็นที่  3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  (การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่) 

 ประเด็นที่ 3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ          
(การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ การพัฒนาบุคลากร  
ด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา) 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการจัดทำ
แผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้มี อัตลักษณ์  “สำนึกดี  มีความรู้  พร้อมสู้ งาน                       
มีจิตสาธารณะ” รวมทั้งคุณลักษณะของคนไทย 4 ประการตามพระบรมราโชบายของพระบ าทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว ผ่านโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และมีการประเมินผลการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี   
และความเข้าใจอันดีในสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่เป็นพลเมือง
และพลโลกที่ด ี
 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
มีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยมีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 93 หลักสูตร            
มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) เพ่ือพัฒนาศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป โดยสามารถเก็บสะสม

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

ส่วนที ่
1 
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เป็นคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญา รวมทั้งการสร้างอาชีพให้กับชุมชน การ
สร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 

 ประเด็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวจึงมีการจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ เช่น การพัฒนา
สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย การพัฒนา NRRU Learning Platform รวมทั้งการบูรณาการกับการ
ทำงาน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะด้านดิจิทัล ทั้งนี้เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและมีศักยภาพในการแข่งขัน 

 มหาวิยาลัยมีการพัฒนาระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตครู โดยปรับปรุงระบบคัดเลือกคนดี คนเก่ง           
มีความศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าเรียน พัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการสร้างครูของพระราชาให้มีอัตลักษณ์ “เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มีจิตวิญญาณครู 
รู้และรักท้องถิ่น” และยังมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ ดี มหาวิทยาลัยมีคณะสาธารณ สุขศาสตร์  
และคณะพยาบาลที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ การรักษา
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ  

 ประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพลศึกษาและหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกำลังกาย เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านการกีฬารองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าว  
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่
ชุมชนท้องถิ่น 

 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  (1) เป้าหมาย   

 เป้าหมายที่ 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์   

 ประเด็นที่ 2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป) 

 ประเด็นที่ 2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม) 

 ประเด็นที่ 2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะสร้าง
โอกาสเข้าถึงตลาด) 

  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนดกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยเน้น 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในประเด็น

เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม            

และการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน  
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 3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 (1) เป้าหมาย  

 เป้าหมายที่ 4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
 เป้าหมายที่ 4.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ประเด็นที่ 4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 

 ประเด็นที่ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  (สนับสนุน            
การพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาแรงงาน ในพ้ืนที่) 

 ประเด็นที่ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม (การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ สนับสนุน 
การพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์          
เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล)  

 ประเด็นที่ 4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง (ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง สร้างการมี            
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน)  

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติมหาวิทยาลัยให้โอกาสทางการศึกษา         
โดยมีการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตาต่างๆที่ให้โอกาสแก่คนในท้องถิ่น การให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียน  
ที่ เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การให้โอกาสผู้มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมในระดับปริญญาตรี  
มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อคนทุกวัยรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 ประเด็นการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย 
มีการบูรณาการพันธกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนหมู่บ้าน
เป้าหมายที่ประชาชนมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 

 ประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม มีการดำเนินโครงการพัฒนาผู้สูงอายุแบบครบวงจรการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ และหลักสูตรอบรมแบบออนไลน์เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

 4) ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่ เป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 
  (1) เป้าหมาย  

 เป้าหมายที่ 5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้
ใช้อย่างยั่งยืนมีสมดุล 
 เป้าหมายที่ 5.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ 
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
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 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ รักษา  
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) 
 5.4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง (สงวนรักษา อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  มรดกทางสถาปัตยกรรม  
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน พัฒนา
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในท้องถิ่น)  
 5.5 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พัฒนาความมั่นคง           
ด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร) 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  มหาวิยาลัยมีการดำเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การปลูกป่า             
การทำฝายชะลอน้ำ การทำแนวป้องกันไฟป่า การรวบรวมพรรณพืชในท้องถิ่น การอบรมเยาวชนและประชาชน
เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนและจัดกิจกรรม              
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University  

 ประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความเป็นเมือง  
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเฝ้าระวังการปล่อย
มลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม มีการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การประกวด  
หมอเพลงโคราช การอนุรักษ์ภาษาโคราช มีการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญา 
และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอารยธรรมโคราช และอารยธรรมอีสานใต้ 
สนับสนุนการสร้างอุทยานธรณีโคราชให้เป็น UNESCO Global Geopark 

 ประเด็นพัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมีการ
ดำเนินโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพดำเนินโครงการ             
ด้านพลังงานทดแทน และการทำเกษตรอินทรีย์ 

 5) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) เป้าหมาย  

 เป้าหมายที่ 6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 เป้าหมายที่ 6.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 เป้าหมายที่ 6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

 6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส (การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาคภาครัฐมีความ
เชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้) 
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 6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา  
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ (ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน  
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ) 
 6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริม  
การกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน  
ที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล) 
 6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย (องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย) 
 6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบ คุณธรรม บุคลากรภาครัฐ  
ยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ) 
 6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ) 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 มหาวิยาลัยกำหนดกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยจะมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร พัฒนาระบบสวัสดิการให้เหมาะสม พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล โดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน          
และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงการแสวงหารายได้และบริหารทรัพย์สินเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงิน 
และงบประมาณ เพ่ือเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1) ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

  - คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 

   - ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ 0.79 

 1.2) แผนย่อยท่ี 11.1 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

   แนวทางการพัฒนา 
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   - จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุก
ด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน                  
ที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆอาทิทักษะทางสมองทักษะด้านความคิดความจำทักษะการควบคุม
อารมณ์ทักษะการวางแผนและการจัดระบบทักษะการรู้จักประเมินตนเองควบคู่กับการยกระดับบุคลากร  
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพตลอดจนผลักดัน 
ให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษาการพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคม  
ให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

   เป้าหมายของประเด็นย่อย 
   - เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ 
มากขึ้น 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

   - การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต ระดับดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นเลิศ 

 1.3) แผนย่อยที่ 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

  แนวทางการพัฒนา 

   - จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะทักษะ 
ด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

   - จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาศิลปะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

   - จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงินตลอดจนทักษะ 
ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน  

   - จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศการบ่มเพาะ          
การเป็นนักคิดนักนวัตกรและการเป็นผู้ประกอบการใหม่รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงาน               
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

   - ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา  
และความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่างๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

   เป้าหมายของประเด็นย่อย 

   - วัยเรียน/วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์  
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
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   - ดำเนินโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 อาทิ การคิด 
วิเคราะห์ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษา 

 1.4) แผนย่อยที่ 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

    แนวทางการพัฒนา 

    - ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงานรวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 

    - เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์และความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
ทางการเงินเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
ดีให้กับวัยทำงานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

    - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่  
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทำงาน และสร้างงาน 

เป้าหมายของประเด็นย่อย 

   เป้าหมายของประเด็นย่อย 

    - แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ 
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

    - จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า (Re Skill) ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ 
 1.5) แผนย่อยที่ 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

   แนวทางการพัฒนา 

    - ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้ พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจและร่วมเป็น          
พลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศรวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลัง 
ให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุตลอดจนจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับวัยสมรรถนะทางกายลักษณะงานและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันระหว่าง
กลุ่มวัย 

    - ส่ งเสริมและพัฒนาระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต 
หลังเกษียณและหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต 

    - ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุพร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม          
ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุอาทิสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเมืองที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะอาคารสถานที่ พ้ืนที่สาธารณะและที่อยู่อาศัยให้ เอ้ือต่อการใช้ชีวิต  
ของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 
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   เป้าหมายของประเด็นย่อย 

    - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
    - ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการทั้งด้านการศึกษา อาชีพ 
เทคโนโลยี สุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 2) ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

  1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  -  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น 
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  - คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปัญญาดีขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
  - คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 470 คะแนน 
  - ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45 
  - ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) ไม่น้อยกว่า 
50.1 คะแนน 

 1.2) แผนย่อยที่ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษ ที่ 21 

  แนวทางการพัฒนา  
  - ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21  
  - เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
  - เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
  - พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  - สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   
  เป้าหมายของแผนย่อย 
  - คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
  - พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น Active Learning, Blended Learning              
และการบูรณาการกับการทำงาน 

 1.3) แผนย่อยท่ี 12.2 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
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  แนวทางการพัฒนา  
  - พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
  - สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
  เป้าหมายของแผนย่อย 
  - ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
  - ป ระเมินทั กษะความสามารถพิ เศษของนั กศึ กษารายบุ คคลและจัดกลุ่ ม 
เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพที่เชื่อมโยงกับการสร้างงานสร้างอาชีพ 
 
 3) ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  - ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
  - มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึนการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
  - การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 1 ใน 30 
  - สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
รอ้ยละ 1.5 

  1.2) แผนย่อยท่ี 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

  แนวทางการพัฒนา  
  - พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่าโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม  
ในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป
และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย 
  - พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้  
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง   
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา 
  - พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในภาคบริการเป้ าหมายของประเทศ ได้ แก่  การบริการทางการแพทย์  การท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์  
ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับการให้บริการ เพ่ิมทักษะของบุคลากร
ไทย 
  เป้าหมายของแผนย่อย 
  - ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
  - วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
  - ส่งเสริมการวิจัยเชิงพาณิชย์ ร่วมกับสถานประกอบ วิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า            
ทางเศรษฐกิจ 
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 1.3) แผนย่อยท่ี 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 

  แนวทางการพัฒนา  
  - พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  - สร้างความเสมอภาคทางสังคม 
  - ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  เป้าหมายของแผนย่อย 
  - คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับ           
การยกระดับเพ่ิมข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท   
  - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ในท้องถิ่น 

 1.4) แผนย่อยท่ี 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา  
  - ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
  - ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  - พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  - พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 
  - พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  เป้าหมายของแผนย่อย 
  - การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ 
สีเขียวอย่างยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
  - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 1.5) แผนย่อยท่ี 23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา  
  - พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน 
  - พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
  - พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 

  เป้าหมายของแผนย่อย 
  - ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศ 
ที่ก้าวหน้าในเอเชีย 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
  - ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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3. แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
 

 ประเด็นการปฏิรูปด้านการศึกษา 

 เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ประเด็นที่ 2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 
 ประเด็นที่ 2.2 ประเด็นการสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาประเด็นที่ 3.1 การดำเนินการ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 ประเด็นที่ 3.2 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ        
และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
 ประเด็ นที่  3 .3  การยกระดับคุณ ภาพการจัดการศึ กษ าใน พ้ื นที่ ห่ างไกล                  
หรือในสถานศึกษาท่ีต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

 เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู  
และอาจารย์ 
  ประเด็นที่ 4.1 การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับ           
ความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู 
 ประเด็นที่ 4.3 เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทน 
และสวัสดิการที่เหมาะสม 
 ประ เด็ นที่  4 .4  การพั ฒ นาผู้ บ ริห ารสถานศึ กษ า เพ่ื อยกระดั บ คุณ ภ าพ 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

 เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นที่  5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน              
และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ประเด็นที่ 5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 ประเด็นที่ 5.3 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อ 
 ประเด็นที่ 5.5 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

 เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ประเด็นที่ 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 ประเด็นที่ 6.2 พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

 เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization 
for Educational and Learning Reform) 
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 ประเด็นที่  7.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้  
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP) 
 ประเด็นที่ 7.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (big data for education) 
 ประเด็นที่ 7.3 การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้าน
ความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media 
literacy) เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรม          
ที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (แผนระดับที่ 2) 
 

ประการที่ 2 สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม 

ขอบเขต  
 - เด็กจากครอบครัวยากจนได้รับการช่อยเหลือให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ
การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกภาคบังคับได้อย่างเสมอภาค เพ่ือเพ่ิมโอกาสเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม
อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในประชากรรุ่นถัดไป 

ประการที่ 4 ปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

ขอบเขต  
 - ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับปฐมวัยมีคุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกันภายในประเทศและเทียบเท่า
ระดับสากล โดยมุ่งพัฒนาคนใหม่มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน อาทิ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
ทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทางสังคม/พฤติกรรม (Soft Skills) อาทิ ทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง และการสื่อสาร    
และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนากำลังคนมให้มีปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการมุ่งสู้การเป็น Hi-Value and Sustainable 
Thailand รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย (นอกเหนือจากวัยเรียน) 
 - ระบบการฝึกอบรมเพ่ือปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill / Upskill /New skill)  
มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะ             
การฝึกอบรมเพ่ือโยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายภายใต้การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง          
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสำหรับผู้มีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนจากระบบอัตโนมัติ กลุ่มวัยแรงงาน         
ตอนปลาย และผู้สูงอายุ      

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
ขอบเขต  

 - โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน ควบรวมหรือยกเลิกภารกิจ           
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 - การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
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 - กฎ ห มาย  ระ เบี ยบ  แล ะมาต รการภ าครั ฐ มี ค วามทั น สมั ย  ไม่ ซ้ ำซ้ อน  มี ก ารบั งคั บ ใช้  
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไปสู่การเป็น  
Hi-Value and Sustainable Thailand  
 - ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีบทบาทในการออกแบบ จัดทำ  
และขับ เคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น  Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึ งมีบทบาท                
ในการติดตามตรวจสอบการทำงานของภาครัฐในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
 
5. แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

• แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
• นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน (พ.ศ. 2563-2570) 
• แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
• แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

6. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 
           ในปี 2023 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการเพ่ือตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน              
แห่งสหประชาชาติ (SDGs) ใน 7 เป้าหมาย คือ SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ SDG 5 ความเท่าเทียมทางเพศ 
SDG 10 การลดความเหลื่อมล้ำ DG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ที่ยั่งยืน SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ SDG 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก และ SDG 17 ความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

SDG 4 Quality Education การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม              
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา          
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นาไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 
2573  
  4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความ
พร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
  4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัย ที่มีราคา ที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 
  4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ 
สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573  
  4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง           
ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573  
  4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถอ่าน
ออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
  4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยื น สิทธิมนุษยชน ความ
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เสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก 
และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 
2573 
 
SDG 5 Gender Equality ความเท่าเทียมทางเพศ 
 เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน  
 5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกท่ี  
 5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้า
มนุษย์ การกระทำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น  
 5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควรโดยการบังคับ และการ
ทำลายอวัยวะเพศหญิง  
 5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทำงานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายใน
ครัวเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ  
 5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการ
เป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 
 5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์
โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา และ
แผนปฏิบัติการปักก่ิงและเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น 
  
SDG 10 Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ำ 
 เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  
 10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ใน
อัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573  
 10.2 ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่
คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
หรืออ่ืน ๆ ภายในปี 2573  
 10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการ
ขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทำ ที่
เหมาะสมในเรื่องนี ้ 
 10.4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุ
ความเสมอภาคยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 10.5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมความ
แข็งแกร่งในการดำเนินการกฎระเบียบดังกล่าว  
 10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบัน
ทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สถาบันมีประสิทธิผล เชื่อถือได้ มีความรับผิดรับ
ชอบ และชอบธรรมมากขึ้น  
 10.7 อำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและ
จัดการที่ด ี
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SDG 11 Sustainable Cities and Communities เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ที่ย่ังยืน 
 เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน 
และยั่งยืน  
 11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐานที่พอเพียง ปลอดภัย และใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี 2573  
 11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ 
สำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคำนึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่
อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573  
 11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือการวางแผนและการ
บริหารจัดการการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573  
 11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก  
 11.5 ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ โดยมุ่งเป้า
ปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573  
 11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็น
พิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอ่ืน ๆ ภายในปี 2573  
 11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า 
โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573 
 
SDG 13 Climate Action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดข้ึน  
 13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ  
 13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
วางแผนระดับชาติ  
 13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันใน
เรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า 
 
SDG 15 Life on Land การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
 เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
 15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืดใน
แผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดย
เป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563  
 15.2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้
ทำลายป่า ฟ้ืนฟูป่าท่ีเสื่อมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าท่ัวโลก ภายในปี 2563  
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 15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูแผ่นดินและดินที่ เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภายในปี 2573 
 15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศเหล่านั้น เพ่ือจะเพ่ิมพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสำคัญต่อการ
พัฒนา ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573  
 15.5 ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์ที่ ถูก
คุกคาม  
 15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม  
 15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และ
แก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย  
 15.8 นำมาตรการมาใช้เพ่ือป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบ
นิเวศบกและน้ำและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 2563  
 15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิ เวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน 
กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 
2563 
 
SDG 17 Partnerships for the goals ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
โลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 การเงิน 
 17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศโดยรวมถึง ผ่านทางการสนับสนุน
ระหว่างประเทศไปยังประเทศกำลังพัฒนา เพ่ือพัฒนา ขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและ
รายได้ของอ่ืน ๆ ของรัฐ  
 17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดำเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการ
พัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุ
เป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อย 0.7 สำหรับให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และมีสัดส่วน ODA/GNI        
ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สำหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณาตั้งเป้าหมายที่
จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 สำหรับให้แก่ประประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
 17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกำลังพัฒนา  
 17.4 ช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงาน
กันที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม 
และแก้ปัญหาหนี้ต่ำงประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพ่ือลดการประสบปัญหาหนี้  
 17.5 ใช้และดำเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
 
 เทคโนโลยี  
 17.6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการ
เข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน 
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โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ 
และผ่านทางกลไกอานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 
 17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับ
ประเทศกำลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อานวยประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษ
ตามท่ีตกลงร่วมกัน  
 17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทำงานได้อย่างเต็มที่ ภายในปี 2560 และเพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนที่สำคัญ (enabling technology) เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 การเสริมสร้างขีดความสามารถ  
 17.9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสำหรับการดำเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่
มีประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศกำลังพัฒนาเพ่ือสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดำเนินงานในทุกเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี  
 การค้า  
 17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีท่ีเป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้
องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา  
 17.11 เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563  
 17.12 ทำให้เกิดการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจา
กัดปริมาณในระยะยาวสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการค้าโลก 
โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหลงกาเนิดสินคาที่มีการใหสิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด  
 
 ประเด็นเชิงระบบ  
 ความสอดคล้องเชิงนโยบายและเชิงสถาบัน  
 17.13 เพ่ิมพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและ
ความสอดคล้องเชิงนโยบาย  
 17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 17.15 เคารพพ้ืนที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นาของแต่ละประเทศที่จะสร้างและดำเนินงานตาม
นโยบายเพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 หุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลาย  
 17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความ
ร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน 
เพ่ือจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา  
 17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม 
โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน 
ข้อมูล การติดตาม และการตรวจสอบได้  
 17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพ่ิมการมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลา
และเชื่อถือได้ ที่จำแนกในเรื่องรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความบกพร่องทางร่างกาย 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563  
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 17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืน   
ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกำลัง
พัฒนา ภายในปี 2573  
  สำหรับประเทศไทยเองนั้น นอกจากการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทางของ SDGs แล้ว ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับมิติทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย และการจะบรรลุ
ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักพัฒนา     
ที่ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติได้พระราชทานเข็มทิศการพัฒนา       
ไว้ให้ทุกภาคส่วนน้อมนาไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม นั่นคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนว
พระราชดำริที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง            
และความไม่ประมาท คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้
และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการดารงชีวิต ซึ่งจะนาไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิผลแห่งการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
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2.1 ภาพรวม 
 

      2.1.1 ปรัชญา (Philosophy) 
              “แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม” 

      2.1.2 วิสัยทัศน์ 

    “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 

      2.1.3 พันธกิจ 

    1) ผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะ การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (New normal) 

    2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ของท้องถิ่น และประเทศ 

    3) บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนโดย
น้อมนำ แนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ  
              4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

              5) บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล รองรับบริบท          

การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

      2.1.4 ค่านิยมหลัก (Core Value) 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ส่วนที ่
2 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

      2.1.5 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
                     “ที่พึ่งของท้องถิ่น”  
 

      2.1.6 อัตลักษณ์บัณฑิต  
                    “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน มีจิตสาธารณะ” 

สำนึกด ี หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและตระหนักในความสำคัญของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีสำนึกในความเป็นไทยและมีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น 

มีความรู ้ หมายถึง มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางปัญญา  
การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  

พร้อมสู้งาน  

 

หมายถึง 

 

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงาน มีภาวะผู้นำในการแก้ปัญหา  
มีความคิดริเริ่มและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  

มีจิตสาธารณะ หมายถึง การมีจ ิตสาธารณะเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น ม ีส ่วนร ่วมในกิจกรรม            

หรือสถานการณ์ที ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู ้อื ่น ชุมชน สังคม มีความ

เสียสละและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

2.2 แผนปฏิบัติราชการ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะคนทุกช่วงวัย 
    เป้าประสงค์ (O) 

                O1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีความพร้อมในการดำรงชีวิตวิถีใหม่  
                O2 ประชาชนทกุช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
           กลยุทธ์ 

• ผลักดันหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

•  พัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ 

• พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน      
หรือกลุ่มผู้สูงอายุ 

• พัฒนา Platform การเรียนรู้ และสร้างระบบนิเวศน์ที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการเรียนรู้ยุคใหม่และให้มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 

• พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ยุคใหม่ 

• พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีสมรรถนะการเป็นพลเมืองโลก 

• สนับสนุนเชิงรุกเครือข่ายศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพ่ือร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย 

• ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการขับเคลื่อน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

KR 1 ร้อยละของหลักสตูร 
ที่เข้ารับการประเมินตาม
มาตรฐาน AUNQA    

ร้อยละ 50 50 50 50 50 50 50 50 - - - - - - - - - โครงการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาสู่
สากล (AUN-QA) 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

KR 2 จำนวนหลักสูตรใหม่
ในลักษณะบรูณาการที่มี
ความหลากหลาย 

หลักสตูร 2 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - โครงการพัฒนาหลักสตูร
แบบบูรณาการโดย
มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นฐาน 
(Outcome Based)  

KR 3 จำนวนหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อ Up-Re-New Skill 
ให้กับศิษย์เก่าและประชาชน 

หลักสตูร 5 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - โครงการพัฒนาหลักสตูร            
Up-Re-New Skill  
ศิษย์เก่า และประชาชน 

KR 4 สัดส่วนนักศึกษาใหม่          
ที่เป็นวัยทำงานต่อนักศึกษา        
ที่เข้าใหม่ทั้งหมด 

ร้อยละ 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - - - - โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาแบบ
คลังหน่วยกิต (Credit 
Bank) 
 
โครงการความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ/
หน่วยงานภายนอกใน
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

การส่งบุคลากรเข้าศึกษา
ต่อ 
 
โครงการพัฒนาหลักสตูร
ระยะสั้นท่ีสามารถสะสม
เป็น Credit Bank 

KR 5 ร้อยละของรายวิชา         
ที่ปรับเปลีย่นเป็น NRRU 
Learning Platform 

ร้อยละ 30 30 30 30 30 30 30 30 - - - - - - - - - โครงการทุนสนับสนุน
การพัฒนารายวิชาเข้าสู่ 
NRRU Learning 
Platform 
 
โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนรายวิชาเข้าสู่ 
NRRU Learning 
Platform 

KR 6 ร้อยละของอาจารย์ที่
มีระดบัคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ 
NRRU–Professional 
Standard Framework 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 - - - - - - - - - โครงการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์มือ
อาชีพ (NRRU–
Professional 
Standard Framework: 
NRRU-PSF) 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

(อย่างน้อยระดับ 2 จาก 4 
ระดับ)  ที่เพ่ิมขึ้น 
KR 7 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการ/กิจกรรมส่งเสรมิ
ทักษะการเป็นพลเมืองโลก  

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 - 80 - - - - - - - โครงการพัฒนา Soft 
Skill นักศึกษาด้วย
กระบวนการวิศวกร
สังคม 
โครงการส่งเสริมทักษะ
การเป็นพลเมืองโลก 

KR 8 หลักสูตรระดบั
ปริญญาตรีที่มีการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาเอก 
เป็นภาษาอังกฤษ(รายวิชา/
หลักสตูร) 

รายวิชา/
หลักสตูร 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - โครงการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
โครงการบรูณาการ
เนื้อหาการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

KR 9 ร้อยละของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่มี
สมรรถนะหรือผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลยักำหนด  

ร้อยละ                  โครงการพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี



23 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

โครงการสร้างระบบ
นิเวศ 
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้และมี
ความเป็นนานาชาต ิ

โครงการจดัทำเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

- นักศึกษาช้ันปีท่ี 1   25 25 25 25 25 25 25 25 - - - - - - - - 25  
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2   50 50 50 50 50 50 50 50 - - - - - - - - 50  
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  75 75 75 75 75 75 75 75 - - - - - - - - 75  
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 4   100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - - 100  
KR 10 ร้อยละของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่สอบผา่น
เกณฑด์้านดิจิทลัตามที่
มหาวิทยาลยักำหนด 

ร้อยละ                  โครงการพัฒนาและ
ประเมินทักษะด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษา 
 
โครงการจดัทำเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถนะด้าน
ดิจิทัล 
ของนักศึกษา 

- นักศึกษาช้ันปีท่ี 1   25 25 25 25 25 25 25 25 - - - - - 25 - - -  
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2   50 50 50 50 50 50 50 50 - - - - - 50 - - -  
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  75 75 75 75 75 75 75 75 - - - - - 75 - - -  
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 4   100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - 100 - - -  
KR 11 จำนวนโครงการ 
ที่ศิษย์เก่าหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีจัดทำเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

โครงการ 3 - - - - - - - - 1 - - - - - - - โครงการส่งเสริมการ
พัฒนามหาวิทยาลัยโดย
ศิษย์เก่าหรือผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
- กิจกรรมระดมทุน 
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมประเมินความ
ผูกพันของศิษย์เก่าศิษย์
ปัจจุบัน 

KR 12 ความผูกพันของศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบันท่ีมตี่อ
มหาวิทยาลยั  

ร้อยละ                  

- ความผูกพันของศิษย์
ปัจจุบัน    

 50 50 50 50 50 50 50 50 - 50 - - - - - - -  

- ความผูกพันของศิษย์เก่า  10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 - - - - - - -  
KR 13 จำนวนโครงการ  
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศท่ีมีการปฏิบัติ
จริง   

โครงการ 3 - - - - - - - - 3 - - - - - - - โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา และบุคลากร 
ระยะสั้น ณ ต่างประเทศ 
 
โครงการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
กับต่างประเทศ 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

KR 14 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ   
  

ร้อยละ 85 85 85 85 85 85 85 - - - - - - - - - - โครงการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาเพื่อมุ่งสู่
การทำงานหรือการเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม ่

KR 15 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 - - - - - - - - - - โครงการสำรวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 

   รายละเอียดโครงการ 

 
ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล 

  
1 โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล (AUN-QA) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 
1.2500 ต.ค.65-ก.ย.66 กองประกันคุณภาพ

การศึกษา 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome 
Based)  

0.2000 ต.ค.65-ก.ย.66 สสว ทุกคณะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

3 โครงการพัฒนาหลักสูตร Up-Re-New Skill ศิษย์เก่าและประชาชน 0.2500 ต.ค.65-ก.ค.66 ทุกคณะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

4 โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 0.0500 ต.ค.65-ก.ย.66 สสว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

5 โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ/หน่วยงานภายนอกในการส่งบุคลากร
เข้าศึกษาต่อ 

0.1000 ต.ค.65-ก.ย.66 ทุกคณะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
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ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล 

  
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสะสมเป็น Credit Bank 0.2500 ต.ค.65-ก.ย.66 สสว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

7 โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนารายวิชาเข้าสู่ NRRU Learning Platform 0.5000 ม.ค.-ก.ย.66 ทุกคณะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

8 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนรายวิชาเข้าสู่ NRRU Learning Platform 0.3000 ม.ค.-ก.ย.66 สสว สำนักคอมพิเตอร์ 
สำนักวิทยบริการฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

9 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (NRRU–Professional Standard 
Framework: NRRU-PSF) 

0.5000 ม.ค.-ก.ย.66 สสว  ทุกคณะ 
กองบริหารงานบุคคล 

รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลฯ 

10 โครงการพัฒนา Soft Skill นกัศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 2.5000 ม.ค.-ก.ย.66 กองพัฒนานักศึกษา 
ทุกคณะ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

11 โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองโลก - ต.ค.65-ก.ย.66 กองพัฒนานักศึกษา 
ทุกคณะ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

12 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 0.3000 ต.ค.65-ก.ย.66 สถาบันภาษา 
ทุกคณะ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัยฯ 

13 โครงการบูรณาการเนื้อหาการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  -    ต.ค.65-ก.ย.66 ทุกคณะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัยฯ 

14 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  3.0000 ม.ค.-ก.ย.66 สถาบันภาษา  ทุกคณะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัยฯ 
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ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล 

  
15 โครงการสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความเป็นนานาชาติ  -    ต.ค.65-ก.ย.66 ทุกหน่วยงาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

สภาฯ 
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังฯ 

16 โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 0.1000 ม.ค.-มี.ค.66 สถาบันภาษา 
ทุกคณะ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัยฯ 

17 โครงการพัฒนาและประเมินทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา 0.5000 ต.ค.65-ก.ย.66 สำนักคอมพิวเตอร์ 
ทุกคณะ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ 

18 โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัล 
ของนักศึกษา 

0.1000 ม.ค.-มี.ค.66 สำนักคอมพิวเตอร์ 
ทุกคณะ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ 

19 โครงการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยศิษย์เก่าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- กิจกรรมระดมทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมประเมินความผูกพันของศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน 

0.0500 มิ.ย.65-ก.ย.66 กองพัฒนานักศึกษา 
สมาคมศิษย์เก่าฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

20 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ระยะสั้น ณ ต่างประเทศ 0.6000 ต.ค.65-ก.ย.66 กองวิเทศสัมพันธ์ 
สถาบันภาษา  ทุกคณะ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัยฯ 

21 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 0.3000 ต.ค.65-ก.ย.66 กองวิเทศสัมพันธ์ 
สถาบันภาษา  ทุกคณะ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัยฯ 

22 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือมุ่งสู่การทำงานหรือการเป็นผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ 

0.3000 มิ.ย.65-ก.ย.66 กองพัฒนานักศึกษา 
ทุกคณะ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
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ที ่ โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล 

  
23 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  0.0300 มิ.ย.65-ก.ย.66 กองประกันคุณภาพ

การศึกษา  ทุกคณะ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รวมงบประมาณ 11.18    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 
 

     เป้าประสงค์ (Objective)  

         O1 บัณฑิตวิชาชีพครูมีสมรรถนะทางวิชาการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอน มีจิตสาธารณะ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
         O2 ครูและศึกษานิเทศก์มีสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
     กลยุทธ์/แนวทาง 

• พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

• พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มสีมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานผู้ใช้ครู และหน่วยงานอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการผลิตครู 

• ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

• ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 

• ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 

• พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา 

• พัฒนาโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนร่วมผลิตครูให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ 
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   ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการขับเคลื่อน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

KR 1 จำนวนนวัตกรรม
การเรยีนรู้ที่สร้างขึ้นใน
แต่ละป ี

นวัตกรรม 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - โครงพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม  

KR 2 ร้อยละของบัณฑิต
ครูที่มีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังสำเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 70 70 70 70 - 70 - - - - - - - - - - - โครงการพัฒนา
นักศึกษาคร ู
ให้มีคุณลักษณะเก่ง
ศาสตร์  
เก่งสอน และมจีิต
วิญญาณความเป็นคร ู
 

โครงการความร่วมมือ
การผลิตครูกับ
ต่างประเทศ 

KR 3 ร้อยละของบัณฑิต
ที่สอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูได้ 
ในปีแรกหลังสำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 60 60 60 60 - 60 - - - - - - - - - - - โครงการพัฒนา
สมรรถนะและสอบวดั
ความเป็นคร ู
ของนักศึกษาวิชาชีพ
คร ู
 

โครงการหนุนเสริม
เพื่อการสอบ
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 

KR 4 ร้อยละของบัณฑิต
ที่เข้าสอบและสอบบรรจุ
เข้ารับราชการครไูด ้

ร้อยละ 60 60 60 60 - 60 - - - - - - - - - - - - 

KR 5 ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
วิชาชีพครู 

ร้อยละ 80 80 80 80 - 80 - - - - - - - - - - - - 

KR 6 จำนวนโครงการ        
ที่ส่งเสรมิคุณลักษณะ
บัณฑิตวิชาชีพคร ู

โครงการ 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - 

KR 7 จำนานครู
ประจำการและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีไดร้ับ
การพัฒนาเพื่อยกระดับ
สมรรถนะ 

คน 1,000 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - โครงการร่วมจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
(School Integrated 
Learning: SIL) 
 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการวิจยั
และนวัตกรรม 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

KR 8 จำนวนโรงเรียน
ร่วมผลิตครูที่ไดร้ับการ
พัฒนาเป็นต้นแบบด้าน
การจัดการศึกษา 

โรงเรียน 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - โครงการพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบดา้น
การจัดการศึกษา 
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   รายละเอียดโครงการ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 
 
1 โครงพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม  
2.5000 ต.ค.65-ก.ย.66 คณะครุศาสตร์, คณะร่วมผลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

2 โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะเก่งศาสตร์  
เก่งสอน และมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

2.0000 ต.ค.65-ก.ย.66 คณะครุศาสตร์, คณะร่วมผลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

3 โครงการความร่วมมือการผลิตครูกับต่างประเทศ - ต.ค.65-ก.ย.66 คณะครุศาสตร์, คณะร่วมผลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะ และสอบวัดความเป็นครู 
ของนักศึกษาวิชาชีพครู 

0.3000 ต.ค.65-ก.ย.66 คณะครุศาสตร์, คณะร่วมผลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

5 โครงการหนุนเสริมเพ่ือการสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู  

- ต.ค.65-ก.ย.66 คณะครุศาสตร์, คณะร่วมผลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

6 โครงการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School 
Integrated Learning: SIL) 

1.8000 ต.ค.65-ก.ย.66 คณะครุศาสตร์, คณะร่วมผลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

1.5000 ต.ค.65-ก.ย.66 คณะครุศาสตร์, คณะร่วมผลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

8 โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการศึกษา 1.5000 ต.ค.65-ก.ย.66 คณะครุศาสตร์, คณะร่วมผลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

รวมงบประมาณ 9.60    
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
 

      เป้าประสงค์ (Objective)  

          O1 เพ่ิมศักยภาพการวิจัยพื้นฐานเพ่ือรองรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
          O2 พัฒนาระบบบูรณาการเพ่ือการสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ท้องถิ่นและประเทศ 
          O3 เพ่ิมศักยภาพองค์กรโดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศด้านการวิจัย 
          O4 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 
 

      กลยุทธ์/แนวทาง 

• เพ่ิมจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

• ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ทำงานเป็นทีมและต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ที่มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

• ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการขับเคลื่อน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

KR 1 ร้อยละของ
บทความวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์
ระดับชาติในวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 
ต่อจำนวนอาจารย์
ประจำและนักวิจัย
ประจำ 

ร้อยละ 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - 20 20 - โครงการพัฒนา
นักวิจัยหน้าใหม่ 
นักวิจัยระดบักลาง           
และนักวิจัยอาวุโส   
กิจกรรม การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยใน
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติ  

KR 2 ร้อยละของ
บทความวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ
ต่อจำนวนอาจารย์
ประจำและนักวิจัย
ประจำ 

ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - 2 2 - โครงการพัฒนา
นักวิจัยหน้าใหม่ 
นักวิจัยระดบักลาง            
และนักวิจัยอาวุโส   
กิจกรรม การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยใน
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับนานาชาติ  
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

KR 3 บทความวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติที่ไดร้ับการ
อ้างอิง (Citation)  

ครั้ง/
บทความ 

50 50 50 50 50 50 50 50 - - - - - 50 50 - - -    

KR 4 จำนวน
โครงการวิจัยแบบบูรณา
การ ที่ทำงานเป็นทีม
และมผีลกระทบต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

โครงการ 3 - - - - - - - - - - - - - 3 - - โครงการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยด้วย
ระบบนักวิจัย           
พี่เลี้ยง และสร้าง
เครือข่ายการวิจัยกับ
หน่วยงาน           
และสถาบันอ่ืน 

KR 5 จำนวนผลิตภณัฑ์
หรือนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์ท่ีเป็นผลผลิต
จากงานวิจัย    

ผลิตภณัฑ์/
นวัตกรรม 

5 - - 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนเพื่อยกระดับ
คุณภาพผลงานวิจัย
นวัตกรรม  
และผลิตภัณฑ์ในเชิง
สังคม และเศรษฐกิจ   

KR 6 จำนวนโครงการ
ความร่วมมือกับท้องถิ่น             
ภาคธุรกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม           
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ์

โครงการ 3 - - 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - โครงการสร้างระบบ
และแรงจูงใจให้
นักวิจัยรวมกลุม่เป็น
ทีมวิจัยแบบบูรณาการ           
ในการทำวิจัยร่วมกับ
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

ท้องถิ่น ภาคธุรกิจ 
และภาคอุตสาหกรรม   
1) กิจกรรมการการ
กำหนดโจทย์การวิจัย
แบบบูรณาการที่
สอดคล้องกับนโยบาย
การวิจัยของประเทศ  
2) กิจกรรม การอบรม
เชิงปฏิบัติการ การ
เขียนข้อเสนอการวจิัย
เพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
กับหน่วยงานต่างๆ  
3) กิจกรรม การ
สนับสนุนการวิจัยแบบ
ร่วมทุนกับภาคี
ภายนอก 

KR 7 ร้อยละของเงิน
วิจัยจากภายนอกท่ี
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 - - - - - - 10 10 - โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 
สำหรับการเสนอขอรับ
งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอก  
1) กิจกรรม การอบรม          
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย สำหรับ          
การเสนอขอรับ
งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอก  
2) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
การออกแบบโจทย์
วิจัยสำหรับมุ่งเป้าสู่
การขอทุน  จากแหล่ง
ภายนอก 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 

   
1 โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจัยระดับกลาง         

และนักวิจัยอาวุโส   
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ  

4.0000 มี.ค.-ก.ค.66 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

2 โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจัยระดับกลาง           
และนักวิจัยอาวุโส   
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ  

1.0000 มี.ค.-ก.ค.66 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

3 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง 
และสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 

3.0000 มี.ค.-ก.ค.66 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ทุกคณะ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ในเชิงสังคม และ
เศรษฐกิจ   

1.5000 มี.ค.-ก.ค.66 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ทุกคณะ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 

   
5 โครงการสร้างระบบและแรงจูงใจให้นักวิจัยรวมกลุ่มเป็น

ทีมวิจัยแบบบูรณาการในการทำวิจัยร่วมกับท้องถิ่น ภาค
ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม   
1) กิจกรรมการการกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการ
ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ  
2) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอ
การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ท้าทายกับหน่วยงานต่างๆ  
3) กิจกรรม การสนับสนุนการวิจัยแบบร่วมทุนกับภาคี
ภายนอก 

3.0000 ต.ค.65-ก.ย.66 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 

   
6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สำหรับการเสนอขอรับ

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  
1) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย สำหรับการเสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก  
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การออกแบบโจทย์วิจัยสำหรับมุ่งเป้าสู่การขอทุนจาก
แหล่งภายนอก 

0.5000 ต.ค.65-ก.ย.66 สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

รวมงบประมาณ 13.00    
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

       เป้าประสงค์ (Objective)  

O1 ปลูกฝังแนวคิดแก่บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา ในการอุทิศตนเพ่ือชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

O2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากบริบททางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ                     

     ให้ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 

O3 สร้างพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมและยั่งยืน  

      กลยุทธ์/แนวทาง 

• พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

• ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างระบบบริการวิชาการให้มีความต่อเนื่องและดียิ่งขึ้น 

• ขับเคลื่อนการนำจุดแข็งในท้องถิ่นด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี มาบูรณาการเพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) ตามแนว BCG Model 

• สร้างพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว อาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

• แสวงหาภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

     ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการขับเคลื่อน 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

KR 1 จำนวนหลักสูตร
ระยะสั้นเพื่อสร้างอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นที่มีการนำไปใช้
จริง 

หลักสตูร 5 - 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - โครงการพัฒนาระบบ 
และกลไกการบริการ
วิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

KR 2 จำนวนโครงการ
บริการวิชาการที่
ดำเนินการอยา่งต่อเนื่อง       
และส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม 

โครงการ 5 - 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - โครงการยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับคนในชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา 

KR 3 จำนวนผลิตภณัฑ์
หรือนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดคุณค่าด้าน
เศรษฐกิจต่อชุมชน
ท้องถิ่น สังคม ตามแนว 
BCG Model 

ผลิตภณัฑ์/
นวัตกรรม 

5 - 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - โครงการส่งเสริมและ
พัฒนานวัตกรรม
ชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจ BCG  

KR 4 พื้นที่หรือชุมชน
ต้นแบบ (Social Lab) 
ที่ได้รับการพัฒนา 

พื้นที ่                  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ต้นแบบเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบองค์รวม 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

 
1) ด้านการท่องเที่ยว   1 - - - 1 - - - - - - - - - - - -  
2) ด้านอาหาร   1 - - 1 - - - - - - - - - - - - -  
3) ด้านสุขภาพ           1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -  
4) การดูแลผูสู้งอายุ   1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -  
KR 5 พื้นที่ต้นแบบ 
(Social Lab) การ
พัฒนาแบบองค์รวมที่มี
เครือข่ายร่วมพัฒนา  

พื้นที ่ 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ต้นแบบเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบองค์รวม 

KR 6 จำนวน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ไดร้ับ
การพัฒนาสู่ Soft 
Power 

ศิลปวัฒน 
ธรรม/ภูมิ
ปัญญา 

1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - โครงการพัฒนา
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
การเป็น Soft Power 
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รายละเอียดโครงการ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 

1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

0.2500 พ.ย.65-ม.ค. 66 สำนักบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯ 

2 โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา 

2.0000 ม.ค.-ส.ค. 66 สำนักบริการวิชาการ 
ทุกคณะ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯ 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจ BCG  

0.5000 ม.ค.-ส.ค. 66 สำนักบริการวิชาการ 
ทุกคณะ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯ 

4 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต             
แบบองค์รวม 

1.0000 ม.ค.-ส.ค. 66 สำนักบริการวิชาการ 
ทุกคณะ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต              
แบบองค์รวมที่มีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

0.3000 ม.ค.-ส.ค. 66 สำนักบริการวิชาการ 
ทุกคณะ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ท้องถิ่น 

6 โครงการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ 
เป็น Soft Power 

0.1000 ม.ค.-ส.ค. 66 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ท้องถิ่น 

7 โครงการแนวทางการปรับปรุงพ้ืนที่ตึกแถวสำหรับชีวิตวิถีใหม่จาก
กรณีโรคระบาด โควิด-19 

0.3000 พ.ย.65-ส.ค. 66 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 

8 โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เครื่องปั้นดินเผาต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรม
วิถีชีวิตชุมชนบ้านด่านเกวียนยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

5.5000 พ.ย.65-ส.ค. 66 คณะวิทยาการจัดการ รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯ 

9 โครงการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการจัดการทรัพยากรทาง
ธรณีธรรมชาติ และวัฒนธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat 
Geopark) จังหวัดนครราชสีมาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอีสานใต้ 

3.1000 พ.ย.65-ส.ค. 66 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯ 

10 โครงการพัฒนาศูนย์กลาง องค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมด้าน
บรรพชีวินและวัฒนธรรม ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพ่ือยกระดับการ
ท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน 

8.4000 มี.ค.-ธ.ค. 66 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯ 

รวมงบประมาณ 21.45    
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล 
 

     เป้าประสงค์ (Objectives)  

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง น่าอยู่ น่าทำงาน มีธรรมาภิบาล มีความเป็นสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

    กลยุทธ์/แนวทาง 

• พัฒนาระบบการทำงานด้วยนวัตกรรมทางการบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล 

• พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้สามารถทำงานแบบบูรณาการทั้งในหน่วยงาน และข้ามหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

• กระจายอำนาจการบริหารจัดการ แต่รวมศูนย์ด้านนโยบายและระบบบริหารจัดการ 

• ปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

• สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงาน   

• ยกระดับคุณภาพบุคลากร สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม 

• พัฒนาแนวทางการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

• ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

• พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Digital University 

• วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลให้เกิดท่ัวทั้งมหาวิทยาลัย  

• พัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals: SDG 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการขับเคลื่อน 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

KR 1 ความพึงพอใจใน
ระบบการทำงานของ
บุคลากร และ
ผู้รับบริการ   

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารด้วยวัฒนธรรม
ที่ดีและยดึหลักธรร
มาภิบาล 
1) กิจกรรมส่งเสรมิ
คุณธรรม และ
จริยธรรม  
2) กิจกรรมอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานสารบรรณ 
โครงการ 
Reinventing 
มหาวิทยาลยัและ
หน่วยงาน   

KR 2 ร้อยละ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำป ี

ร้อยละ 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 กิจกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

KR 3 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินภาพรวม  

ร้อยละ 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1) กิจกรรมเพิ่ม
สมรรถนะ 
ในการบริหารจัดการ
งบประมาณการ
เบิกจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2) กิจกรรมการให้
รางวัลหน่วยงาน  
3) กิจกรรมมาตรการ
เร่งรัด ตดิตาม และ
มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
จ่ายเงิน 

KR 4 รอบเวลาของการ
จัดซื้อพัสดุ     

วัน 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 กิจกรรมลดรอบ
ระยะเวลาการจัดซื้อ
พัสดุ  

KR 5 จำนวนหน่วยงาน
ที่สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้    

หน่วยงาน 1 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - กิจกรรมจดัทำแผน
และหารายได ้

KR 6 ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านการจัดการ

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการทำงานของ
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยั    

บุคลากรและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา   
1) กิจกรรม 5 ส. และ
ความปลอดภัย  
2) กิจกรรม Nrru 
บ้านน่าอยู่ 

KR 7 ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาและนำมา
ปฏิบัติงานได้จริง    

ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 โครงการพัฒนา
บุคลากรใหส้ามารถ
ทำงานแบบบูรณาการ
ข้ามสายงานและข้าม
หน่วยงาน 
1) กิจกรรมอบรม
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงข้ึน  
2) กิจกรรมพัฒนา
แนวทางในการทำงาน
แบบบูรณาการข้าม
สายงานและหน่วยงาน 
 

โครงการบริหาร
จัดการสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนให้มี
ประสิทธิภาพ   
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

1) กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและ
ค่าตอบแทน  
2) กิจกรรมคลินิกการ
จัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน  
3) กิจกรรมเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ 
สวัสดิการและ
ค่าตอบแทน 

KR 8 ร้อยละของรายได้
จากการบริการวิชาการ
และการบริหารทรัพยส์ิน
ที่เพ่ิมขึ้น    

ร้อยละ 10 - - - - - - - - 10 - - - - - - - โครงการพัฒนาแนว
ทางการจัดหารายได้
จากการบริหาร
วิชาการและการ
บริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยั   
1) กิจกรรมส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพการ
จัดหารายได้ของ
หน่วยงาน  
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

2) กิจกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการด้าน
งานทรัพย์สินและ
รายได้ของ
มหาวิทยาลยั  
3) กิจกรรมการพัฒนา
แนวคิดและรูปแบบ
การจัดหารายได้
สำหรับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลยั 

KR 9 Green 
University Ranking 

อันดับ 150 - - - - - - - - 150 - - - - - - - โครงการขับเคลื่อน
การเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว (Green 
University) 

KR 10 ระดับ
ความสำเร็จของการเป็น
มหาวิทยาลยัดิจิทลั 

ระดับ 3 - - - - - - - - - - - - 3 - - - โครงการพัฒนาสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 
กิจกรรมขับเคลื่อน
แผนแม่บทเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

KR 11 ผลการจัดระดับ
ด้านการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA ของกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา ที่เข้า
รับการประเมิน 

อันดับ 1-15 - - - - - - - - 1-15 - - - - - - - 1) กิจกรรมพัฒนาเว็บ
ไซด์เพื่อสื่อสารข้อมูล 
ITA 
2) กิจกรรมยกระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
มหาวิทยาลยั 

KR 12 ระดับการรับรู้
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั(5 ระดับ) 

                    กิจกรรม Nrru smart 
pr 
กิจกรรม Nrru 
channel 
กิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธ์ 

- ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ระดับ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก   

ระดับ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

KR 13 ผลการจัดอันดบั 
THE Impact Ranking  

                    โครงการ Ranking 
University  
- กิจกรรมส่งเสรมิการ
ขับเคลื่อน SDG 4 , 
SDg 17 
- กิจกรรมขับเคลื่อน



54 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อน 
คร. มส. วท. วจก. ทอ. สศ. พย. บว. สนอ. สสว. สวท. สวธ. สค. สวพ. สม. สภ.  

การเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว 
- กิจกรรมปลูก
จิตสำนึกการเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 
- กิจกรรมการพัฒนา
พลังงานทางเลือก 

13.1 SDG 4 การศึกษา
ที่เท่าเทียม (Quality 
Education)  

อันดับ 600 - - - - - - - - 600 - - - - - - -  

13.2 SDG 17 การเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือต่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Partnerships for the 
Goals) 

อันดับ 600 - - - - - - - - 600 - - - - - - -  
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารด้วยวัฒนธรรมที่ดี
และยึดหลักธรรมาภิบาล 
1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม  
2) กิจกรรมอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสาร
บรรณ 

0.1000 ต.ค.65-ก.ย.66 สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลฯ 

2 โครงการ Reinventing มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน     0.1500  ม.ค.-ก.ย.66 สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลฯ 

3 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน - ก.ย.66 กองนโยบายและแผน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ 
แผนและงบประมาณ 

4 1) กิจกรรมเพ่ิมสมรรถนะ 
ในการบริหารจัดการงบประมาณการเบิกจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2) กิจกรรมการให้รางวัลหน่วยงาน  
3) กิจกรรมมาตรการเร่งรัด ติดตาม และมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน 

0.0500 ต.ค.65-ก.ย.66 สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ 
แผนและงบประมาณ 

5 กิจกรรมลดรอบระยะเวลาการจัดซื้อพัสดุ  -    ต.ค.65-ก.ย.66 กองกลาง 
ทุกหน่วยงาน 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ
และกายภาพ 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 

6 กิจกรรมจัดทำแผนและหารายได้ - ม.ค.-ก.ย.66 สำนักบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และพัฒนาท้องถิ่น 

7 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงานของ
บุคลากรและการเรียนรู้ของนักศึกษา   
1) กิจกรรม 5 ส. และความปลอดภัย  
2) กิจกรรม Nrru บ้านน่าอยู่ 

2.0000 ม.ค.-ก.ย.66 สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ
และกายภาพ 

8 โครงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานแบบบูรณาการ
ข้ามสายงานและข้ามหน่วยงาน 
1) กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  
2) กิจกรรมพัฒนาแนวทางในการทำงานแบบบูรณาการ
ข้ามสายงานและหน่วยงาน 

0.5000 ต.ค.65-ก.ย.66 สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลฯ 

9 โครงการบริหารจัดการสวัสดิการและค่าตอบแทน           
ให้มีประสิทธิภาพ   
1) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
ค่าตอบแทน  
2) กิจกรรมคลินิกการจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน  
3) กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการ                 
และค่าตอบแทน 

- ม.ค.-ก.ย.66 กองบริหารงานบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลฯ 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 

10 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้จากการบริหาร
วิชาการและการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย            
1) กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดหารายได้ของ
หน่วยงาน  
2) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการด้านงานทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย          
3) กิจกรรมการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการจัดหารายได้
สำหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

- ต.ค.65-ก.ย.66 สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัยฯ 

11 โครงการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) 

0.5000 ต.ค.65-ก.ย.66 สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายการคลัง พัสดุ 
และกายภาพ 

12 โครงการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
กิจกรรมขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล 

0.5000 ต.ค.65-ก.ย.66 สำนักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษาฯ 

13 1) กิจกรรมพัฒนาเว็บไซด์เพ่ือสื่อสารข้อมูล ITA  
2) กิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัย 

- ม.ค.-ก.ย.66  คณะกรรมการ ITA 
สำนักคอมพิวเตอร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ
และกายภาพ 

14 กิจกรรม Nrru smart pr 
กิจกรรม Nrru channel 
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

0.2000 ต.ค.65-ก.ย.66 กองกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรฯ 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 

15 โครงการ Ranking University  
- กิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อน SDG 4 , SDg 17 
- กิจกรรมขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
- กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
- กิจกรรมการพัฒนาพลังงานทางเลือก 

0.2000 ต.ค.65-ก.ย.66 สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษาฯ 

      

รวมงบประมาณ 4.20    
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

2.3 ประมาณการงบประมาณ ปี 2566 
           

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

1. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะคนทุกช่วงวัย 11.18 18.81 
2. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสมรรถนะสูง 9.60 16.15 
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของคน                  
ในท้องถิ่น และประเทศ 

13.00 21.87 

4. การส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม          
ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

21.45 36.09 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความ
เป็นสากล 

4.20 7.07 

รวม 59.43 100.00 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
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การประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
             การประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ ให้พิจารณาจาก
ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 
 
การประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
          แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะคนทุกช่วงวัย 
 

 

 
 

KR 1 ร้อยละของหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน AUN-QA    
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยโดยกองประกันคุณภาพการศึกษา คณะ และหลักสูตร ร่วมขับเคลื่อน

การพัฒนามาตรฐานหลักสูตร อาจารย์ และการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความพร้อม         
ในการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอาเซียน (AUN-QA)            
โดยคำนวณเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนหลักสูตรปริญญาที่มีความพร้อมในการเข้ารับ
การประเมินกับจำนวนหลักสูตรปริญญาทั้งหมดท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอนในแต่ละปี  

วิธีคำนวณ จำนวนหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน  
X 100 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

วิธีจัดเก็บ กองประกันคุณภาพการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวม             
ของมหาวิทยาลัยจากการขับเคลื่อนในระดับคณะ/หลักสูตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, กองประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

KR 2 จำนวนหลักสูตรใหม่ในลักษณะบูรณาการที่มีความหลากหลาย 
คำอธิบาย เป็นการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงทั้ งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท                 

และปริญญาเอก โดยเป็นหลักสูตรในลักษณะบูรณาการหลากหลายศาสตร์สาขา           
(สหวิทยาการ) เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีทักษะที่หลาย ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  

วิธีคำนวณ นับจำนวนหลักสูตรในลักษณะบูรณาการที่พัฒนาขึ้นใหม่ในแต่ละปี ทีม่ีการ
ดำเนินการแล้วเสร็จอาจมีการเปิดรับนักศึกษาแล้วหรือยังไม่เปิดรับก็ได้ 

วิธีจัดเก็บ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเก็บรวมรวมข้อมูลในภาพรวมจากทุกคณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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KR 3 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ Up-Re-New Skill ให้กับศิษย์เก่าและประชาชน 
คำอธิบาย ตามที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ประชากรวัยเรียนลดลง ส่งผลต่อการ

จัดหารายได้จากหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัย รวมถึงสถานการณ์ต่างๆของโลก            
และประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการทักษะแรงงาน
ของผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ Up-Re-New Skill ให้กับศิษย์เก่าและประชาชนให้มีทักษะ 
ความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

วิธีคำนวณ นับจำนวนหลักสูตรระยะสั้นในการ Up-Re-New Skill ศิษย์เก่าและหรือประชาชน          
ที่พัฒนาขึ้นใหม่และมีการให้บริการแล้ว 

วิธีจัดเก็บ สำนักบริการวิชาการวิชาการ (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ทุกคณะ/หน่วยงาน  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักคอมพิวเตอร์, สำนักวิทยบริการฯ, สำนักบริการ
วิชาการ 

 
 

KR 4 สัดส่วนนักศึกษาใหม่ที่เป็นวัยทำงานต่อนักศึกษาที่เข้าใหม่ทั้งหมด 
คำอธิบาย จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จึงมีการปรับกลยุทธ์ในการให้บริการ การจัดการเรียนรู้โดยร่วมมือการสถาน
ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาบุคลากรวัยแรงงาน               
ทั้งหลักสูตรปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น โดยสามารถสะสมเป็นคลังหน่วยกิต 
(Credit Bank) เพ่ือเทียบโอนเป็นหลักสูตรปริญญาได้ 

วิธีคำนวณ การคำนวณตามตัวชี้วัดนี้ให้เปรียบเทียบสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ในแต่
ละปีที่เป็นวัยทำงาน (ไม่ใช่ผู้จบ ม.6 หรือ ปวช./ปวส. ที่ยังไม่มีงานทำ) กับจำนวน
นักศึกษาที่ เข้าใหม่ทั้งหมด ทั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้น (เฉพาะ
หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิตได้ ไม่นับหลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป)  
คำนวณหาค่าร้อยละ ดังสูตรต่อไปนี้ 
 

จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่เป็นวัยทำงาน  
X 100 

จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 
 

วิธีจัดเก็บ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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KR 5 ร้อยละของรายวิชาที่ปรับเปลี่ยนเป็น NRRU Learning Platform 
คำอธิบาย ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง

สถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงมีนโยบาย 
ให้ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ NRRU Learning Platform 
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้ง Online Onsite และ Onhand 

วิธีคำนวณ  
จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ  

NRRU Learning Platform  
X 100 

จำนวนรายวิชาทั้งหมดท่ีจัดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษานั้นๆ 

 

วิธีจัดเก็บ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
KR 6 ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพอาจารย์ NRRU–Professional Standard Framework (อย่างน้อย
ระดับ 2 จาก 4 ระดับ) ที่เพิ่มขึ้น 

คำอธิบาย เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพอาจารย์ตามระบบ NRRU–Professional Standard Framework 
โดยจะมีเกณฑ์ประเมินเพื่อวัดระดับคุณภาพของอาจารย์ 4 ระดับ  

วิธีคำนวณ คำนวณหาค่าร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม NRRU–Professional 
Standard Framework อย่างน้อยระดับ 2 จาก 4 ระดับ ตามสูตรต่อไปนี้ 
 

จำนวนอาจารย์ที่มีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป  
X 100 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  
วิธีจัดเก็บ กองบริหารงานบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, กองบริหารงานบุคคล 
 

KR 7 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเป็น
พลเมืองโลก 

คำอธิบาย การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพ่ือให้มีอัต
ลักษณ์ “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน มีจิตสาธารณะ” รวมถึงการเป็นพลเมืองไทย 
พลโลกที่ดี ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม จำเป็นต้องมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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วิธีคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย 

วิธีจัดเก็บ กองพัฒนานักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวมมหาวิทยาลัยจากคณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, กองพัฒนานักศึกษา 

 
KR 8 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเอก 

เป็นภาษาอังกฤษ (รายวิชา/หลักสูตร) 
คำอธิบาย ทักษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดต่อสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ
บัณฑิตให้สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ซึมซับ คุ้นเคย และสามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษได้ เป็นการเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งข้ันให้กับนักศึกษาและบัณฑิต 

วิธีคำนวณ การคำนวณผลตามตัวชี้วัดนี้ให้นับจำนวนรายวิชาเอกท่ีแต่ละหลักสูตรมีการจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในแต่ละปี 

วิธีจัดเก็บ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยจากทุกคณะ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

KR 9 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสมรรถนะหรือผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

คำอธิบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการสื่อสาร ซึ่งจะมีการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
ที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย และทำการประเมิน/สอบวัดระดับความรู้ตาม
เกณฑ์ หลังจากมีการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละชั้น
ปี 

วิธีคำนวณ ทำการประเมิน/สอบวัดระดับความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แต่ละชั้นปี เทียบกับข้อกำหนดการผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
 

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ละชั้นปีที่ผ่านเกณฑ์ 
การทดสอบภาษาอังกฤษ  X 100 

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ละชั้นปีที่เข้าสอบ  
วิธีจัดเก็บ สถาบันภาษาเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมมหาวิทยาลัย แยกรายชั้นปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สถาบันภาษา 
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KR 10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านดิจิทัล                     
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

คำอธิบาย ทักษะที่บุคคลทั่วไปรวมทั้งนักศึกษาจำเป็นต้องมีในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 คือ ทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้
สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  
และการทำงาน มหาวิทยาลัยจึงมีรายวิชาพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
หลักสูตรอบรมระยะสั้นแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจ สามารถใช้
เทคโนโลยีเบื้องต้น รวมถึงขั้นสูงในบางสาขา ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะดังกล่าวให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี และให้มีการ
ประเมินทักษะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

วิธีคำนวณ ทำการประเมิน/สอบวัดระดับความรู้ ทักษะทางดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏนครราชสีมา แต่ละชั้นปี เทียบกับข้อกำหนดการผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ละชั้นปีที่ผ่านเกณฑ์ 
การทดสอบทางดิจิทัล  X 100 

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ละชั้นปีที่เข้าสอบ  
วิธีจัดเก็บ สำนักคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมมหาวิทยาลัย แยกรายชั้นปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สำนักคอมพิวเตอร์ 
 

KR 11 จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดทำเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
คำอธิบาย เป็นกิจกรรมที่ศิษย์เก่าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุน            

หรือดำเนินการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย  
วิธีคำนวณ ให้นับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ศิษย์เก่าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นแกนนำหลัก             

ในการดำเนินการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เช่น การระดมทุนหรือ
จัดกิจกรรมจัดหารายได้เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา การระดมทุนเพ่ือ
สนับสนุนกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

วิธีจัดเก็บ กองพัฒนานักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาคมศิษย์เก่า และคณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, คณะ, กองพัฒนานักศึกษา 
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KR 12 ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
คำอธิบาย ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน หมายถึง ทัศนคติที่ดี ความรัก ความผูกพัน 

ความภูมิใจ ความหวงแหนในสถาบันของศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่พร้อมจะทำหรือพิทักษ์ผลประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัย 

วิธีคำนวณ คณะ/กองพัฒนานักศึกษาทำการประเมินความผูกพันของศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน           
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด และคำนวณออกมาเป็นร้อยละ  
 

วิธีจัดเก็บ กองพัฒนานักศึกษารวบรวมข้อมูลในภาพรวมมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, กองพัฒนานักศึกษา 

 
KR 13 จำนวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศที่มีการปฏิบัติจริง   

คำอธิบาย โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ในที่นี้หมายถึงโครงการที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตร  
จัดการศึกษา แลกเปลี่ยนบุคลากร องค์ความรู้ นักศึกษา เพ่ือความหลากหลายและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ฯลฯ 

วิธีคำนวณ ให้นับจำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยหรือคณะทำความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  จัดการศึกษา แลกเปลี่ยนบุคลากร องค์ความรู้  
หรือนักศึกษา ที่มีการปฏิบัติจริงในปีงบประมาณท่ีประเมิน 

วิธีจัดเก็บ กองวิเทศสัมพันธ์เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สถาบันภาษา, กองวิเทศสัมพันธ์ 

 
KR 14 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ    

คำอธิบาย บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ และภาค กศ.ปช.          

ที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ใน
ระยะเวลา 1 ปี เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ การนับการมีงานทํานับกรณี
ทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได 
การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาภาค กศ.ปช. ใหคํานวณ
เฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้นการประเมินตามตัวชี้วัดนี้
สามารถใชขอมูลจากระบบสํารวจภาวะการมีงานทําของมหาวิทยาลัยหรือที่คณะ/
หลักสูตรทําการสํารวจเอง 

วิธีคำนวณ จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (งานใหม่) X 100 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม 
(ไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่ออย่างเดียว อุปสมบท เกณฑ์ทหาร และมีงานทำก่อนเข้าศึกษา
ต่อ) 

วิธีจัดเก็บ ใช้ข้อมูลผลการสำรวจภาวะ การมีงานทำจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่
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ดูแลภาพรวมโดยกองประกันคุณภาพการศึกษา และคณะ/หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

KR 15 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
คำอธิบาย การประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีของแต่ละคณะ                

ที่ครอบคลุมประเด็นด้านทักษะความรู้ (ทักษะทางวิชาการ) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้เพ่ือนำผลการประเมินและข้อเสนอจากผู้ใช้บัณฑิต                  

ไปประกอบการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

วิธีคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
วิธีจัดเก็บ กองประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมข้อมูลในภาพรวมมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 
 

 
KR 1 จำนวนนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนในแต่ละปี 

คำอธิบาย การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ มีความสำคัญที่จะทำให้การจัด
การศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการ กระบวนการ สื่อและสิ่งสนับสนุน
ใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของผู้เรียน ส่งผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ 
ของประเทศ 

วิธีคำนวณ ให้นับจำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสร้างข้ึนใหม่ในแต่ละปี 
วิธีจัดเก็บ คณะครุศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต 
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KR 2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังสำเร็จการศึกษา 

คำอธิบาย บัณฑิตครูที่สําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา            
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 
การนับการมีงานทํานับกรณีทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามา          
เปนประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได การประเมินตามตัวชี้วัดนี้สามารถใชขอมูลจาก
ระบบสํารวจภาวะการมีงานทําของมหาวิทยาลัยหรือที่คณะ/หลักสูตรทําการสํารวจ
เอง 

วิธีคำนวณ จำนวนบัณฑิตครูที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ            
ภายในระยะเวลา 1 ปี  X 100 

จำนวนบัณฑิตครูทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม 
(ไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่ออย่างเดียว อุปสมบท เกณฑ์ทหาร และมีงานทำก่อนเข้าศึกษา
ต่อ) 

วิธีจัดเก็บ ใช้ข้อมูลผลการสำรวจภาวะการมีงานทำจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ดูแล
ภาพรวมโดยกองประกันคุณภาพการศึกษา และคณะ/หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต 
 

KR 3 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ในปีแรกหลังสำเร็จ
การศึกษา 

คำอธิบาย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของบัณฑิต
ครูที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพ มหาวิทยาลัยจึงให้
ความสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต และเตรียมความพร้อมในการสอบ
ดังกล่าว เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพได้ 

วิธีคำนวณ  

จำนวนบัณฑิตครูที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้
ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกพษา X 100 

จำนวนบัณฑิตวิชาชีพครูทั้งหมดที่เข้าสอบ  
วิธีจัดเก็บ คณะครุศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต 
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KR 4 ร้อยละของบัณฑิตที่เข้าสอบและสอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้ 
คำอธิบาย อาชีพรัชราชการครู เป็นอาชีพหลักท่ีมีความมั่นคง มีเกียรติ เป็นที่ใฝ่ฝันของนักศึกษา

ครูและผู้ปกครอง และเป็นอาชีพที่ต้องมีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความ
พร้อมในการสอบบรรจุให้กับบัณฑิต 

วิธีคำนวณ  

จำนวนบัณฑิตครูที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ 
X 100 

จำนวนบัณฑิตครูทั้งหมดท่ีเข้าสอบ  
วิธีจัดเก็บ คณะครุศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต 
 

KR 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิชาชีพครู 
คำอธิบาย เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตต่อ

คุณภาพบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในภาพรวม ที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านทักษะความรู้ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา รวมถึง
คุณลักษณะครูของพระราชา 

วิธีคำนวณ คำนวณหาค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยอาจแปลงมาจากค่าเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5) 

วิธีจัดเก็บ คณะครุศาสตร์ และกองประกันคุณภาพการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต 
 

KR 6 จำนวนโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตวิชาชีพครู 
คำอธิบาย มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครราชสีมากำหนดคุณ ลั กษณ ะ บัณ ฑิ ตวิ ชาชีพครู                    

“ครูพระราชา” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะความรู้ เก่งศาสตร์ เก่งสอน 
เก่งภาษา มีจิตวิญญาณความเป็นครู รู้และรักษ์ท้องถิ่น จึงได้กำหนดแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในแต่ละชั้นปีให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ดังกล่าว 

วิธีคำนวณ นับจำนวนโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตวิชาชีพครูทั้งที่จัดโดยคณะครุศาสตร์ 
และคณะร่วมผลิต 

วิธีจัดเก็บ คณะครุศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต 
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KR 7 จำนานครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ
สมรรถนะ 

คำอธิบาย สถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับเปลี่ยนแปลงไปด้วย รวมถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับมัธยมศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ที่ดี มีคุณภาพ 

วิธีคำนวณ นับจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในด้าน
ต่างๆ ที่ปจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสามารถนับซ้ำได้กรณีที่ 1 คน 
เข้าร่วมหลายโครงการ 

วิธีจัดเก็บ คณะครุศาสตร์เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต 

 
KR 8 จำนวนโรงเรียนร่วมผลิตครูที่ได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบด้านการจัดการศึกษา 

คำอธิบาย โรงเรียนร่วมผลิตครูหมายถึงโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาครู ฯลฯ โดยมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การเป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษา 

วิธีคำนวณ นับจำนวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าไปพัฒนาให้ เป็นต้นแบบ
ด้านการจัดการศึกษา 

วิธีจัดเก็บ คณะครุศาสตร์เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
                   ของคนในท้องถิ่นและประเทศ 
 

 
KR 1 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 

TCI 1 ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 
คำอธิบาย       ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย         

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ ในฐานข้อมูล            
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai –Journal Citation Index Centre (TCl) 
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 หรือวารสารวิชาการระดับชาติ           
ตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด 

วิธีคำนวณ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
X 100 จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด           

ของมหาวิทยาลัย  
วิธีจัดเก็บ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

 
KR 2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 
คำอธิบาย        ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง 

บทความจากผลงานวิจั ยที่ ได้ รับการตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการ ( Journal)                         
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่  ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้แก่  ERIC, 
MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล 
SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse 

วิธีคำนวณ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด           

ของมหาวิทยาลัย  
วิธีจัดเก็บ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
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KR 3 บทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
คำอธิบาย บทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) หมายถึง 

บทความจากผลงานวิจั ยที่ ได้ รับการตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการ ( Journal)                         
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่  ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้แก่  ERIC, 
MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล 
SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse และได้รับการอ้างอิง 
ในการนำไปใช้ประโยชน์ 

วิธีคำนวณ คำนวณหาค่าเฉลี่ยรวมของบทความท่ีได้รับการอ้างอิง ดังนี้ 
 

จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงทั้งหมดของทุกบทความ               
ในปีที่ประเมิน  

จำนวนบทความทั้งหมด  
วิธีจัดเก็บ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

 
KR 4 จำนวนโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ทำงานเป็นทีมและมีผลกระทบต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 
คำอธิบาย       จำนวนโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ทำงานเป็นทีม หมายถึง โครงการวิจัย        

ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายคณะ เพ่ือขับเคลื่อน 
การดำเนินงานในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือนำสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 
      ผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในมิติเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมทำให้
เกิดผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

วิธีคำนวณ นับจำนวนโครงการวิจัยในลักษณะแผนงาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากหลายหน่วยงาน หลายศาสตร์ และมีการนำผลงานวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจนเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

วิธีจัดเก็บ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
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KR 5 จำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ท่ีเป็นผลผลิตจากงานวิจัย    
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัย

และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ก่อให้เกิดรายได้หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
วิธีคำนวณ นับจำนวนจำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีการนำไปใช้โยชน์ก่อให้เกิด

รายได้จริง 
วิธีจัดเก็บ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

 
KR 6 จำนวนโครงการความร่วมมือกับท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม         

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คำอธิบาย โครงการวิ จั ยที่ เกิ ดจากความร่ วมมื อกับ ท้ องถิ่ น  ภาคธุ รกิ จ เอกชน  หรือ

ภาคอุตสาหกรรม  ในการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
วิธีคำนวณ นับจำนวนโครงการความร่วมมือกับท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม         

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการในปีงบประมาณที่ประเมิน 
วิธีจัดเก็บ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

 
KR 7 ร้อยละของเงินวิจัยจากภายนอกที่เพิ่มขึ้น 

คำอธิบาย เงินวิจัยจากภายนอก หมายถึง เงินวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
หรือหน่วยงานภายนอก (ท่ีไม่ใช่เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) 

วิธีคำนวณ จำนวนเงินวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการอุดหนุน                    
ในปีที่ประเมิน- จำนวนเงินวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการ

อุดหนุนในปีที่ผ่านมา 
X 100 

จำนวนเงินวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการอุดหนุนในปีที่ผ่านมา  
วิธีจัดเก็บ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
                   ของท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 
KR 1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นที่มีการนำไป 

ใช้จริง 
คำอธิบาย จำนวนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น หมายถึง หลักสูตร

บริการวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและมีการจัดอบรมจริง เพ่ือสร้างอาชีพให้ประชาชนเป้าหมาย (โดยเน้น
หลักสูตรแบบมีค่าลงทะเบียนเพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย)  

วิธีคำนวณ นับจำนวนหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่พัฒนาขึ้นใหม่ในแต่ละปี 
วิธีจัดเก็บ สำนักบริการวิชาการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สำนักบริการวิชาการ, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

 
KR 2 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
คำอธิบาย โครงการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (3-5 ปี) จนทำให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
หรือสิ่งแวดล้อมที่สามารถวัดหรือประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

วิธีคำนวณ นับจำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการดำเนินการในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง (3-5 ปี) 
จนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน 

วิธีจัดเก็บ สำนักบริการวิชาการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สำนักบริการวิชาการ, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

 
KR 3 จำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่น 

สังคม ตามแนว BCG Model 
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมตามแนวเศรษฐกิจ BCG Model ที่ เกิดจากการพัฒนา         

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และทำให้ผู้ประกอบการชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
สามารถทำเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักได้ 

วิธีคำนวณ นับจำนวนผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมตามแนวเศรษฐกิจ BCG Model ที่ เกิดจาก
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

วิธีจัดเก็บ สำนักบริการวิชาการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สำนักบริการวิชาการ, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
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KR 4 พื้นที่หรือชุมชนต้นแบบ (Social Lab) ที่ได้รับการพัฒนา 
คำอธิบาย พ้ืนที่หรือชุมชนต้นแบบ (Social Lab) หมายถึง พ้ืนที่หรือชุมชนที่มหาวิทยาลัย

กำหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาตามบริบทหรือศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือให้เป็น
ต้นแบบในด้านนั้นๆ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดจุดเน้น 4 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านการท่องเที่ยว 
2) ด้านอาหาร 
3) ด้านสุขภาพ          
4) ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

วิธีคำนวณ นับจำนวน พ้ืนที่ หรือชุมชนต้นแบบ  (Social Lab) ที่ เกิดจากการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 

วิธีจัดเก็บ สำนักบริการวิชาการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สำนักบริการวิชาการ, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

 
KR 5 พื้นที่ต้นแบบ (Social Lab) การพัฒนาแบบองค์รวมที่มีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

คำอธิบาย พ้ืนที่หรือชุมชนต้นแบบ (Social Lab) การพัฒนาแบบองค์รวม หมายถึง พ้ืนที่หรือ
ชุมชนที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ           
และเอกชน จนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอ่ืนได้ 

วิธีคำนวณ นับจำนวนพ้ืนที่หรือชุมชนต้นแบบ  (Social Lab) การพัฒนาแบบองค์รวมที่มี
เครือข่ายร่วมพัฒนา 

วิธีจัดเก็บ สำนักบริการวิชาการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สำนักบริการวิชาการ, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

 
KR 6 จำนวนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาสู่ Soft Power 

คำอธิบาย การพัฒนาท้องถิ่นโดยการนำประเด็นทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา มาต่อยอดให้เกิด
เป็น Soft Power ที่สามารถสร้างคุณค่าหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน 

วิธีคำนวณ นับจำนวนโครงการ/ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเป็น Soft 
Power ที่สร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างชัดเจน 

วิธีจัดเก็บ สำนักบริการวิชาการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกคณะ, สำนักบริการวิชาการ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภบิาล  
                    และมีความเป็นสากล 
 

 
KR 1 ความพึงพอใจในระบบการทำงานของบุคลากร และผู้รับบริการ   

คำอธิบาย การวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลขององค์กร หรือ
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน            
และผู้รับบริการ เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงระบบและกลไก รวมถึงคุณภาพในการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วิธีคำนวณ ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และผู้ รับบริการ อย่างน้อยครอบคลุม          
ด้านทรัพยากร/บุคลากร กระบวนการ และคุณภาพการให้บริการ โดยอาจคำนวณ
เป็นค่าเฉลี่ยคะแนนเต็ม 5 แล้วเทียบเคียงเป็นร้อยละ 

วิธีจัดเก็บ สำนักงานอธิการบดีเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานอธิการบดี 

 
KR 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

คำอธิบาย เพ่ือวัดประสิทธิภาพและผลสำเร็จของการดำเนินงานในการพัฒนามหาวิทยาลัย          
จึงจำเป็นต้องมีการประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติ
ราชการในแต่ละปี โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ในแต่ละปี 

วิธีคำนวณ จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 
X 100 

จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด  
วิธีจัดเก็บ กองนโยบายและแผนเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน, กองนโยบายและแผน 
 

KR 3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินภาพรวม 
คำอธิบาย พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นในภาพรวมทุกประเภทงบ 
วิธีคำนวณ จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดินที่สามารถเบิกจ่ายได้  

ณ สิ้นปีงบประมาณ X 100 
จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร  

วิธีจัดเก็บ กองนโยบายและแผนเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน, กองนโยบายและแผน 

 
 



78 
 

 
แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

KR 4 รอบเวลาของการจัดซื้อพัสดุ     
คำอธิบาย รอบเวลาของการจัดซื้อพัสดุ ในที่นี้หมายถึงระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 

แต่ละรายการ ซึ่งเป็นการสะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ จึงสมควรให้มีการพิจารณาทบทวนกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน
ให้กระชับ คล่องตัว รวดเร็ว โดยลดรอบระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดแย้งกับ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

วิธีคำนวณ นับจำนวนวันเฉลี่ยในการดำเนินการจัดซื้อพัสดุของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการ          
โดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

วิธีจัดเก็บ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

 
KR 5 จำนวนหน่วยงานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้    

คำอธิบาย หน่วยงานที่พ่ึงพาตนเองได้ หมายถึง หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาที่สามารถแสวงหา/สร้างรายได้เพ่ือบริหารจัดการตนเองโดยไม่รับการ
อุดหนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  

วิธีคำนวณ นับจำนวนหน่วยงานที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยไม่รับการอุดหนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 

วิธีจัดเก็บ สำนักงานอธิการบดีเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานอธิการบดี 

 
KR 6 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรด้านการจัดการสภาพแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัย    
คำอธิบาย การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีความสวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน 
วิธีคำนวณ ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัย แล้วเทียบเคียงเป็นค่าร้อยละ   
วิธีจัดเก็บ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการดำเนินการประเมิน และจัดเก็บ

ข้อมูลภาพรวมมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน, โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ 
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KR 7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและนำมาปฏิบัติงานได้จริง    
คำอธิบาย บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ในรอบปีงบประมาณที่ประเมิน โดยสอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติและสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานได้จริง  

วิธีคำนวณ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตรงตามภาระงาน                  
ที่รับผิดชอบ สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้จริง X 100 

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
วิธีจัดเก็บ กองบริหารงานบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน, กองบริหารงานบุคคล 
 

KR 8 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการและการบริหารทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น    
คำอธิบาย รายได้จากการบริการวิชาการ หมายถึง รายได้จากการจัดหลักสูตรฝึกอบรม การเป็น

ที่ปรึกษา ที่หักเป็นค่าธรรมเนียมเข้ามหาวิทยาลัย 
รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน หมายถึง รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เช่น การให้เช่าสถานที่ เป็นต้น    

วิธีคำนวณ รายได้บริการวิชาการและการบริหารทรัพย์สินในปีที่ประเมิน-
รายไดบ้ริการวิชาการและการบริหารทรัพย์สินในปีที่ผ่านมา X 100 
รายไดบ้ริการวิชาการและการบริหารทรัพย์สินในปีที่ผ่านมา  

วิธีจัดเก็บ กองคลังเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักบริการวิชาการ, กองกิจการพิเศษ 

 
KR 9 Green University Ranking 

คำอธิบาย การขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยเข้าร่วมการจัด
อันดับ (Ranking) ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

วิธีคำนวณ ใช้ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University Ranking) ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลที่มหาวิทยาลัยเลือก 

วิธีจัดเก็บ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน, สำนักงานอธิการบดี 
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KR 10 ระดับความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยดิจิทัลในที่นี้หมายถึง การบริหารจัดการ และการให้บริการด้วยระบบ

ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
วิธีคำนวณ กำหนดระดับความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
อย่างชัดเจน 

2. มีการวิเคราะห์และจัดทำการแผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
3. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 
4. มีการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
5. บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประเด็นการเป็นมหาวิทยาลัย

ดิจิทัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วิธีจัดเก็บ สำนักคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักคอมพิวเตอร์, ทุกหน่วยงาน 
 

KR 11 ผลการจัดระดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
ITA ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้ารับการประเมิน 

คำอธิบาย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับ
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน  

วิธีคำนวณ พิจารณาเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเรียงลำดับจากมากไปน้อย 

วิธีจัดเก็บ ใช้คะแนนผลการประเมิน  ITA ของมหาวิทยาลัยจากกองประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานฯ 

 
KR 12 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

คำอธิบาย ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง มุมมองที่บุคลากรและบุคคลภายนอกมีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยอาจพิจารณาตามพันธกิจหรือภารกิจแต่ละด้าน
และในภาพรวมทุกด้าน เพ่ือให้เห็นภาพที่แตกต่างและชัดเจน นำไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 

วิธีคำนวณ ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่างๆ ที่ครอบคลุมอย่างน้อยตามพันธกิจ  

วิธีจัดเก็บ กองกลางเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
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KR 13 ผลการจัดอันดับ THE Impact Ranking 
คำอธิบาย “THE” หรือ Times Higher Education  สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ          

ของโลก จากประเทศอังกฤษ ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพ่ือสังคม 
และชุมชน ประกอบด้วย 17 ด้าน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดให้
เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือวัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)         
2 ด้าน คือ 
1) SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) สร้างหลักประกันว่าทุกคน           
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และในภาพรวมเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่สามารถอ่านออก
เขียนได้และคำนวณได้ เน้นให้ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และการ
เข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ ชนพื้นเมือง และกลุ่มเปราะบาง 
2) SDG 17 การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for 
the Goals) เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิธีคำนวณ ใช้ผลการประเมิน THE Impact Ranking ของปีที่ ตรงกับปี งบประมาณใน 2 
เป้าหมาย คือ SDG 4 และ SDG 17 

วิธีจัดเก็บ กองประกันคุณภาพการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการดำเนินงานฯ, กองประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
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 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ที ่ 4535/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)                                    
       และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

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

ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นั้น การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในการนี้ เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ                     
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะคนทุกช่วงวัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรตัน์ เอกศาสตร์  กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรต ิ   กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ   กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร  กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ  กรรมการ 
12. อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี    กรรมการ 
13. อาจารย์ ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง   กรรมการ 
14. อาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ    กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน  กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เลิศยิ่งยศ  กรรมการ 
17. อาจารย์ ดร.พัชชยา ทรงเสี่ยงไชย   กรรมการ 
18. อาจารย์นพดล เพิม่สมบูรณ์    กรรมการ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ แสนบุดดา   กรรมการ 
20. อาจารย์ ดร.ปาริชาติ วงษ์วริศรา   กรรมการ 
21. อาจารย์ ดร.ฐิติมา ระย้าเพ็ชร    กรรมการ 
22. อาจารย์กัลยาวีร์ อนนท์จารย์    กรรมการ 
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23. อาจารย์ ดร.แวววลี แววฉิมพลี   กรรมการ 
24. ผู้แทนหลักสูตรจากทุกคณะ    กรรมการ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภณิดา แก้วกูร   กรรมการ 
26. อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา  กรรมการ 
27. อาจารย์ ดร.วีรอร อุดมพันธ์     กรรมการ 
28. อาจารย์กฤติกา เผื่อนงูเหลือม    กรรมการ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรายุทธ เนียนกระโทก  กรรมการ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย  กรรมการและเลขานุการ 
31. นางสาวพัชรินทร์ พลเยี่ยม        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ   ประธานกรรมการ 
          2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม         กรรมการ   

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร     กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ ชิดไธสง  กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิดา โคตรโนนกอก  กรรมการ 
9. ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกหลักสูตร  กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี  กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์  กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์  กรรมการ 
13. อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ         กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวลักษมี แก้ววงศ์ใหญ่             ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของคนในท้องถิ่น             
                    และประเทศ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์         ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.จุลมณี สุระโยธิน    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร   กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม  กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวุธ ธนะมูล   กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี   กรรมการ 
12. ผู้แทนนักวิจัยจากคณะ/หน่วยงาน   กรรมการ 
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13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์        กรรมการและเลขานุการ 
14. นายนรากร งาคชสาร          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
                    เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์            ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี   กรรมการ 
4. อาจารย์ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์   กรรมการ 
5. อาจารย์นิรวิทย์ เพียราษฎร์    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง   กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ชุมพล ชะนะมา    กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล  กรรมการ 
9. นายชุตินันท์ ทองคำ     กรรมการ 
10. อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชร    กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.สิริกร บุญสังข์    กรรมการ 
12. น.ท.หญิง ดร.ศริิกัญญา ฤทธิ์แปลก   กรรมการ 
13. ผู้แทนหลักสูตร     กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี         กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวเมวียา ทองมา          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล 
1. อาจารย์ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง               ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์  กรรมการ 
7. นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ   กรรมการ 
8. นายอเนก มหาสมุทร     กรรมการ 
9. นายกฤษณะ พีระนวโชติ    กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล   กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.สิริกร บุญสังข์    กรรมการ 
12. นางปนัดดา แก้วกูล     กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน  กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์  กรรมการ 
15. อาจารย์อิศริย์ เดชตานนท์    กรรมการ 
16. อาจารย์ ดร.เจนจีรา อักษรพิมพ์   กรรมการ 
17. นางชญานันท์ ฉิมนาคพันธุ์    กรรมการ 
18. อาจารย์ ดร.อังคาร คำเรือน    กรรมการ 
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19. นางศิริวรรณ อินทเศียร    กรรมการ 
20. ผศ.ดร.อรรถวิทย์  สิงห์ศาลาแสง   กรรมการ 
21. นางปัทมาภรณ์  อำไพกูล    กรรมการ 
22. นางจินตนา เอ่ียมสอาด    กรรมการ 
23. นางธณภร จินตพละ     กรรมการ 
24. ดร.ไสว กันนุลา     กรรมการ 
25. นายสุชานนท์ โนนยะโส    กรรมการ 
26. อาจารย์สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ   กรรมการ 
27. อาจารย์ ดร.อภิรดี เนติรังษีวัชรา   กรรมการ 
28. นางอารีรัตน์ แก่นกลาง    กรรมการ 
29. นางสาวดลยา เพ็ชรดี     กรรมการ 
30. นางศิรวิรรณ ติสันเทียะ    กรรมการ 
31. นางสาวจิตราภรณ์ สนจุมภะ    กรรมการ 
32. นายอนุพงษ์ โพธิ      กรรมการ 
33 นายฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล     กรรมการ 
34. นางธัญทิพย์ พรหมมณ ี    กรรมการ 
35. นายธวัช แววฉิมพลีสกุล    กรรมการ 
36. นางสาวโสรยา กลีบเกษร    กรรมการ 
37. นางภควรรณ ศกุนตนาค    กรรมการ 
38. นางสาววรางคนา นามแสง    กรรมการ 
39. นางเดือนเพ็ญ แจ่มสว่าง    กรรมการ 
40. ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล              กรรมการและเลขานุการ 
41. นางสาวอรวรีย์ ประทุมศรี           ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่  1. จัดทำรายละเอียด ร่าง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ            
และแบบฟอร์มที่กำหนด 

           2. นำกลยุทธ์/แนวทาง โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยไปเป็น
กรอบแนวทางการจัดทำแผนและการขับเคลื่อนงานระดับคณะ/หน่วยงาน 

           3. หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

            สั่ง  ณ วันที่  25 สงิหาคม 2565                                               
 

   
   
 

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   เนาวนนท์) 
      อธิการบดี 
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(ร่าง) แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรมการจัดทำแผน 
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(ร่าง) แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 ชั้น 8                     
อาคารยุพราชเบญจมงคล 
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(ร่าง) แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




