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โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561–2579) โดยทบทวนภารกิจจากสถานภาพและทรัพยากรในปัจจุบัน พร้อมทั้งนากรอบแนวทางต่าง ๆ
ได้แก่ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายของรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพั ฒนาท้องถิ่นตาม
พระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ.2560-2564) การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด แผนพัฒนาภาคเหนือ
ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยได้บูรณาการแผนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ ได้ตระหนักถึง พันธกิจที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้ว ย
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากาลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 2. วิจัย บริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้กาหนดเป้าหมายหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ละกลยุทธ์ มีตัวชี้วัด
และมาตรการที่จะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ.2579” เพื่อให้เห็น
ถึงการบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ได้แบ่งวิสัยทัศน์ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
วิสัยทัศน์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2561–พ.ศ.2564) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการดาเนินการตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
วิสัยทัศน์ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ.2565–พ.ศ.2569) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่สร้างและพัฒนานวัตกรรม
ที่สามารถชี้นาและสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติได้
วิสัยทัศน์ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ.2570–พ.ศ.2574) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการยกระดับ
คุณภาพของสังคม ประเทศชาติ และสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สากล
วิสัยทัศน์ระยะที่ 4 (ปี พ.ศ.2575–พ.ศ.2579) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นทีม่ ีศักยภาพในการแข่งขัน
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะ 20 ปี ดาเนินการตามกระบวนการ
จัดทาแผนอย่างครบถ้วน ให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดให้มีการประชาพิจารณ์จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะ 20 ปี จะเป็น
แนวทางนาไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนาต่อไป
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำรบัญ

หน้ำ

คำนำ
สำรบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
บทที่ 1 สถำนภำพของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
1.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3 กรอบแนวคิดและกระบวนการกาหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี
บทที่ 2 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มภำยนอก
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
2.2 สถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บทที่ 3 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2579
3.1 ปรัชญา
3.2 วิสัยทัศน์
3.3 พันธกิจ
3.4 เป้าประสงค์หลัก/วัตถุประสงค์
3.5 ค่านิยมหลัก
3.6 อัตลักษณ์
3.7 เอกลักษณ์
3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.9 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3.10 ความเชื่อมโยง เป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
3.11 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ และมาตรการ/แนวทาง
บทที่ 4 กำรขับเคลื่อน ติดตำม และประเมินผลงำนกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์
4.1 หลักการในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
4.2 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
4.3 การกากับติดตามและประเมินผล
4.4. กรอบแนวคิดการกากับติดตามและประเมินผล
ภำคผนวก
ภาคผนวก ก กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาคผนวก ค โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2579
ภาคผนวก ง รายการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
ภาคผนวก จ ผลประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2579) จัดทาขึ้นบนพื้นฐาน
ของการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจและผลการดาเนินที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร กรอบทิศทางนโยบายประเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาประเทศไปสู่ ป ระเทศไทย 4.0 นโยบายของรั ฐ บาล แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560–2579 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560–2579) (ร่ าง) นโยบายและยุ ทธศาสตร์ก ารวิจัย ของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) การ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด แผนพัฒนาภาคเหนือ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะ
20 ปี ดาเนินการตามกระบวนการจัดทาแผนอย่างครบถ้วน ให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
จัดให้มีการประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2579) ได้กาหนดปรัชญา
คือ “มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้ องถิ่นสู่สากล” โดยกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า “เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ.2579” เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ได้
แบ่งวิสัยทัศน์ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
วิสัยทัศน์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2561–พ.ศ.2564) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการดาเนินการตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
วิสัยทัศน์ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ.2565–พ.ศ.2569) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่สร้างและพัฒนานวัตกรรม
ที่สามารถชี้นาและสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติได้
วิสัยทัศน์ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ.2570–พ.ศ.2574) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการยกระดับ
คุณภาพของสังคม ประเทศชาติ และสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สากล
วิสัยทัศน์ระยะที่ 4 (ปี พ.ศ.2575–พ.ศ.2579) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นทีม่ ีศักยภาพในการแข่งขัน
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ซึ่งได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นประเด็นสาคัญด้านต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคมและประเทศชาติ
เป้ำประสงค์
1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่
21 และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ร้อยละของบัณฑิตที่มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ และมีสมรรถนะสาคัญในศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัยในระดับดี
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
4. พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่นและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
5. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล
6. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้ำประสงค์
1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น
2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
3. จานวนชุมชนที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
4. จานวนองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
และเกิดมูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์
1.พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. พัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริไปใช้
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4.ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้ำประสงค์
1. บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ หรือทางานในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย และเป็น
ต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
3. จานวนเครือข่ายการผลิตครูและพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่มาตรฐานสากล
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมี
การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน และทางานอย่างมีความสุข
3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินและรับรองจากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาบุคลากร
3. ระดับความสาเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และส่งเสริมบุคลากรให้มสี มรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง กายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมการทางานของบุคลากร
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล
เป้ำประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล
3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ
4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. จานวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ และอยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
3. จานวนเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ
4. ผลการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ Webometrics, Green University,
Eco University, Community Engagement University
กลยุทธ์
1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและ
นานาชาติ
2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
3. การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล
4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คุณภาพในระดับนานาชาติ
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บทที่ 1
สถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึก ษากระทรวงศึก ษาธิก าร เริ่ ม ก่ อตั้ งเมื่อ วัน ที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2465 สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ประจามณฑลนครสวรรค์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี พ.ศ. 2477
ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2498 จัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2511
จัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถาบัน ราชภัฏนครสวรรค์ และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้เปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีสาระสาคัญในการพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้
พ.ศ. 2465
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียน 5 ปี
ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ นักเรียนที่เรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิครูมูล
พ.ศ. 2477
จัดตั้งโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษา
ปี ที่ 5 เรี ย นในชั้ น ประถมเกษตรกรรมปี ที่ 1 และชั้ น ประถมเกษตรกรรมปี ที่ 2 โดยมี
ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยมีระยะเวลาเรียน 5 ปี
พ.ศ. 2483
เปิ ด รั บ นั ก เรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระชาบาล (ป.บ.) หลั ก สู ต ร 3 ปี รั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีหลักสูตรการเรียน 3 ปี
พ.ศ. 2498
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
หลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 (ม.6) ปัจจุบันเทียบเท่ากับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
พ.ศ. 2511 ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัครูขึ้นเป็น “วิทยาลัยครู” เปิดสอนในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ. สูง
พ.ศ. 2512
กรมการฝึกหัดครูได้มีโครงการ ผลิตครูยามฉุกเฉินขึ้นจึงได้เปิดหลักสูตร “ประกาศนียบัตร
ครูประถมศึกษา” (ป.ป.) สาหรับผู้จบ ม.ศ. 5 มาเรียนอีก 1 ปี รวมทั้งเปิดรับนักศึกษาภาค
ค่ารุ่นแรกทั้งระดับ ป.กศ. และระดับ ป.กศ. สูง
พ.ศ. 2518
ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ให้สามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2524
เปิดรับนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
ในวิชาเอกสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัติการศึกษาชั้นสูง ป.กศ. สูง วิชาเอกเทคนิคการ
อาชีพได้แก่ เทคนิคการอาชีพกสิกรรม เทคนิคการอาชีพวารสารและการประชาสัมพันธ์
และเทคนิคการอาชีพไฟฟ้า
มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน
สาขาวิชาการอื่นได้ จึงเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (อ.ศศ.)
ในวิชาวารสารและการประชาสัมพันธ์ วิชาดนตรี และหลักสูตรอนุปริญญาอนุปริญญา
วิทยาศาสตร์ (อ.วท.) มีวิชาไฟฟ้า พืชศาสตร์ และมีคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพิ่มขึ้น
รวมเป็น 4 คณะวิชา คือคณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะวิชาวิทยาการจัดการ
เปิดรับนักศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (อ.ศศ.) เปิดโปรแกรมวิชาดนตรี
โปรแกรมวิชาอังกฤษธุรกิจระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) เปิดโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ โปรแกรมวัฒนธรรมศึกษา ระดับอนุปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โปรแกรมวิชาไฟฟ้า
และระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์
และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติและระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ทบ.) หลักสูตร 2 ปี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเซรามิกส์ และระดับปริญญาตรี (ค.บ. 4 ปี)
ในโครงการคุรุทายาท ระดับมัธยม จานวน 3 โปรแกรม ได้แก่ เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และชีววิทยา
วิทยาลัยครูนครสวรรค์ เปลี่ยนสถานะภาพเป็น สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2535 สังกัดสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และสาขาวิชาหลักสูตร และการสอน
เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547
ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้
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พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

เปิดสอนระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขายุทธศาสตร์
การพั ฒ นา เปิ ด สอนระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ จั ย และ
ประเมินผลการศึกษา (ค.ม.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการ
การเกษตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บ.ม.) สาขาวิชาการตลาด และได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้
เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
และสาขาวิศวกรรมพลังงาน
เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
เปิดสอนในระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิตสาขาดนตรีศึกษา (ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี สาขา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
เปิดสอนในระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) และปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
เปิดสอนระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา (วท.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา (ค.ด.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.)
หลักสูตร 4 ปี
มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
เปิดสอนระดับปริญญาหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ ดารงตาแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผศ.ดร.บัญญัติ ชานาญกิจ ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อเป็นวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนย่านมัทรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พื้นที่การศึกษาตาบลนครสวรรค์ตก (พื้นที่เดิม) คับแคบมหาวิทยาลัย ฯ
จึงจาเป็นต้องขยายเขตพื้นที่จัดการศึกษาใหม่ โดยได้รับการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลใช้ประโยชน์ของมณฑลทหารบกที่ 31 บริเวณ ริมถนนสายเอเชียด้านตะวันตก ฝั่งซ้ายระหว่าง
หลักกิโลเมตรที่ 219-220 อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งในขณะนี้มีการ
ใช้พื้นที่จัดตั้งอาคารเรียนเป็นบางส่วน ประกอบด้วยอาคารเรียนขนาดใหญ่ 11 อาคาร อาคารกิจกรรมและ
ที่พักอาศัยจานวน 20 อาคาร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในบริเวณส่วนย่านมัทรีให้แก่นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้แล้วยังให้บริการอื่น ๆ เช่น การตรวจคุณภาพ
สินค้าเกษตร การตรวจคุณภาพอาหาร การวิจัยทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น
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ตราสัญลักษณ์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เป็นรูปวงรี ภายในเป็นดวงตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9 ล้อมรอบด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยสีต่าง ๆ จานวน 5 สี ได้แก่
สีน้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม

แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัย

พระพุทธสัพพัญ ู บรมครูประชานาถสังฆราชอุทิศ
ประดิษฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

พระพุทธสัพพัญ ู บรมครูประชานาถสังฆราชอุทิศ
องค์จาลองประดิษฐาน ส่วนยานมัทรี
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
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“พระพุทธสัพพัญญู”
พระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราช
อุทิศเป็นพระพุทธรูปปางคันธารราษฎร์ ตามแบบพระพุทธรูปที่ได้มีการสร้างขึ้น ในสมัยเริ่มแรกในประเทศ
อิน เดีย คนไทยมักเรี ยกว่า “ปางขอฝน” บางท่านเรียก “ปางปฐมเทศนา” บ้าง “ปางประทานพร” บ้าง
เพราะมี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งทั้ ง พระอิ ริ ย าบถและความหมาย อย่ า งไรก็ ต ามพระพุ ท ธรู ป พระองค์ นี้ เป็ น
พระพุทธรูปปางคันธาร หรือปางขอฝน ตามที่ท่านสมเด็จพระสังฆราชอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ได้
ตรัส ไว้ เมื่อน ามาประดิษฐสถานที่ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ แล้ว ชาวบ้านก็เรียกติดปากว่า “หลวงพ่อพระ
สัพพัญญู” หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า “สมเด็จฟ้าแจ้ง” เพราะถือนิมิตขณะทาพิธีเททองหล่อ ท้องฟ้าแจ้ง แจ่มใส
เมื่อเสร็จพิธีฝนตกหนัก แม้กระทั่งได้อัญเชิญมาวิทยาลัยครู ฝนก็ตกตลอดทางจึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง
คาว่า “สัพพัญญู ” แปลว่า ผู้รู้สิ่งทั้งปวง ซึ่งเป็นพระนามประการหนึ่งของพระพุทธเจ้านั้นหมายความ
ว่า พระองค์ทรงรู้ ทุกสิ่ งทุกอย่ างในสากลจั กรวาลทั้งเวลาหลั บและเวลาตื่น พระพุทธสั พพัญญู ฯ จึงเป็น
พระพุทธรูปที่คู่ควรแก่การบูชา ดังปรากฏในมงคลสูตรไว้ว่า “ปูชา จ ปูชนียาน เอตมฺมงฺคลมุตฺตม” บูชาผู้ที่
ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด เป็นสัญลักษณ์ให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้บูชาเพื่อระลึกถึง พระรัตนตรัย คือ
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เพื่อความสงบสุข ความเจริญงอกงามจะมีแก่ตนเอง และสั งคม
ตลอดไป พระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถสังฆราชอุทิศประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถสังฆราชอุทิศ องค์จาลองประดิษฐาน ณ ส่วนย่านมัทรี
พันธุ์ไม้ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พะยอม
พะยอม ถู ก ก าหนดเป็ น ดอกไม้ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย มาตั้ ง แต่
แรกเริ่มก่อนที่จ ะมาเป็นวิทยาลั ยครูน ครสวรรค์ สถาบันราชภัฏ นครสวรรค์ และ
จนถึงปัจจุบันยังคงใช้ดอกพะยอมเป็นดอกไม้ประจามหาวิทยาลัยเช่นเดิม
พะยอมเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ
15 –20 เมตร ทรงพุ่มกลม ผิวเปลือกสีน้าหรือเทา เนื้อไม้มีสีเหลืองแข็ง ลาต้นแตกเป็นร่องตามยาวมีสะเก็ด
หนา ใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเรียบ ด้านหลังใบมีเส้นใบชัด ดอกออกเป็นช่อ ใหญ่
ส่วนยอดของต้น ดอกมีกลีบ 3 ลีบ โคนกลีบดอกติดกับก้านดอกมีลักษณะกลมกลีบดอกเรียบโค้งเล็กน้อยมีสี
เหลืองอ่อน กลิ่นหอม
เครื่องหมายการค้าประจามหาวิทยาลัย
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ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทาตราสัญลักษณ์ของดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นเครื่องหมายการค้า LOGO ประจามหาวิทยาลัย ที่สามารถนาไปใช้อย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาสต่าง ๆ
ทั้งอาคาร สถานที่ บนเว็บไซต์และ Social Network โดยใช้อักษรย่อ NSRU และมีดอกพะยอม ซึ่งเป็นต้นไม้
ประจามหาวิทยาลัยอยู่ด้านบนซ้ายมือ สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ตั้งใน
แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ดอกพะยอมหมายถึงเป็นดอกไม้ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ลักษณะของดอกพะยอมมี 5 กลีบ โดยปลายกลีบจะโค้งเป็นเกลียว จุดตรงกลาง แสดงถึงลักษณะการเริ่มต้น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากจุดเล็ก ๆ สู่คณะวิชา 5 คณะ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงาน
เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายสูงสุด ด้วยความสมัครสมาน สามัคคีกลมเกลียว
NSRU หมายถึง แบบตัวอักษรมีลักษณะแข็งและโค้งมน แสดงถึงความเข้มแข็งและอ่อนโยน
ตัวอักษรใช้สีเดียวกันทุกตัว แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ที่ดินและอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา ซึ่งแบ่งส่วนได้ดังนี้

ที่ดินส่วนย่านมัทรี เป็นที่ดินที่อยู่ติดกับถนนพหลโยธิน ตาบลย่านมัทรี อาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ห่างจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน 14 กิโลเมตร จานวนประมาณ 500 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีการ
จัดทาระบบภูมิ สถาปัตย์และออกแบบอาคาร ตลอดจนจัดทาผังแม่บทการใช้พื้นที่ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่
สมบูรณ์แบบ และได้มีการก่อสร้างอาคารบางส่วนแล้ว เช่น อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยทาง
การเกษตร อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อาคารวิจัยแปรรูปอาหารและการตรวจสอบ
คุณภาพ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ดินส่วนเขาแรด สาหรับจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่ติดเชิงเขาแรด หลังโรงเรียนพล
ตารวจภูธรอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ 63 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
ที่ดินส่วนหนองกรด สาหรับการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งอยู่ติดกับถนน
พหลโยธิน ตาบลหนองกรด อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 16 ไร่
ที่ดินส่วนอาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สาหรับจัดการศึกษาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การเกษตรเนื้อที่ ประมาณ 1,000 ไร่
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จากทรัพยากรด้านที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเฉพาะที่ดินของศูนย์การศึกษา
สามารถน ามาใช้ ป ฏิ บั ติ ก ารทางด้ า นการเรี ย นการสอนและการขยายตั ว ของนั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาทา งด้ า น
การเกษตรได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางหนึ่งของการแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้ใน
ทางอ้อม ถ้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดี
อาคารเรียน อาคารกิจกรรม และที่พักอาศัย
ที่ตั้งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตาบลนครสวรรค์ตก
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
อาคารเรียน จานวน 17 อาคาร ดังนี้
 อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ
 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาคาร 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ, ศูนย์ภาษาและห้องปฏิบัติการภาคเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาคาร 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาคาร 5 อาคารเรียนรวมขนาดเล็ก 2 ชั้น บริเวณชั้นบนมีห้องเรียนรวมขนาดใหญ่ ห้อง 511 และ
ห้อง 512 บริเวณชั้นล่างอาคาร ใช้เป็นสานักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครู
นครสวรรค์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร และร้านกาแฟ
 อาคาร 6 อาคารคหกรรมศาสตร์
 อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาคาร 8 ศูนย์วิทยบริการ (อาคารหอสมุดเก่า)
 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์
 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ
 อาคาร 11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อาคาร 12 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ต่อเติมเป็นอาคารเดียวกับ อาคาร 8 อาคารหอสมุดเก่า)
 อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อาคาร 14 อาคารเรียนรวม อาคารอานวยการ สานักงานอธิการบดี สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 อาคาร 16 อาคารเรียนศิลปะ
 อาคาร 17 อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
อาคารกิจกรรมและที่พักอาศัย
 อาคารพลศึกษา จานวน 1 หลัง
 หอประชุม จานวน 1 หลัง
 สโมสรอาจารย์ จานวน 1 หลัง
 อาคารกิจการนักศึกษา จานวน 1 หลัง
 บ้านพักอาจารย์ จานวน 50 หลัง
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แฟลตที่พัก จานวน 3 หลัง
หอพักอาจารย์หญิง จานวน 3 หลัง ปัจจุบันปรับปรุงให้เป็นหอพักนักศึกษาหญิงนานาชาติ (จีน)
และสานักงาน (หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี)
ที่ทาการฝ่ายยานพาหนะ และโรงเก็บรถยนต์ จานวน 1 หลัง
ที่ทาการฝ่ายอาคารสถานที่ จานวน 1 หลัง
โรงอาหาร จานวน 1 หลัง
ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ (บริเวณลานกิจกรรมหลังอาคาร 2) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จานวน 1 หลัง

ที่ตั้งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนย่านมัทรี 398 หมู่ 3 ตาบลย่านมัทรี
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ที่ตั้ง ส่วนย่านมัทรี มีอาคารเรียนและอาคารกิจกรรมดังนี้
อาคารเรียน
 อาคาร 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์
 อาคาร 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
 อาคาร 3 สาขาวิชาดนตรี
 อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
 อาคาร 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 อาคาร 6 โรงงานแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์
 อาคาร 7 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสาขาวิชานาฏศิลป์
 อาคาร 8 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม


อาคาร 9 อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ เป็นอาคารเรียนรวม ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์



อาคาร 10 อาคารกิจกรรมนักศึกษา และสานักงานอานวยการ ย่านมัทรี (สานักงานอธิการบดี)
อาคารเรียนรวม 6 ชั้น



อาคารกิจกรรมและที่พักอาศัย
 บ้านพักอธิการบดี จานวน 1 หลัง
 บ้านพักเจ้าหน้าที่ จานวน 1 หลัง
 โรงเก็บของ จานวน 1 หลัง
 โรงเก็บของและเพาะเลี้ยงสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ จานวน 5 หลัง
 บ้านพักครู บ้านใต้ถุนไม้ จานวน 6 หลัง
 เรือนเพาะชา จานวน 1 หลัง
 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา จานวน 1 หลัง
 อาคารหอพักนักศึกษาหญิง จานวน 1 หลัง
 อาคารกิจกรรมนักศึกษา จานวน 1 หลัง
 อาคารที่พักอาศัยบุคลากร จานวน 1 หลัง (50 ห้อง)
 อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ จานวน 1 หลัง
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บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สายงาน
สายวิชาการ
ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

วุฒิการศึกษา
รวม
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
22 3.00 283 38.61 102 13.92 407 53.69
54
7.37
42 5.73
96
13.10
2
0.27
5
0.68
7
0.95
27
3.68
24 3.27
51
6.96
25
3.41
13 1.77
38
5.18
22 3.00 190 25.92 57 7.78 269 35.49
3
0.41
3
0.41
28
3.82
28 3.82
56
7.64
22 3.00 162 22.10 26 3.55 210 28.65
39
5.32
3
0.41
42
5.73
4
0.55
4
0.55
35
4.77
3
0.41
38
5.18

สายสนับสนุนวิชาการ

21

2.86

164 22.37

39

5.32

1

0.14

225

29.68

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
สายบริการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว

11
6
4
125
74
51

1.50
0.82
0.55
17.05
10.10
6.96

1 0.14
116 15.83
26 3.55
4 0.55
17 2.32
1 0.14
1 0.14

9
24
3
2
1
-

1.23
3.27
0.41
0.27
0.14
-

1
-

0.14
-

10
152
29
12
22
126
74
52

1.36
20.74
3.96
1.64
3.00
16.62
10.10
7.09

146

19.92

187 25.51

322

43.93 103

14.05

758

100.00

รวมทั้งสิ้น

หน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ไ ด้ มี ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ท าหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
คณะ 5 คณะ
 คณะครุศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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สานัก/สถาบัน/ศูนย์
 สานักงานอธิการบดี
 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 ศูนย์วิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ศูนย์ภาษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ศูนย์อาเซียนศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ศูนย์จีนศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ศูนย์วิทยบริการ
สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น สังกัดสานักศิลปะและวัฒนธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน ประจาปีการศึกษา 2560
ปริญญาตรี
52
สาขาวิชา
 ปริญญาโท
2
สาขาวิชา
 ปริญญาเอก
1
สาขาวิชา
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
1
สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี จานวน 52
สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชา ปริญญาเอก 1 สาขาวิชา และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 สาขาวิชา


ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีกลไกการจัดการหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF ที่ผ่านการรับรอง
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรปี 2558 นอกจากนี้เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ใช้กลไกระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ขับเคลื่อนทั้งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
กระบวนการในการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความตระหนักถึงคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา จึงมีกระบวนการใน
การพัฒนานักศึกษาในหลายด้าน ได้แก่
 มีกระบวนการในการกาหนดคุณลักษณะของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรอย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษา
ที่สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัติตามที่คณะต้องการ และมีการประกาศรับนักศึกษาตามคุณลักษณะอย่างชัดเจน
 มีวิธีการประกาศรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้ เช่น ทุน
โครงการความสามารถพิเศษ ทุนโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 มีความประพฤติที่ดีและร่างกายแข็งแรง
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 มี ร ะบบทดสอบวั ด ระดั บ ความรู้ ความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษ โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค์ จัดทาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2550
และเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ทั้ง ภาคปกติ และกศ.บป. จะต้ องมาทดสอบวั ดระดับความรู้ความสามารถด้า น
ภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ภาษา และนักศึกษาคนใดที่ทาการทดสอบแล้ว มีผลการทดสอบต่ากว่าระดับ 6 จะต้อง
มาศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเองตามจานวนที่กาหนดทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับระดับผลการทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของแต่ละคน สาหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน (มีผลการทดสอบต่ากว่าระดับ 6
จะต้ องมาศึก ษาภาษาอัง กฤษด้ว ยตนเองอีก ครั้ง ) และปัจจุ บัน ได้มี ส อบวัด ความรู้ด้ านภาษาอัง กฤษและ
ภาษาไทยให้กับนักศึกษา ชั้นปี 1 ทุกคน และคัดคนที่มีผลคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด มาเข้าสู่การเรียน
เสริมพิเศษ เพื่อเพิ่มทักษะให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบประกันคุณภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมหาวิทยาลัยจัดทาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2544 และปรับปรุง พ.ศ.2547, ปรับปรุง พ.ศ. 2554 กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้อง
สอบผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ทาการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีข้อมูลดาเนินการแล้ว ดังนี้
1. เครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับหน่วยงาน ดังนี้
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1, 2, 3
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 2
 เครือข่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับโรงเรียน กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 เครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ สวทช.
 เครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ TOT
 โครงการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) กับสานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โครงการความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล กับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
 เครือข่ายความร่วมมือด้านห้องสมุดมนุษย์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 เครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัยกว่า 30
แห่งจากทั่วประเทศ
2. เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ
 ความร่วมมือด้าน Project Base Learning (PBL) กับ Francis Marion University
 ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน Talent International College, Guangxi, China
 ความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนนักศึกษา Yangtze Normal University Chongqing, China
 ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน Fuqing Branch of Fujian Normal University, Fuqing, China
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ลักษณะการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายทาวิจัยที่เน้นการนาไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนตามบทบาท ภารกิจของมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม โดยการดาเนินการวิจัยแต่ละโครงการมีผลสาเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และรายงาน
การวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่นาผลงานวิจัยไปใช้และได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างดี มี
งานวิจัยและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีรายละเอียดในผลการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ลักษณะการบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคม ในฐานะที่เป็นที่พึ่งพาของชุมชนและสังคมในการ
พัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ เมื่อดาเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนและองค์กร
ภายนอกในด้านต่าง ๆ และทาให้ชุมชนและองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตัวเองได้ตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งผลการ
ดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมาได้ผลสาเร็จเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดของโครงการที่ได้
ดาเนินการในส่วนของผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
ลักษณะการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการสนับสนุนส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดจนการเผยแพร่ เอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมแก่สังคมและชุมชนซึ่งกาลังดาเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ของ 5 คณะ และสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
 การกาหนดนโยบายและแผนในการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสังคม ชุมชนในการรวบรวมข้อมูล
 รวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
 ดาเนินการจัดทาและปริวัตรข้อมูลที่รวบรวมได้ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการ
เผยแพร่และการให้บริการ
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1.3 กรอบแนวคิดและกระบวนการกาหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 –2579
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือบริบทต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อที่จะสามารถนาไปกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น กองนโยบายและแผน ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้กาหนดกรอบแนวคิดและ
รายละเอียดปัจจัยหรือบริบทต่าง ๆ ไว้เพื่อเป็นสารสนเทศในการกาหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
การเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค/
สังคมโลก

การปรับยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2579)

การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
- แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560)
- คาแถลงนโยบายของรัฐบาล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2579)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระยะที่ 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ
ที่ 2 พ.ศ.2565 – พ.ศ. 2569

การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระยะที่ 3 พ.ศ.2570 – พ.ศ. 2574

- แผนพัฒนาภูมภิ าค
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
- แผนพัฒนาจังหวัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระยะที่ 4 พ.ศ.2575 – พ.ศ. 2579
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บทที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มแวดล้อม
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
การเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค/สังคมโลก
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 มีพัฒนาการ มาตั้งแต่ ยุคที่ 1 เกิดการปฏิวัติในภาคเกษตร
หรือที่เรียกกันว่า Green Evolution ยุคที่ 2 เกิดการปรับเปลี่ยนสู่สังคมอุตสาหกรรมผ่าน Industrial Revolution
ครั้งที่ 1 และ 2 ยุคที่ 3 เกิด Digital Revolution เป็นระลอก ๆ และ ยุคที่ 4 คือ The Fourth Industrial Revolution
หรือยุคปัจจุบัน เกิดการรวมตัวและแตกตัวของ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 3 Domains หลัก ดังนี้ 1) Bio Domain
เช่น Bioprint, Genetic Transformation 2) Physical Domain เช่น Autonomous Vehicle (รถที่ขับเองได้) วัสดุศาสตร์
นาโน เทคโนโลยี และ 3D/4D Printing และ 3) Digital Domain เช่น Internet of Thing (Iot), Digital Manufacturing
จากนี้ไป นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเกิดจากการรวมตัวและแตกตัวของ 3 Domains นี้ ดังนั้น ใน The
Fourth Industrial Revolution นั้น Artificial Intelligence (AI) จะมาแทน Knowledge Worker ถ้าเราตามมันทัน
เราจะทางานร่วมกับมันได้ แต่ถ้าเราไม่ทันมัน AI จะทางานแทนเราเรากาลังอยู่ใน “The Age of Disruption” ซึ่งมี
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน 5 กระแส คือ
1. Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหลของทุน สินค้าและบริการ ผู้คนอย่างเสรี
จนกลายเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างสนิท (Connected World) เกิดการขยับปรับเปลี่ยนจาก One Country,
One Destiny เป็น One World, One Destiny
2. Digitization การติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการสื่อสารกับ Someone, Somewhere
และ Sometime เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime เรากาลังดารงชีวิตอยู่ใน 2 อารยธรรมไปพร้อม ๆ กัน
คือ อารยธรรมในโลกจริง และอารยธรรมในโลก เสมือนในโลกของดิจิตอล ก่อให้เกิด Network Externalities
ดัง นั้นรูปแบบการเติบโตจะไม่เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์เดิมว่าด้วย Diminishing Return to Scale อีก
ต่อไป แต่รูปแบบการเติบโตจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ Exponential Return to Scale มากขึ้น
3. Urbanization สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะมีมากขึ้น โดยในปี 1995 โลกมีคนในเมืองเพียงร้อยละ 30
และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54 ในปี 2014 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66 ใน ปี 2050 ดังนั้นวิถีชีวิต พฤติกรรม และ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง จะเกิดประเด็นท้าทายชุดใหม่ครอบคลุมทั้งในมิติ
พลังงาน การคมนาคม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งหากเตรียมการไว้
ได้ไม่ดีพอ เมืองเหล่านี้จะกลายเป็น Mega-Slums แต่หากเตรียมการได้ดีพอ เมืองเหล่านี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น Smart
Cities
4. Individualization ผู้คนในศตวรรษที่ 21 จะมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น มีความคิดความอ่านเป็น
ของตั วเองมากขึ้ น ต้อ งการแสดงออกมากขึ้ น ความเป็ น ปั จ เจกจะเกิ ด ขึ้ นได้ 2 รู ป แบบ คื อ Collective
Individuals และ Contra-Individuals รูป แบบแรกเป็ นรู ปแบบ ที่ สร้ างสรรค์ ที่ ผู้ค นอยากอยู่ร่ วมกัน เพื่ อ
สร้ า งสรรค์ สั ง คม เกิ ด เป็ น สั ง คมที่ เ ข้ ม แข็ ง แต่ใ นรู ป แบบที่ ส องเป็ น รู ป แบบที่ ผู้ คนต่ า งคนต่ า งอยู่ มองแต่
ประโยชน์ส่วนตน เกิดสังคมที่เปราะบาง โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งจะมีอยู่สูง
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5. Communization ในโลกที่ยิ่งเชื่อมต่อกันมากขึ้นเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งต้องพึ่งพิงอิงอาศัยกัน มาก
ยิ่งขึ้นเท่านั้น ความเสี่ยงและภัยคุกคามมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเป็น การเฉพาะ หากแต่
ส่ง ผลกระทบต่อโลกโดยรวม เป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องเผชิญ ที่เรียกกัน ว่ า “Global Commons” อาทิ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด การก่อการร้าย ภาวะโลกร้อน เป็นต้น นั่นหมายความว่า จากนี้ไป เวลา
สุขประชาคมโลกจะสุขด้วยกัน และ เวลาทุกข์ประชาคมโลกก็จะทุกข์ด้วยกันด้วย
ทั้ง 5 กระแสดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการดารงอยู่ การดารงชีวิตให้อยู่รอดในศตวรรษที่ 21 จะเกิด
จาก Power of Shared Knowledge ไม่ใช่ Power of Knowledge ดังเช่นในศตวรรษที่ผ่านมา โดยในยุคศตวรรษที่
21 การได้ ม าซึ่ ง ความรู้ (Producing Knowledge) นั้ น ไม่ เ พี ย งพอ สิ่ ง ที่ส าคั ญ ควบคู่ กั น ไปก็ คื อ การสร้ า ง
ความหมายและนัยในองค์ความรู้นั้น (Producing Meaning)
2) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการดาเนินธุรกิจ ในอดีตการทาธุรกิจ ยึดหลักการ Economies
of Scale กล่าวคือ ยิ่งผลิตมากเท่าไหร่ ต้นทุนถูกลงเท่านั้น ซื้อมากเท่าไหร่ได้ราคาถูกมากเท่านั้น ณ วันนี้ โลก
ได้ เปลี่ยนไปแล้ว โลกของดิจิตอลเอื้อบริษัทเล็กๆอย่าง SMEs และ Startups มีโอกาสมากขึ้น การทาธุรกิจใน
ศตวรรษที่ 21 เริ่มจากการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า ผ่านนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิต และนวัตกรรมเชิงธุรกิจเป็นสาคัญ กระบวนทัศน์ในการทาธุรกิจ มีการปรับเปลี่ยนจาก “Make & Sell”
Paradigm ในยุค Industrial Revolution เป็น “Sense & Respond” Paradigm ในยุค Digital Revolution
และเปลี่ ยนจาก “Sense & Respond” Paradigm ในยุ ค Digital Revolution เป็ น “Care & Share” Paradigm
ในยุค The Forth Industrial Revolution ดังเช่นในปัจจุบัน
3) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการทางาน การใช้ชีวิตสมัยก่อน มนุษย์เรามี 4 กิจกรรมหลักคือ
ทางาน พักผ่อน จับจ่ายซื้อของและท่องเที่ยว เราจะใช้เวลาแต่ละช่วงเป็นเรื่อง ๆ ไป แต่ปัจจุบันนี้ ดิจิตอล
เทคโนโลยี ทาให้เราสามารถทากิจกรรมหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน (Multiplexing) การเชื่อมโยงต่อกัน
เป็นเครือข่ายจะมีมากขึ้น ดังนั้นจะทางานกันบนแพลทฟอร์มในระบบเปิดมากขึ้น ในลักษณะงานที่ต้องมีการ
ประสานและร่วมมือกันมากขึ้น และมีลักษณะของการแชร์หรือแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันมากขึ้น งานในลักษณะ
Routine Job จะค่อย ๆ ลดน้อยถอยลง และจะค่อย ๆ ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และ Automation ในทิศทาง
ของกระแส Industry 4.0 งานในลักษณะ Non-Routine Job จะทวีความสาคัญมากขึ้น
4) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการเรียนรู้ โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงใน 3 กระแสหลัก
คื อ 1) เกิ ด Demonopolization of Knowledge ไม่ มี ก ารผู ก ขาดความรู้ 2) เกิ ด Democratization of
Information ไม่มีการผูกขาดข้อมูลและ 3) เกิด Disruption of Technology & Innovation เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกิดขึ้น ใหม่ ๆ จากการรวมตัว และแตกตัวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเดิมตลอดเวลา เพื่อให้
สามารถปรั บ ตั ว เข้า กั บ กระแสดั ง กล่า ว วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ต้ อ งประกอบไป ด้ ว ย 3
องค์ประกอบสาคัญคือ Learn, Unlearn และ Relearn “Unlearn” คือการไม่ยึ ดติดกับสิ่ง ที่เรียนรู้มา ต้อง
ปรับตัวให้ทันตลอดเวลา ส่วน “Relearn” นั้นคือ สิ่งที่เรารู้มามันเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ ๆ ดังนั้น ต้องเรียนรู้
สถานการณ์หรือเหตุการณ์จากมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมสาหรับ "Learn" นั้น โจทย์ที่สาคัญในศตวรรษ
ที่ 21 คือ จะเรียนรู้อย่างไรให้มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม
หลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว เริ่มมีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจให้สอดรับ
กับพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 ยกตัวอย่างเช่น
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A Nation of Maker ของสหรัฐอเมริกา
Design in Innovation ของสหราชอาณาจักร
Made in China 2025 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Make in India ของอินเดีย
Smart Nation ของสิงคโปร์
Creative Economy ของเกาหลีใต้ เป็นต้น (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา.2559.4-7)
จากสภาพการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของกระแสการ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลกในศตวรรษที่ 21 กระแสการเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า วค่ อ นข้ า งมี ค วาม
สลับซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั้งโลก ดังนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษา ที่เป็นที่ย อมรับและสามารถแข่ง ขันได้
สอดคล้องกับ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต และด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้กาหนดให้ส่วนราชการ
ต้อง จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีและกาหนดแนวในการจัดสรร
งบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน รวมทั้งนโยบายจากการหารือในการ
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ร่วมกาหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ มุ่ง เน้ นให้ม หาวิท ยาลัย ราชภั ฏเป็น สถาบั นอุ ดมศึก ษาเพื่ อพั ฒนาท้ องถิ่น ดังนั้ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี
แผนแม่บทระยะยาว ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุ ทธศาสตร์ ต่าง ๆ ที่ เกี่ย วข้อง และดาเนินการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 – 2564 ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป แผน
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยใช้ แนวทางกระบวนการพัฒนาแผนตามแนวทางการประกันคุณ ภาพการศึกษา
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแผนจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุมสัมมนาและรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่า งยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) นี้ จะเป็นต้นร่าง (Prototype) ที่จะช่วยให้มองเห็นภาพและทิศทางการปฏิบัติและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต เป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการ
ดาเนินงานการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จตามมุ่ง หวัง ไว้
ต่อไป
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การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สาคัญของแต่ละประเทศ
สาหรับประเทศไทยนั้นได้มีเตรียมความพร้อมดังกล่าว โดยการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
ซึ่งเป็นแผนหลั กของการพั ฒนาประเทศ และการมี เป้ าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) ที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์
ของการพัฒนาประเทศไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งนโยบายการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน ถือว่า
เป็นนวัตกรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐที่สาคัญ กล่าวคือ นโยบายดังกล่าวจะเป็นรูปแบบทางการบริหารจัดการที่
จะนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้า และกับดักความไม่สมดุลพร้อม ๆ
กับนาพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว และอยู่ในสังคมโลกได้อย่างสง่างาม ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

•

วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

 หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน”

และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”ที่ต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลด
ความเหลื่อมลาและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1)การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม (3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ( 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน (6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ( 9) การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ ( 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ไทยแลนด์ 4.0

 ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ : เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม เทคโนโลยี

และความคิดสร้างสรรค์โดยกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ใน 10
อุตสาหกรรมคือ 1) การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเลคทรอนิคส์อัจฉริยะ การ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 2) การเติม
อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิตอลและ
การแพทย์ครบวงจร
 ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม : เป็น “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Inclusive Society) ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของผู้คน ในสังคม เพื่อ
สร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟื้นความสมานฉันท์ และความเป็นปึกแผ่น ของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีก
ครั้งหนึ่ง
 การยกระดับคุณค่ามนุษย์ : ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ใน
โลกที่หนึ่ง”
 การรักษ์สิ่งแวดล้อม : มี “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น สังคมคาร์บอนต่า” อย่างเต็มรูปแบบ
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) สิ้นสุดในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ซึ่งเป็นแผนระยะ ยาว 20 ปี
เพื่อเป็นแผนแม่บทสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยกาหนด วิสัยทัศน์
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ วิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทย
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทั กษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องกั บ บทบัญญั ติของรัฐธรรมนู ญแห่ง ราชอาณาจักรไทยพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ ง ชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อนา
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า ภายในประเทศลดลงเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ - 3Rs ได้แก่ การ
อ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) - 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้าน
การสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม (Creativity and Innovation) ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจต่า งวั ฒ นธรรม ต่ า ง
กระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะ
ผู้นา (Collaboration,Team-work and Leadership) ทักษะด้านการ สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทัน
สื่ อ (Communications, Information and Media Literacy) ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทั กษะอาชีพ และทัก ษะการเรีย นรู้ (Career
and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
2) เป้า หมายของการจั ด การศึ ก ษา (Aspirations) 5 ประการ ดัง นี้ 2.1) ประชากรทุ ก คนเข้ า ถึ ง
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ผู้ เ รี ย นให้ บ รรลุ ขี ด ความสามารถเต็ ม ตามศั ก ยภาพ (Quality) 2.4) ระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 2.5) ระบบการศึกษาที่
สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
แผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
18

1.2 คนทุ ก ช่ ว งวั ย ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละพื้ น ที่ พิ เ ศษ ได้ รั บ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
2.3 การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ และนวั ต กรรมที่ ส ร้า งผลผลิ ต และมู ล ค่ า เพิ่ ม ทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี เป้าหมายดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ทั ก ษะ ความรู้ ค วามสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึ ก ษา และ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี ดิจิตอลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น ปัจจุบันเพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลัก สู ต ร แหล่ ง เรีย นรู้ และสื่ อ การเรี ย นรู้ที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3 การวิ จั ยเพื่อ พัฒ นาองค์ ความรู้ และนวั ตกรรมด้ า นการสร้ า งเสริ มคุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่ง ผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 : เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อ
ประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อมุ่งเป้า
สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศและภารกิจของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามกรอบวิจัยมุ่งเป้าและวิจัยท้าทายที่เป็น
ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 5 ปี และ 20 ปี หรือการเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างสังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้ มีศักยภาพเข้มแข็ง ในการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาแบบสหสาขาให้สามารถได้รับการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะยาว เพื่อให้ได้นวัตกรรม ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูง ใจให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนและขยาย การวิจัย
และพัฒนาภายในองค์กร ในการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจั ยให้เกิด
ประโยชน์ด้านการผลิต พาณิชย์และบริการ
กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการ และการ
บัง คับใช้ให้สามารถเอื้อต่อการลงทุน/ร่วมลงทุน การดาเนินการวิจัยและพัฒนา และการจดสิทธิบัตรของ
ภาคเอกชน
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมระบบและกลไกความร่วมมือ และร่วมลงทุนระหว่างภาคเอกชน
ภาครัฐ และภาคการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาและการใช้ประโยชน์ รวมถึง กลไกการดาเนินการวิจัยร่วม
ระหว่างบุคลากรของภาครัฐต่างหน่วยงาน ภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคการศึกษากับภาคเอกชน ที่ได้ผล
ในทางปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 : ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการนากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนการวิจัยต่อยอด เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่การใช้
ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลยุ ทธ์ที่ 3 : ส่งเสริ มการถ่า ยทอดและขยายผลการใช้ ประโยชน์จ ากองค์ ความรู้ นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยอย่างทั่วถึงด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชนวิชาการ และนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการและการ
บังคับใช้ให้เอื้อต่อการนาผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
โดยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน
กลยุ ท ธ์ ที่ 5 : ส่ ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก และการใช้ น วั ต กรรมการสื่ อ สาร เพื่ อ น า
กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 : เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ
และยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี
และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ รวมถึง การพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการวิจัยที่
เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวนและปฏิรูปหน่วยงานหลักในระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ให้ปรับ
บทบาท หน้ า ที่ ภารกิ จ โครงสร้ า ง และกลไกการทางาน เพื่ อ ให้ มี ค วามชั ด เจน เชื่ อ มโยง เข้ ม แข็ ง มี
ประสิทธิภาพ บูรณาการและร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและการใช้ประโยชน์ให้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย และพัฒนา
ของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีจานวนที่เพียงพอและได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของโครงสร้างพื้นฐานทางกลไกด้านการวิจัย และ
พัฒนา รวมถึงระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เอื้อและสนับสนุน ต่อการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 : พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของระบบสารสนเทศการวิ จั ย รวมถึ ง ระบบ
ฐานข้อมูลการวิจัยของชาติให้เชื่อมโยง ครอบคลุม สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกกับผู้ใช้ และสามารถใช้ประโยชน์
ได้ทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 6 : เพิ่มจานวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรัดการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในด้านการบริหารโครงการวิจัย การจัดการ
ความรู้ การถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย และอัตราค่าตอบแทนเพื่อจูงใจ
และเก็บรักษาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้เยาวชนและบุคลากรในภูมิภาคและท้องถิ่น/ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5 : ยกย่องเชิดชูผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และบุคลากร ที่มีความโดด
เด่นและสร้างประโยชน์ในวงกว้างสาหรับทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 7 : พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายวิ จัยระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่ายวิจัย
ของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายวิจัย ทุกภาคส่วนและ
ทุกระดับในรูปแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborative Partnership)
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและขยายความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ นักวิจัยต่างประเทศ และ
นักวิจัยไทยในต่างประเทศ รวมถึงกลไกข้อตกลงความร่วมมือ ศูนย์ความร่วมมือ การร่วมลงทุนวิจัย และ
ยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักใน
การพัฒนาประเทศ มีหลักการสาคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับ
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีค วามรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้จึง
ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สาคัญในด้านต่างๆ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คน
ไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ ที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมี
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน
คุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม
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ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการ
เข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความ
คล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551–2565) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทย
โดยมีเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่ อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอด
ชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่ง ยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล
การเงิน การกากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย
และเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด้วย 1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพ 2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การ
กากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพ
เชิงระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้วางแผนจัดทายุทธศาสตร์ให้ สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการ
ดาเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน
การสอน ซึ่งมีการพัฒนาใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในระดับต่าง ๆ รวมทั้ง การปิดหลักสูตรที่
ไม่เ ป็นความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพั ฒนาประเทศ พั ฒนาคุณ ภาพของนักศึ กษาให้ มี
ศักยภาพในการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสร้างเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษา
ให้ส อดคล้องกับการพั ฒนาสังคมและประเทศชาติ สร้ างสรรค์ การผลิต ผลงานวิ จัย งานสร้า งสรรค์ และ
นวัตกรรม ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และประโยชน์สาธารณะ พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการบริ ห ารจั ด การการ การบริ ห าร
งบประมาณ ระบบการเงินการคลังภายใต้หลักธรรมาภิบาล
นโยบายรัฐบาล
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสาคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้น
ความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมาโดย
ตลอดและน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่าง ๆ จาแนกเป็น
11 ด้าน ดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
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3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาและ นวัตกรรม
9) การรั ก ษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ า งสมดุล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ กั บ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและกาหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุด มศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1. พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิต
2) วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
3) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนาแนวพระราชดาริ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา
5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
1) จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตกาลังคน เพื่อ ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ
2) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน
3) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการ การจัดการ
เรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ
4) การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้างประชาชนในท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0
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3. ยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาท้องถิ่น
2) การผลิตและพัฒนาครู
3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยสรุปมหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน ดังนั้นยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ประกอบด้วย 4 คื อ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาท้องถิ่ น
2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
นโยบาย Thailand 4.0 มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งโอกาสและสังคมแห่งความเท่าเทียม สร้างความเป็น
ธรรม ในการเข้าถึงทรัพยากร สร้างความสามารถให้แก่ผู้คนเพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ดังนั้นการเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัดและ 77 จังหวัด
จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการกระจายทรัพยากร ความเจริญ ความมั่งคั่ ง และโอกาสลงไปสู่ระดับ พื้นที่
เพื่ อตอบโจทย์ การพัฒ นาขี ดความสามารถในการแข่ ง ขั น พร้ อ มกั บการลดความเลื่อ มล้ าให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่
สามารถยอมรั บได้ รัฐบาลได้มีการกาหนดตาแหน่ง เชิง ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของทั้ง 18 กลุ่มจัง หวั ด
ประกอบไปด้วย
- ภาคเหนือตอนบน 1 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารสุขภาพ
- ภาคเหนือตอนบน 2 เป็นประตูสู่อนุภาคลุ่มน้าโขงและ ASEAN+3 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการค้าและการบริการสี่แยกอินโดจีนและประตูสู่เมียนมา
- ภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าวและท่องเที่ยวมรดกโลก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นศูนย์กลางการค้าของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประตูสู่
อาเซียนตะวันออกและจีน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ และการท่องเที่ยว ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร และโลจิสติกส์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์อารยธรรมขอมและกีฬา และ
ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก และประตูสู่อาเซียนตะวันออก
- ภาคกลางตอนบน 1 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมรดกโลก และเมืองนวัตกรรม
ทางด้านอาหาร
- ภาคกลางตอนบน 2 เป็นฐานการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
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- ภาคกลางตอนกลาง เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ประตูสู่อาเซียนและโลก
- ภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งภาคตะวันตก
- ภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางการค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว นานาชาติ
- ภาคตะวันออก เป็นศูนย์กลางผลไม้ออแกนิก อุตสาหกรรมสะอาด และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรภาคใต้ (ยางพารา ปาล์มน้ามัน ผลไม้)
- ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้าน
วิทยาการอาหาร
- ภาคใต้ชายแดน เป็นเมืองนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ยางพารา ประมง อาหาร
ฮาลาล) ประตูสู่อาเซียนตอนใต้
แผนพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟื้นฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต
เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ทาเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และสามารถ
ขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก
รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้าที่สาคัญของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็น
จะต้องนาศักยภาพทางภูมิสัง คมประกอบกับปัจ จัยสนับสนุ นด้านโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ค วามรู้ ของ
สถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพื่อ สร้าง
มูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านใน
การเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ภาคเหนือจึ งมีเป้าหมายที่จะ
“พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”
วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์
2) เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3) เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพา
กันในชุมชนได้
4) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้า ป่า ต้นน้า และ
ปัญหาหมอกควัน
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เป้าหมายและตัวชีวัด
1) รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
4) สัดส่วนคนจนลดลง
5) สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น
6) พื้นที่ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
7) จานวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้ง ต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วย
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นากลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพตามแนวทางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ไ ด้ แ ก่ (1) กลุ่ ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย
พะเยา แพร่ น่าน (2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และกาแพงเพชร (3)
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี (4) กลุ่ม
ท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/ กีฬาเพื่อการพักผ่อน/เชิง
สุขภาพ และการพานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
(1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อานวยความสะดวกที่มี
มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
(2) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพื่อกระจายประโยชน์จากการ
ท่อ งเที่ย วสู่ ชุม ชน รวมทั้ งให้ค วามส าคั ญกั บการฟื้ นฟู สืบ สานวั ฒนธรรมและภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ นและนามา
ประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
(3) สนับ สนุ นการเชื่ อมโยงเส้ นทางท่อ งเที่ย วทั้ ง ระหว่ างแหล่ง ท่อ งเที่ยวในภาค เชื่ อมโยงกั บ
ประเทศเพื่อ นบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่ องเที่ยวแหล่ง มรดกโลก และส่ง เสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยวแนวใหม่เพื่อสร้างรายได้ตลอดปี
(4) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่ง ขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ต่อเนื่องทั้งระบบ
ส่ง เสริมการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งการสร้างตลาดใน
รูปแบบ e-tourism
(5) รักษาอั ตลักษณ์ข องเมือง โดยให้ ความสาคัญ ต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง“แบรนด์” หรือเอกลักษณ์
ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็นเมื องน่าอยู่เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
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2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและสินค้าเพื่อ
สุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
(1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการนามาใช้เชิง
พาณิช ย์ต ามแนวคิ ดการสร้ าง Food Valley เพื่ อสร้า งมู ลค่ าเพิ่ม สิน ค้า และบริ ก ารให้ต อบสนองต่อ ตลาด
เป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม
(2) ขยายเครื อ ข่ า ยการพัฒ นาธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพให้ มี ค วามหลากหลาย
สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่ งสู่การเป็น Medical &
Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค
(3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเพื่อ
สร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามีความ
แตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Style สินค้าหัตถกรรม และของ
ที่ระลึกต่าง ๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน
(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC
และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
แนวทางการพัฒนา
1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน ให้สอดคล้อง
และสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับ
ระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะ
รองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC
2) พัฒนาเมืองสาคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า บริการ ธุรกิ จ
บริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อ
แก้ ไ ขปั ญ หาการจราจรในเขตเมื อง และเชื่ อมโยงระหว่ า งเมื อ งและพื้ นที่ โ ดยรอบ โดยเฉพาะเร่ ง รัด การ
ดาเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ รูปแบบ
ของเมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับสังคม ดิจิทัล
พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และ พัฒนา
เมืองสถานีขนส่งระบบราง ที่นครสวรรค์ แพร่ (อาเภอเด่นชั ย) เชียงราย (อาเภอเชียงของ) โดยพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีโดยใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การวางผังเมือง และส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่
3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบการดาเนิน
ธุรกิจในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและ มนุษยธรรมที่ถูกนามาเป็นข้อ
กีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจ
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้
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4) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่ม ประเทศเพื่อนบ้าน
และ AEC โดยให้ความสาคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการ เกื้อกูลกัน บนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพื่อนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
พื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บ เป็ น ฐานการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละเกษตรปลอดภั ย เชื่ อ มโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สนับสนุน
การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้ง ด้านการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ให้
ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้า
ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ (1) การ
แปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน (2) การแปรรูปข้าว พืชไร่ พืช
พลังงาน ในจังหวัดพิจิตร กาแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ คุณค่า
ส่ง เสริม การน านวั ตกรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการเพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพการผลิ ต พัฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ใ หม่ ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการนาผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืช
และสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน
3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค์ กาแพงเพชร โดย
สนับสนุนการนาผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน สนับสนุน
การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ในการนาพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า อาทิ ใช้
ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า นากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
4) สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาทางการเกษตรทั้ ง ระบบ ส่ง เสริ ม การใช้ ปั จ จั ย การผลิ ต และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการผลิต แก่
เกษตรกร เช่น การโซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
5) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การพั ฒ นาแหล่ ง เก็ บ กั ก น้ านอกเขตพื้ น ที่ ช ลประทาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้าไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าของเกษตรกรในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาของผู้สูงอายุและคนยากจน โดยดาเนินการในรูปของ
กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง พิง โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญ หาการขาดแคลนผู้ดูแล
ผู้สูง อายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
3) พั ฒ นาแรงงานให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ตรงตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ควบคู่ไ ปกับ การยกระดั บทักษะฝีมือ ให้สู ง ขึ้น สอดคล้องกั บโครงสร้ างการผลิต และบริการ
บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4) สร้ า งความเข้ มแข็ งให้ กั บสถาบั นครอบครั ว และชุมชน เพื่ อให้ ชุ มชนเข้ามามี บทบาทในการจั ด
สวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัด
น่าน โดยให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งดูดซับน้าฝน
และเพิ่ ม ปริม าณน้าต้ น ทุน ในแต่ ล ะลุ่ ม น้ า ควบคู่ ไ ปกับ การป้ อ งกั น แก้ไ ขปั ญ หาการบุ กรุ ก ท าลายพื้น ที่ ป่ า
ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้า
2) พัฒนาการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้าปิง วัง ยม และน่าน
และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สาคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัด
พิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อรักษาคุณภาพน้าและเพิ่มประสิทธิภ าพ การกักเก็บน้าของแหล่งน้า
ต้นทุน
3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการ
ทาการเกษตรจากการปลูกพื ชเชิ งเดี่ ยวไปสู่การปลู กพืช ในระบบวนเกษตร สนั บสนุน การวิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นาเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์
เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้ทาการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเป็นเครื่องมืออธิบายว่ากลุ่มจังหวัด
มีสถานะภาพอย่างไร ปัจจัยที่มากระทบส่งผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์อย่างไร มองเห็นทิศทางที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งในเชิงโอกาส หรือภัยคุกคาม รู้เขารู้เรา ทาให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสรุปได้ดังนี้
สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง – Strength)
S1 ผลผลิต ภาคเกษตรหลากหลายและมีป ริมาณมาก (เช่น มั นสาปะหลั ง อ้อ ย ที่
สามารถแปรรูปเป็นทังพืชอาหารและพืชพลังงาน) โดยเฉพาะข้าว อ้อย มันสาปะหลัง
ยางพารา ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ และสัตว์น้า ผลผลิตเหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
(Value added) ด้ ว ยการแปรรู ป ได้ ห ลายมิ ติ และเป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ หากมีการทาตลาด (Marketing) สร้างภาพลักษณะ
(Branding) และแสวงหาช่ อ งทางการจ าหน่ าย สร้า งเครือ ข่ า ย พั น ธมิต รทางการค้ า
(Strategic Partnership) โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็จะทาให้ผลผลิตข้าว
อ้อย มันสาปะหลังสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มจังหวัดได้มากขึ้น
S2 พืนที่เหมาะสมต่อการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มี
พื้นที่การเกษตร 11.1 ล้านไร่กว่าร้อยละ 90 เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการทานา
ปลูกพืชไร่ มันสาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ ตามการจาแนกเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุ่งเจ้ าพระยา ซึ่งเหมาะสมต่อการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่
หลากหลาย มี ต้ นทุ นต่ า ผลผลิ ตต่ อไร่ สู งสามารถตอบสนองความต้ องการของโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตร และโรงงานแปรรูปอาหาร รวมทั้งยังมีศักยภาพด้านการเลี้ยงปศุสัตว์
ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคเนื้อ และสุกร ที่จะเป็นวัตถุดิบป้อนให้โรงงานแปรรูปอาหาร และยังเป็น
ตลาดรองรับผลผลิตพืชอาหารสั ตว์ กล่าวได้ว่ ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 การจัดการ
ระบบห่วงโซ่การผลิตครบวงจร อันจะนามาสู่การสร้างงาน เพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร
นอกจากนั้นพื้นที่ ยังมีศักยภาพในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าตามลุ่มน้าสายต่าง ๆ และบึ ง
บอระเพ็ด อาทิ ปลานิลเพื่อการส่งออกที่ตลาดต่างประเทศต้องการ และมีมูลค่าสูง
S3 เป็นตลาดการค้าข้าวที่ส าคัญของประเทศ ส่ง ผลให้ การกาหนดราคาข้าว มักจะ
อ้างอิงราคาจากตลาดค้าข้าวที่จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการค้าข้าวใน
กลุ่มจังหวัด ยังมีเครือข่ายผู้ประกอบการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงนับว่า
ตลาดการค้าข้าวของจังหวัดนครสวรรค์ มีอิทธิพลต่อการกาหนดราคาข้าวและส่งออกข้าว
ที่สาคัญ ของประเทศในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ หากจะกาหนดให้เป็นศูนย์กลางตลาดข้าวของ
ประเทศ จาเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลจังหวัดในภูมิภาคอื่นด้วย ประกอบกับกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 อยู่ในยุทธศาสตร์ของศูนย์กลางเชื่อมโยงตลาดข้าว เป็นจุดการ
กระจายสินค้าเกษตรไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะข้าว ที่เป็นชุมทางของการค้าข้าว มี
ท่าข้าวสามารถกระจายผลผลิตข้าวทั้งในประเทศ
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ทิศทาง/จุดเน้น
- เกษตรปลอดภัย
- สร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป
- ทาตลาดเชิงรุก
- สร้างพันธมิตรการค้า

- สินค้าเกษตรปลอดภัย
- Zoning
- ลดต้นทุน
- เพิ่มผลผลิตต่อไร่
- แปรรูปสินค้าปศุสัตว์
- ใช้ประโยชน์จากบึง
บอระเพ็ดเชิงประมง

- เน้นข้าวชั้นดี
- ขยายตลาด/Nichemarket
- ศูนย์การค้าข้าวของ
ประเทศ

สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง – Strength)
S4 มี แ หล่ ง น าตามธรรมชาติ ข นาดใหญ่ กลุ่มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนล่ าง 2 มี แหล่ งน้ า
ธรรมชาติ ขนาดใหญ่ หลายแห่ ง ส่ งผลดี ต่ อด้ านภาคเกษตร แต่แหล่ งน้ าบางแห่งไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตื้นเขิน ถูกบุกรุก แหล่งน้าขนาดใหญ่ ของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย
- ลุ่ มน้ าปิ ง มี แหล่ งน้ าจากเขื่ อนภู มิ พล แม่ น้ าไหลผ่ าน จ.ก าแพงเพชร จ.นครสวรรค์
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ใน จ.กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ประมาณ 500,000 ไร่
- ลุ่ม น้าน่ าน มีแหล่งน้าจากเขื่อ นสิริ กิต์ แม่น้าน่านไหลผ่าน จ.พิ จิตร นครสวรรค์
สามารถนาน้ามาใช้ประโยชน์ได้ใน จ.พิจิตร นครสวรรค์ ประมาณ 400,000 ไร่
- ลุ่มน้าบึงบอระเพ็ด มีขนาดใหญ่ประมาณ 132,000 ไร่ สามารถเก็บน้าจากแม่น้า
น่านและน้าป่าที่ไหลจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ พื้นที่การเกษตรมีประมาณ 400,000 ไร่ แต่
ปัจจุบันตื้นเขิน ถูกบุกรุก ควรจัดทาเป็นแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด เป็นการเฉพาะ มีระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่จานวนมาก ได้แก่
- พื้นที่ระหว่างลุ่มน้าปิงกับแม่น้าน่าน มีระบบชลประทานขนาดใหญ่ใน จ.พิจิตร พื้นที่
ประมาณ 300,000 ไร่ สามารถผลิตทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
- พื้นที่ระหว่างลุ่มน้าปิงกับแม่น้ายมของ จ.กาแพงเพชร พิจิตร มีฝายกับแม่น้าปิง
จานวน 3 แห่ง ที่ จ.กาแพงเพชร สามารถนามาส่งให้พื้นที่ จ.กาแพงเพชร ต่อเนื่องมาที่
จ.พิจิตร ได้พื้นที่ประมาณ 4-500,000 ไร่
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่มีศักยภาพในการสร้างแหล่งน้าขนาดใหญ่ได้อีกโดยเฉพาะพื้นที่
ตะวันออกของจังหวัดนครสวรรค์มีแม่น้าแม่วงก์ที่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่
ได้ และสามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 300,000 ไร่
S5 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายครอบคลุมมิติทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่ให้ผลตอบแทนสูงและเร็ว เมื่อเทียบ
กับการลงทุน กลุ่มจังหวัดมีปัจจัยการเดินทางที่สะดวก หลายหลายวิธี เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อ
การท่องเที่ยวและแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ได้อย่างดี ดังนั้นการส่งเสริม
การท่องเที่ ยวจึง เป็นช่องทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามจะต้องพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฯ กาหนด และควรจัดทาแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเป็ น การเฉพาะ เพื่ อ ยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น
มาตรฐานสากล รองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน
อย่ า งใกล้ ชิ ด เช่ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มรดกโลก ได้ แ ก่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
กาแพงเพชร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และประเพณีวัฒนธรรมที่สาคัญมีชื่อเสียง
ระดับประเทศ ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทาน จ.พิจิตร และประเพณีตรุษจีน นครสวรรค์ เป็นต้น
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ทิศทาง/จุดเน้น
- ขุดลอก
- เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้า
- พัฒนาบึงบอระเพ็ด
- สร้างแหล่งน้าขนาดใหญ่
- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว
- จัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยว
- ฟื้นฟูรักษาประเทศ
วัฒนธรรมที่ล้าค่า

สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง – Strength)
ทิศทาง/จุดเน้น
S6 จุ ด เชื่ อ มโยงการค้ า โลจิ ก ติ ก ส์ แ ละบริ ก ารระหว่ า งภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาค - พัฒนาเป็นศูนย์การค้าส่ง
ตะวั นออกเฉีย งเหนื อ และภาคตะวัน ออก กลุ่ มจัง หวั ดภาคเหนื อตอนล่าง 2 อยู่ใ น ค้าปลีก กระจายสินค้า
บริเวณที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลาง ขนถ่ายสินค้า จุดรวมสินค้า กระจาย ของภาคเหนือ
สินค้าได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เส้นทางคมนาคมเชื่องโยง
ได้ทุกภูมิภาคของประเทศ มีนิคมอุ ตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตกลุ่มจังหวัดสามารถเชื่อมโยง
และสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและ
สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม มีโรงงานที่มีศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น โรงงานผลิตน้าตาล โรงสีข้าว โรงงานผลิตผงชูรส โรงงานผลิตเอธานอล
ผลิตภัณฑ์ด้านชีวมวล โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนมีโรงแรม ที่พัก สถาน
บริการ ร้านอาหารที่มีศักยภาพและเพียงพอที่จะรองรับนักธุรกิจและนักลงทุนและที่
สาคัญ กลุ่ มจัง หวัด ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 ยังมีผู้ ประกอบธุรกิจการค้า การส่ง ออกที่ มี
ศักยภาพทั้งในและต่างประเทศหลากหลายสาขา
S7 โครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมโยง ทังทางบก ทางนาและระบบราง ที่ - พัฒนาระบบการคมนาคม
เชื่อมโยงกับจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลางของประเทศ ภาคตะวันตกและภาคตัวออก ขนส่ง
เฉียงเหนือ โดยมีจุดตัดเส้นทางที่อาเภอหนองบัว จัง หวัดนครสวรรค์ ดังนั้นการพัฒนา - ปรับปรุงถนนสายรองให้
ระบบการคมนาคมขนส่ง จึงจาเป็นต้องดาเนินการระบบขนส่งบางอย่างต้องเป็นไปตาม ได้มาตรฐาน
นโยบายของรัฐบาล โดยเหตุ นี้การพัฒนาปรับปรุ ง เส้น ทางคมนาคม จึง เป็นทิ ศทางที่ - สร้างมูลค่าเพิ่มให้การ
ถูกต้อง อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในด้านนี้จะสอดคล้อง สนับสนุนเชื่อมโยงกับ ท่องเที่ยว
โครงการต่าง ๆ ที่ไม่ใช้เส้นทางหลัก (Main Road) แต่เป็นสายรอง (Collector) จะทาให้
สามารถรวบรวมการคมนาคมขนส่งพืชผลเกษตรจากสายย่อย (Distributor) ที่อยู่ในพื้นที่
ระดับแปลงเกษตร (On farm) ได้อย่างทั่วถึงทาให้การคมนาคมขนส่งมีลักษณะเป็น Tree
หรือก้างปลา หรือใยแมงมุม (Network) ที่สมบูรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
S8 การกาหนดเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีการ - จัดทาแผน Zoning การ
บริหารจัดการดินที่ชัดเจน กล่าวคือมีข้อมูลดิน มีการจาทาแผนที่ zoning (สาหรับพืช เกษตร
เศรษฐกิจ) สามารถทราบพื้นที่ใดเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจใดที่มีความเหมาะสม
มาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (n) เพื่อใช้ใน
การวางแผนการปลูกพืช หรื อปรับเปลี่ยนพืชตามความเหมาะสมของดิน ซึ่ ง สามารถ
บริหารจัดการเรื่องพืช การลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรได้
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สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง – Strength)
ทิศทาง/จุดเน้น
S9 มีเครือข่ายการศึกษาที่มีความพร้อมที่สนับสนุนต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ของกลุ่ม - ยกระดับสภาพการศึกษา
จังหวัด สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งวิชาการที่ทรงคุณค่า สถาบันเหล่านี้สามารถเป็นแรง ให้เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
เสริมผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดก้าวหน้าไปอย่างมีคุณภาพ เป็น กลุ่มจังหวัด
หุ้นส่ วนเชิง ยุทธศาสตร์ ที่ ส าคัญ ดั งนั้น จึง ควรบูรณาการกั บสถาบั นการศึ กษากาหนด
หลักสูตร หรือเนื้อหาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นการปฏิบัติ
เชิง พื้นที่ จะทาให้บุ คลากรที่ มีขีด สมรรถนะสอดคล้องกับทิ ศทางการพั ฒนาของกลุ่ ม
จังหวัด นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุดแข็งของสถาบันการศึกษาในเชิงวิชาการมาแก้จุดอ่อน
ระบบบริหารงานของกลุ่มจังหวัดได้ เช่น การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ การออกแบบ
ระบบสารสนเทศ การพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตทางภาค
เกษตร เป็นต้น ทั้งนี้อาจมีการจัดทา MOU ระหว่างกลุ่มจังหวัดกับสถาบันการศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านที่ต้องการ เพื่อบูรณาการการทางานและใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
S10 สิ น ค้ า เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ (ข้ า ว มั น ส าปะหลั ง อ้ อ ย ปศุ สั ต ว์ ประมง) มี
ศักยภาพ ทังตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดอยู่
ในภาคเกษตร ทาให้มีวัตถุดิบทางการเกษตรมาก วัตถุดิบบางชนิดสามารถนามาพัฒนา
ให้เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อเนื่องให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแปร
รู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร ก่ อ ให้ เ กิ ด ธุ ร กิ จ แตกแขนงออกไป เช่ น การแปรรู ป ข้ า ว
อุตสาหกรรมน้าตาล อุตสาหกรรมต้นน้าพลังงานทดแทน เป็นต้น ดัง นั้นหากสามารถ
ควบคุมด้าน Supply Side ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ
ที่ได้จากวัตถุดิบทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

- พัฒนาพลังงานทดแทน
จากวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร
- แปรรูปสินค้าเกษตร/
อุตสาหกรรม
- พัฒนาด้าน supply side

สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน – Weakness)
ทิศทาง/จุดเน้น
W1 ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม พฤติ ก รรมของเกษตรกรที่ ยั ง ไม่ ปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ - พัฒนาความรู้แก่
เกษตรกร
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง
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สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน – Weakness)
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวและปลูกพืชชนิดเดียวกันตามกระแสความต้องการของตลาด
เมื่ อมี ปริ มาณมากก็ ท าให้ ราคาต่ า ไม่ คุ้ มทุ น นอกจากนี้ ยั งนิ ยมใช้ สารเคมี เนื่ องจากให้ ผลเร็ ว ให้
ผลตอบแทนเร็วในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูง และไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค
หากวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ที่ได้บางครั้งอาจไม่คุ้มทุน แต่ก็ยังทา ส่งผลให้เกิดภาวะหนี้สินเรื้อรัง ทั้งนี้
เนื่องจากความเชื่อ ความคุ้นเคยกับสิ่งที่เคยทามาประเด็นสาคัญอยู่ที่ “การสร้างแรงจูงใจ” ให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทาเกษตร การลดต้ นทุน การปลูกพื ชหลากหลาย แตกต่าง การชี้ให้เห็นถึ ง
ประโยชน์ การปลูกพื ชปลอดสารพิษ พืชอิ นทรีย์ การให้ความรู้ความเข้ าใจจากผู้ เชี่ยวชาญ หรือการดู
ตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จ การให้ความรู้เกี่ยวกับดินที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับพืชที่
ปลูก การรวมกลุ่ มเพื่อการต่อรอง เป็นต้นทัศนคติ ค่ านิ ยมที่สาคัญ และส่งผลต่ อภาคการเกษตรอี ก
ประกาศหนึ่งก็คือ จานวนเกษตรกรที่ลดลง เด็ก เยาวชน รุ่นใหม่ไม่มีความอดทนเหมือนยุคก่อน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างกัน เด็กเยาวชนยุคนี้ไม่นิยมทางานภาคเกษตร มองว่าเป็นงานหนัก มีค่านิยม
ที่ต้องการทางานสบายๆ ประกอบกับพื้นที่ทาการเกษตรก็ลดลง จึงมุ่งเข้าสู่ภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น
แนวโน้มในอนาคต จานวนเกษตรกรจะลดลง หรืออาจต้องจ้างแรงงานภาคการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน
เหมือนหลายจังหวัดในภาคอื่นของประเทศ นับเป็นประเด็นท้าทาย ที่ต้องเร่งหาทางป้องกันแก้ไข
W2 การบริหารจัดการทรัพยากรนาที่ยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
กล่าวคือบางพื้นที่เกิดภาวะน้าท่วมซ้าซากในฤดูน้าหลาก ในขณะนี้บางพื้นที่เกิดภาวะขาดแคลนน้า ระบบ
กระจายน้าให้พื้นที่การเกษตร ยังไม่ทั่วถึง กล่าวคือ
-พื้นที่ฝั่งตะวันออกแม่น้าน่านมีพื้นที่การเกษตรเกือบล้านไร่ ของพื้นที่ จ.พิจิตร นครสวรรค์
ยังไม่มีระบบกระจายน้าใช้ตามธรรมชาติทาให้ไม่เกิดความต้นทุน
- พื้นที่สองฝั่งของแม่น้าปิงใน จ.กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ยังไม่มีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ทาให้
พื้นที่ตรงกลางขาดแคนน้าสาหรับการเพาะปลูก
- พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ายม ยังไม่มีแหล่งน้าและระบบกระจายน้าและระบบกักเก็บน้าทาให้เป็น
พื้นที่ประสบภัยแล้ง : ขาดแหล่งน้า
- ฝั่งตะวันออกของ จ.นครสวรรค์ ไม่มีแหล่งน้าต้นทุนทาให้ประสบภัยแล้วและอุทกภัยทุกปี
- บึงบอระเพ็ดขาดแคลนน้า เกิดการตื้นเขินเนื้อดินตกตะกอนและไม่มีแหล่งน้ามาเติมในฤดูแล้ง
การบริหารจัดการน้า เป็นปัจจัยหลักความสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด เนื่องจากน้าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาภาคการเกษตร อันเป็นทิศทาง และ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการทรัพยากรน้า จาเป็นต้องอาศัย
แนวนโยบายแห่งรัฐที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการกลุ่มน้าในภาพรวม ซึ่ง
เกินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ในส่วนที่กลุ่มจังหวัดดาเนินการได้ควรเน้นกลยุทธ์การขุดลอก
ปรับปรุงแหล่งน้าที่มีอยู่เดิมให้สามารถรองรับน้าและใช้ได้ตลอดฤดูกาล
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ทิศทาง/จุดเน้น
- ปรับโครงสร้างการ
ผลิต
- ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต
- เน้นให้เยาวชนเห็น
คุณค่าของการเกษตร
ในอนาคตการเกษตรที่
จะมีความสาคัญมาก

- เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้า
- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
- สร้างแหล่งกักเก็บน้า
เพิ่ม
- พัฒนาบึงบอระเพ็ด
- ปรับปรุงแหล่งน้าเดิม
ให้ใช้การได้

สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน – Weakness)
W3 ผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่ขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศขาดการจัดการสมัย
ใหม่ และขาดระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อการค้าของโลก
ส่ ง ผลกระทบการติ ดต่ อประสานงานเพื่ อการขยายตลาด ไม่ สามารถเข้ าถึ งข้ อมู ลที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันการ ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่ประชากรส่วนใหญ่สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาที่สามารถใช้สื่อสารกั บคู่ค้า ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญที่จะช่วย
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิภาพที่ชัดเจน
W4 การทาการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยวยังอยู่ในขอบเขตจากัด
การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ ทุกรัฐบาลพยายามผลักดัน
เนื่องจากการท่องเที่ยวมีต้นทุนต่าแต่ให้รายได้เร็ว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งในเชิงธรรมชาติ และเชิงวัฒนธรรมหลายแห่ง การผลักดันด้านการ
ท่องเที่ยวต้องประสานงานกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการขับเคลื่อนที่สาคัญเอกชน
จะเป็นแกนสาคัญ ภาครัฐมุ่งการเสริมสร้างการอานวยความสะดวก การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้
สะดวก ปลอดภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกด้านการท่องเที่ยวตามศักยภาพของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว และการเปิดตลาดการท่องเที่ยวกับประเทศที่มีศักยภาพ เช่น จีน ยุโรป กลุ่ม
อิสลาม เป็นต้น ดังนั้นหากจะสร้างโดยรวมและดาเนินการต้องยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นระบบโดยเหตุนี้จึงควรจัดทาเป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
เป็นการเฉพาะ ในลักษณะของ Sectorial Plan เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าทิศทางกลยุทธ์
เป้าหมาย แผนงานจะมุ่งไปทางใด ที่สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดมากที่สุด
ปัจจุ บันนั กท่ องเที่ย วต่า งชาติศึ กษาข้อ มูลการท่องเที่ ยวผ่ านช่องทาง internet ความ
ต้องการ หรือเป้าหมายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ความแตกต่าง
ศัก ยภาพ จุ ด เด่ น ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ม จั ง หวั ด ก็ ต่ า งกั น ดั ง นั้ น การจั ด ท ากลยุ ท ธ์
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวจาเป็นต้องอาศัยมืออาชีพ ข้อมูลที่
หลากหลาย พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จุดที่ทาให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
เยี่ยมเยือนคืออะไร การจัดทาการตลาดเชิงรุก จาเป็นต้องอาศัย หรือร่วมมือกับภาคเอกชน
อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้การตลาดได้ผลจริง
ผลกระทบจากธุรกิจการท่องเที่ยวมีอย่างหลากหลาย ดังนั้นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ต้องดาเนินต่อไป และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ต้องรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และได้มาตรฐานที่
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กาหนด
W5 พืนที่ส่วนใหญ่เป็นพืนที่ลุ่มนาเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็น
วัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมยังมีคุณภาพไม่แน่นอน เช่น มันสาปะหลัง อ้อย (เปอร์เซ็นต์ของ
แป้งความหวาน) เป็นต้น ที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาและลงทุนส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
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ทิศทาง/จุดเน้น
- พัฒนาทักษะด้านการ
ศึกษา/การจัดการสมัย
ใหม่
- พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสาร
- ทาการตลาดเชิงรุก
ด้านการท่องเที่ยว
- พัฒนา/ปรับปรุง
เส้นทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว
- เพิ่มช่องทางให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึง
ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว

- มีแผนการผลิต
- ปรับปรุงคุณภาพดิน

สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน – Weakness)
W6 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นาทักษะ/ความรู้เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลทาให้เกษตรกรจานวนมากมีปัญหาหนี้สิน ยากจน หนี้ครัวเรือนสูง
เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องช่วยทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับนโยบายที่กาหนดยุทธศาสตร์
ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ในระดับกลุ่มจังหวัดควรเน้นการส่ง เสริมให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต การลดต้นทุน การแปรรูปสินค้าเกษตร และการส่งเสริมอาชีพในรูปแบบ
ต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
W7 ระบบการบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดยัง มีข้อจากัดในการบริหารและขับเคลื่อ น
ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
ยังมีข้อจากัดในการบริหารยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ จากรายงานข้อมูลเพื่อการ
วางแผนที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันขาดระบบประเมินผลสัมฤทธิ์แผนและ
โครงการที่ดาเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ใช้งบประมาณไปกว่า 1,000 ล้านบาทเศษ
ขาดระบบการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการวางแผน
ส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ ทักษะ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้โครงการบางส่วน
ขาดคุณภาพ จึงควรดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มจังหวัด จัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดที่มีสถาบันการศึกษาจานวนมากเป็น
partnership ในกระบวนการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการวางแผน/วิเคราะห์
โครงการอย่างต่อเนื่อง
W8 แหล่งนาตามธรรมชาติหลายแห่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน หรือถูกบุกรุกพื้นที่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้าขนาด
ใหญ่ไม่สามารถทาได้ เช่น ในเขตจังหวัดอุทัยธานี สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมจะพัฒนาเป็น
แหล่งเก็บกักน้าขนาดใหญ่ เพื่อการแก้ไขปัญหาน้าท่วมน้าแล้งอย่างยั่งยืน อยู่ในเขตป่าห้วย
ขาแข้ง ซึ่งเป็นมรดกโลกไม่สามารถจะเข้าไปดาเนินการได้ ดังนั้นการพัฒนาแหล่งน้าและการ
เพิ่มพื้นที่ชลประทานจึงจาเป็นต้องพัฒนาจากแหล่งน้าขนาดเล็ กหลาย ๆ โครงการ รวมทั้ง
ควรเร่ง รัดดาเนินการพัฒนาปรับปรุงขอคืนพื้นที่แหล่งน้า เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่ ง น้ าดั ง กล่ า วได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ แหล่ ง น้ าบางแห่ ง มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าจากแหล่งน้าธรรมชาติเหล่านี้
W9 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมยังไม่หลากหลาย อุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรไม่หลากหลาย
กล่ า วคื อ ขาดโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ส ามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า และความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ขาดแคลนแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม ขาดบุคลากรภาครัฐที่
จะให้ค วามรู้ คาปรึ กษา แนะนาผู้ ประกอบการเชิ ง ลึ ก และเชี่ย วชาญเฉพาะด้ า น ชุ ม ชน
บางส่วนไม่ยอมรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และการเหมืองแร่ เนื่องจากเห็นว่า
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้
เป็นสาเหตุทาให้บางพื้นที่ไม่สามารถตั้งโรงงานได้ ปัจจัยเหล่านี้ทาให้ศักยภาพด้านอุตสาหกร
รมของกลุ่มจังหวัดยังคงเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขต่อไป
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ทิศทาง/จุดเน้น
- พัฒนาเกษตรกรให้มี
ความรู้ในการทาเทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิต/
แปรรูป/การตลาด
- ส่งเสริมการปลูกพืชหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว
- พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ
การวางแผน
- ประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการ
- พัฒนาบุคลากรด้าน
การวางแผนกลยุทธ์/
วิเคราะห์โครงการ

- ขุดลอกแหล่งน้า
- สร้างแหล่งน้าขนาด
ใหญ่เพิ่ม

- จัดทาแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์

สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส– Opportunities)
O1 การบริโภคอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การรักษาสุขภาพเป็นแนวโน้มที่ปรากฏอย่างชัดเจน ดังนั้นการผลิตอาหารปลอดภัย จึงเป็น
ทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะที่ เ ปลี่ ย นแปลง ขณะเดี ย วกั น นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสาคัญเรื่องนี้อย่างชัดเจน รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานในระดับนโยบายต่างสนับสนุนและต้องการผลักดันการผลิตอาหารปลอดภัยให้
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีอย่าง
กว้างขวาง โอกาสจึงเปิดให้เกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยอย่างชัดเจน ประเด็นปัญหาอยู่ที่การ
สร้างแรงจูง ใจให้เกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อป้อนตลาดโลก ดัง นโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่กาหนดว่า From farm to table และการจัดทาโซนนิ่งภาคเกษตร ทิศทาง
ของกลุ่มจังหวัดจึงควรมุ่งการผลิตอาหารปลอดภัย สร้างมาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อ โดยใช้
ศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯ ผลักดันให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
O2 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เกิดตลาดที่ใหญ่มากประมาณ 600 ล้านคน
เป็นโอกาสที่ กลุ่ มจั งหวัดมีช่ องทางการจาหน่ ายผลิ ตภั ณฑ์ สิ นค้ าทางการเกษตร เกษตรแปรรู ปได้
กว้างขวางมากขึ้น รวมถึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านได้เพิ่มขึ้น การเดินทางของ
ผู้คนจะไหลเวียนอย่างไม่หยุดยั้ง เกิดธุรกิจแตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง หากนาโอกาสมาสัมพันธ์กับ
ศักยภาพจุดเด่นของกลุ่มจังหวัดจะทาให้กาหนดกลยุทธ์เชิงรุกได้ชัดเจนมากขึ้น ประเด็นจึงอยู่ที่ความ
พร้อมของกลุ่มจังหวัด ทรัพยากรบุคคล ผู้ประกอบการ การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ไม่อาจปฏิเสธได้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโอกาสสาคัญในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อาหารไปยังภูมิภาคอาเซียน สิ้นปี พ.ศ. 2558 10 ประเทศอาเซียนได้ลดภาษีศุลกากรเหลือ
0% และขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรให้หมดสิ้นไป จึงเป็นการเปิดตลาดให้กับสินค้า
ของกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ ข้าว น้าตาลทราย กลุ่มสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพด
มันสาปะหลัง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไก่เนื้อ ไข่ไก่ ผลไม้ จึงเป็นโอกาสที่จะต้องเตรียมการรองรับ
ขยายการผลิต แต่ต้องสอดคล้องกับชนิดคุณภาพมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการเปิดตลาดให้โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในการนาเข้าสินค้าเกษตรวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต่า อันเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตของสินค้าเกษตรแปรรูป แต่จะพิจารณาสนับสนุนเฉพาะสินค้าเกษตรที่ขาดแคลน
ภายในประเทศเท่านั้นเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทย
O3 นโยบายส่ งเสริ มการท่อ งเที่ย ว เปิดโอกาสให้กลุ่มจังหวัดจัดทาแผน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากการท่องเที่ยวให้ผลเร็วและก่อให้กิจกรรม/งานต่อเนื่อง ให้ผู้ที่อยู่
ในกระบวนการท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้จากการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง ส่งผลสะเทือนในเชิงเศรษฐกิจอย่างนัยสาคัญ หากกล่าวโดยรวมโครงการหรือกิจกรรม
ที่สนับสนุน เอื้อ หรือเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญ ดังนั้นการให้ความสาคัญกับ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว จึงเป็นแนวทางต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ทิศทาง/จุดเน้น
- เพิ่ม/ขยายพื้นที่
และปริมาณสินค้า
อาหารปลอดภัย
- From farm to
table

- ให้ความรู้เกษตรกร
และผู้ประกอบการ
ในการเข้า AEC
- จัดทายุทธศาสตร์
เพื่อกาหนดทิศทาง
ในการเข้าสู่ AEC
- เพิ่มขีดความ
สามารถในการ
แข่งขัน
- ลดต้นทุนการผลิต

- พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว
- ประชาสัมพันธ์

สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส– Opportunities)
O4 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกระดับสามารถกระจายช่อง
ทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ E – commerce มากขึ้น ส่งผลให้การขยายตัวทางการค้าผ่านระบบ
Internet เป็นไปอย่างกว้างขวาง สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศกลายเป็นสิ่งจาเป็นของการดารงชีวิตไปแล้ว ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการระดับต่าง ๆ มี
ความรู้ ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในมติของการดาเนินธุรกิจ เป็นสิ่งที่ควรให้
ความสนใจและสนับสนุน
O5 นโยบายด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลายเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดในแง่ของ
การพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานชีวมวล เนื่องจากกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีวัตถุดิบทาง
การเกษตรหลายอย่างที่สามารถนามาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน เช่น พืช แกลบ เศษไม้ เป็นต้น พลังงาน
ทดแทนจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนได้ทางหนึ่ง ปัจจุบันมีการดาเนินการใน
หลายพื้นที่และมีบุคลากรอาสาสมัครพลังงานกระจายในทุกตาบล สามารถให้คาปรึกษาแนะนาให้ประชาชน
ผู้สนใจอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถบูรณาการภารกิจแล้วจัดทาโครงการ
ร่วมกัน ยกตัวอย่าง สานักงานปศุสัตว์ มีข้อมูล วัตถุดิบ มูลสัตว์ ในขณะที่สานักงานพลังงานจังหวัด มีองค์
ความรู้และเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยเหตุนี้หน่วยงานทั้ง 2 สามารถดาเนินโครงการพลังงาน ชีวมวล
ร่วมกันได้อย่างบูรณาการ ทิศทางในอนาคตพลังงานจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เนื่องจากประเทศไทย
พึ่งพิงพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน พลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม
O6 กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง (GMS) ประกอบด้วยประเทศไทย
พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ยูนาน) ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าการลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร การบริการ และการเพิ่มขีดความ
สามารถ และโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีตลาดโลก เป็นโอกาสที่กลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งอยู่บนแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ
แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) มีโอกาสในช่องทางการตลาดในประเทศอนุภูมิภาคได้
กว้างขวางมากขึ้น การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศตามยุทธศาสตร์ GMS ทาให้กลุ่มจังหวัดฯ
มีโอกาสในการพัฒนาระบบขนส่งและคลังสินค้าเพื่อรองรับเส้นทางการพัฒนา NSEC ดังกล่าว
O7 นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการนาอย่างเป็นระบบ เป็นโอกาสที่กลุ่มจังหวัดจะสามารถ
พัฒนาแหล่งน้าตามธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดและสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าได้
อย่างเต็มที่ ประกอบกับปัจจุบันกรมชลประทานได้จัดทาแผนไว้พร้อมแล้ว ได้แก่ ก่อสร้างแหล่งน้าขนาด
ใหญ่และระบบชลประทาน ได้แก่
- แผนก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ในพื้นที่ด้านตะวันออกของพื้นที่ จ.นครสวรรค์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาภัย
แล้งมีแหล่งน้าการเกษตรได้ประมาณ 300,000 ไร่ และช่วยบรรเทาอุทกภัย
- แผนก่อสร้างแหล่งน้าพื้นที่ชลประทานในฝั่งตะวันออกของแม่น้าน่าน ใน จ.พิจิตร นครสวรรค์ เพิ่ม
พื้นที่ชลประทานได้เกือบ 300,000 ไร่
- พัฒนาบึงบอระเพ็ดให้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่เพิ่มความจุจากเดิมที่เก็บน้าได้ 180 ล้านลูกบาศก์เมตร
เพิ่มเป็น 320 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าและใช้ในการเกษตรรอบ ๆ บึง
บอระเพ็ดได้ รวมทั้งบรรเทาอุทกภัยในลุม่ น้าบึงบอระเพ็ดได้ ทั้งนี้ต้องผลักดันการพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้
เป็นโครงการพัฒนาพิเศษระดับประเทศ
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ทิศทาง/จุดเน้น
- สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
เทคโนโลยี

- พัฒนาพลังงาน
- ทดแทนจากเศษ
วั ส ดุ เ ห ลื อ ใ ช้ ท า ง
การเกษตร

- พัฒนาการขนส่งให้
เชื่ อ มโยงในระดั บ
ภูมิภาค

-

สภาพแวดล้อมภายนอก (ภัยคุกคาม – Threat)
T1 ราคาพลังงานเชือเพลิง
ปัจจุบันเกษตรกรใช้เครื่องจักรกลเป็นเครื่องช่วยทาการเกษตร ต้นทุนประมาณ 15–20 %
เป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง แนวโน้มราคาน้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ทาให้การลงทุนด้านการเกษตร
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และส่งผลต่อการกาหนดราคาขายผลผลิตฯ ซึ่งเกษตรกรเองไม่สามารถ
ก าหนด เนื่ อ งจากขาดอ านาจการต่ อ รองปั จ จั ย เหล่ า นี้ เ ป็ น เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ จ านวน
เกษตรกรในอนาคตลดลง ประเด็นท้าทาย คือ การลดต้นทุนการผลิต
T2 ความมั่ น คงและเสถี ย รภาพทางการเมื อ งของประเทศ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด กล่าวคือ นโยบายของรัฐบาลที่กาลังดาเนินการต้องหยุดชะงัก
ขาดความต่อเนื่อง นโยบายในระยะยาวที่วางแนวทางไว้หยุดลง ส่งผลโดยตรงต่อการกระตุ้นการลงทุนใน
ระยะยาว เกิดความไม่แน่นอน หรือเคลื่อนย้ายการลงทุน ขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุน การสร้างความ
เชื่ อมั่ นกั บผู้ประกอบการหรือนั กลงทุ นต้ องใช้เวลานาน ทาให้เสียโอกาสในการแข่ งขั น การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดจึงไม่ชัดเจน ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ขาดความต่อเนื่องเชิงนโยบายส่วนภาค
การเกษตร เกษตรกรบางส่วนจะกลับไปปลูกพืชแบบเดิม ประกอบกับนโยบายเกี่ยวกับข้าวของทางรัฐบาล
ที่ผ่านมา ทาให้สต๊อกข้าวกว่า 19 ล้านตันข้าวสาร ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ตกต่า
สิงหาคม 2557 ราคาข้าวเปลือกเจ้าเหลือตันละ 6-7 พันบาท ซึ่งต่ากว่าต้นทุน ดังนั้นจึงควรมีมาตรการใน
การลดปริมาณการผลิตข้าวของกลุ่ มจังหวั ดที่เป็นแหล่ งผลิ ตใหญ่ของประเทศไทย ด้ วยการส่งเสริ ม
เกษตรกรทาการปลูกพืชหลังนาปีแทน โดยจะคัดเลือกพืชอายุสั้นที่ตลาดส่งสัญญาณความต้องการ และ
ราคาอยู่ในเกณฑ์ ดี ที่จะทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งต้ องมีกระบวนการบริหารจัดการให้
โรงงานที่ ต้องการสิ นค้ าเกษตรที่ เป็ นพืชหลั งนาได้แจ้ งความต้ องการ และเข้ามาร่วมเจรจาตกลงกั บ
เกษตรกรในชนิด ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาส่งมอบ และราคา เพื่อลดความเสี่ยงให้ทั้ง 2 ฝ่าย สินค้า
เกษตรที่ฝ่ายโรงงานต้องการ และราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ณ สิงหาคม 2557 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพด
หวาน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ลูกเดือย งา ไม้ยูคาลิปตัส
T3 ภัยธรรมชาติ ภาวะความแห้งแล้ง และอุทกภัย เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะภาวะน้าท่วม
และภาวะภั ย แล้ ง ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรลดลง อุ ณ หภู มิ ความชื้ น ในอากาศ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การปลูกพืชบางชนิดไม่เติบโต หรือต้องใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเนื่อง
ทาให้คุณภาพดินเปลี่ยนแปลง ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพดิน จึงเห็นได้ว่าแนวโน้มเกษตรกร
จะต้องลงทุนทาการเกษตรเพิ่มขึ้น ผลผลิตพืชบางชนิดจะลดลง ความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนทาให้เกิดการขาดแคลนน้ามาก ปริมาณฝนน้อยกว่ าปกติอากาศร้อน
ทาให้มีความแห้งแล้งมากขึ้น การพัฒนาเกษตรแบบเชิงเดี่ยวทาให้เกิดภัยธรรมชาติได้ง่ายขึ้น
เช่น โรคระบาด การขาดแคลนน้า เพราะใช้กันมากขึ้นเกิดการแย่งชิงกัน การเพาะปลูกที่ขาด
การวางแผนอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับพื้นที่
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ทิศทาง/จุดเน้น
- ลดต้นทุนการผลิต

- Zoning
- ลดต้นทุนการผลิต
- ปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดู
การทานาปี

สภาพแวดล้อมภายนอก (ภัยคุกคาม – Threat)
T4 การเปิดเสรีการค้าในกรอบความตกลงต่าง ๆ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เขต
การค้าเสรี (FTA) ฯลฯ ในแง่ของภัยคุกคามประเทศไทยต้องเผชิญกับคู่แข่งที่มีศักยภาพ ต้นทุนการ
ผลิตต่า ค่าแรงต่า ต้ นทุนการขนส่งต่า ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ บางรายการหากไม่มี คุณภาพที่ได้
มาตรฐาน ไม่แตกต่าง ไม่โดดเด่น จะแข่งขันยาก ความได้เปรียบการแข่งขันในอดีตกาลังจะเป็นจุดอ่อน
ในอนาคต หากไม่มีการพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และกาหนดตาแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้ องศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่ อนจุดแข็งของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อปรับตัวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การลดต้นทุนที่สาคัญวิธีหนึ่งคือการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก เพราะเมื่อถนนดี การคมนาคมขนส่งสะดวก ถนนเชื่อมโยงกันเป็นตาข่ายร่างแห (Net Work)
การเดินทาง/ขนส่ง ก็สามารถเลือกเส้นทางการเดินทางไปยังจุดหมายให้เดินทางสั้นที่สุด เป็นการลด
ต้นทุนในจุดนี้ สินค้าก็ถูกลง แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้มากยิ่งขึ้น
T5 การชะลอตั ว ของภาวะเศรษฐกิ จ โลกส่ ง ผลต่ อ ความผั น ผวนของราคาผลผลิ ต ทาง
การเกษตรและปัจจัยการผลิต ในขณะที่ภาครัฐกระตุ้นส่ง เสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผลทาง
เกษตรปลอดภัย ปลอดสารพิษ เนื่องจากเป็นแนวโน้มทิศทางของผู้บริโภคที่ต้องการรักษา
สุขภาพ แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจะพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังนิยมซื้อผลผลิตทางเกษตรที่
รู ป ลั ก ษณ์ มิ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ที่ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า ว่ า มี ส ารเคมี สารปนเปื้ อ น หรื อ ไม่ อ ย่ า งใด
ผู้บ ริโ ภคอาหารปลอดภัย จึง ยั ง มีจ ากั ด ขาดตลาดกลางที่เ ป็น แหล่ ง สิ นค้ าอาหารปลอดภั ย
ในขณะที่ราคาของผลผลิตปลอดภัย ไม่แตกต่างหรืออาจมีร าคาสู ง กว่า สินค้า ที่ไ ม่ป ลอดภั ย
รวมถึง กระบวนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยต้องใช้เวลานาน เหตุผลดังกล่าวทาให้เกษตรกร
บางส่วน เลิกผลิตพืชอาหารปลอดภัย แล้วหันกลับไปใช้สารเคมีเหมือนเดิมเนื่องจากให้ผลเร็ว
T6 ภาวการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ทาให้การส่ง ออกผลผลิตทางการ
เกษตรลดลง ส่งผลให้มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรลดลง ตามหลัก Demand – Supply เมื่อ
ความต้องการลดลงด้วย ทาให้เกษตรและผู้ประกอบการไม่รู้ทิศทางในอนาคต การผลิตพืชผล
ทางการเกษตรขาดความต่อเนื่อง ไม่แน่นอน เป็นปัญหาในระดับนโยบายที่ต้องออกมาตรการ
แก้ไขวนเวียนอยู่เช่นนี้ ดังนั้นการให้ความรู้ การสื่อสารให้เกษตรกรรับรู้ถึงแนวโน้มสถานการณ์
ของโลกจึงเป็นสิ่งจาเป็น และต้องดาเนินการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

ทิศทาง/จุดเน้น
- จั ด ท า แผน พั ฒ น า
ยุทธศาสตร์

- เน้ น ปลูก พื ช ผลทาง
การเกษตรปลอดภั ย
ปลอดสารพิษ

การกาหนดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จากการนาผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ภายนอก รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสรุปได้ว่า ภูมิภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 นี้มี
ตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ใน 2 เรื่อง คือ 1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
ปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 2. การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาต่างในภูมิภาคนี้จึงมุ่งไปที่ประเด็นหลัก 2 เรื่องดังกล่าว โดยที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ได้ กาหนดยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กาแพงเพชร นครสวรรค์
พิจิตร อุทัยธานี) ปี พ.ศ.2561-2564 ไว้ดังนี้
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) ปี พ.ศ.2561-2564
ตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อ 2. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและ
วัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
ต่างประเทศ
และชาวต่างประเทศ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมลาค่าระดับประเทศ”
พันธกิจ (Mission)
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผลิตข้าวและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน 1. ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและสินค้าเกษตรที่เกิดจากการใช้
2. ส่งเสริมการแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตร โดยใช้นวัตกรรม
นวัตกรรม ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่า เพิ่ม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. ธุรกิจข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยมีช่องทางและการตลาด
3. พัฒนาตลาดและช่องทางการค้าข้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาด เพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ
4. การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ
4. พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นที่รู้จักและยอมรับของ
เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการ 2. ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และการ
3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตาม
ผลิตข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้ กระจายสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ มาตรฐานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และชาวต่างประเทศ
ของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชีวัด (KPI)
1. ผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตร
1. จานวนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้ 1. ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
มาตรฐาน (ปีละ 2%)
(ปีละ 3%)
2. ร้อยละของศูนย์ข้าวชุมชน/กลุ่ม
2. ร้อยละมูลค่าข้าวและสินค้าเกษตร
2. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานที่
วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิต
ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
เพิ่มขึ้น (ปีละ3%)
สินค้าเกษตรปลอดภัย (ปีละ 2%)
3. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป 3. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่
3. จานวนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ ข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น (ปีละ3%)
ได้มาตรฐาน (ปีละ 2%)
(ปีละ 2%)
กลยุทธ์ (Strategic)
1.1 พัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหาร
2.1 ส่งเสริม/พัฒนาการแปรรูปข้าว/สินค้า
3.1 พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวตาม
จัดการน้า เพื่อสนับสนุนการผลิตด้าน
เกษตรที่ได้มาตรฐาน
มาตรฐานการท่องเที่ยว
การเกษตร
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม
3.2 พัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุน
1.2 พัฒนากระบวนการผลิตข้าวและ
และพัฒนาเพื่อแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตร การท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรปลอดภัยตามความเหมาะสม ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
3.3 พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
ของพื้นที่ (Zoning)
2.3 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทาง
1.3 ส่งเสริมการผลิตข้าว และสินค้า
การค้าของกลุ่มจังหวัด
เกษตรที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP
2.4 พัฒนาสถานประกอบการแปรรูปข้าวและ
เพื่อมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์
สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล
2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม
ขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ รองรับการค้า
การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว
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สรุปทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
1) ขยายฐานเศรษฐกิจของกลุ่มให้หลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลเกษตรพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจเดิมสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และการพัฒนาระบบ Logistic โดยใช้จังหวัดนครสวรรค์
เป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการเป็นศูนย์ผลิตและค้าข้าว รวมถึงให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นฐานสร้าง
รายได้ โดยการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและธุรกรรมการค้าข้าว ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง
สนับสนุนการปลุกข้าวด้วยระบบการผลิตเกษตรที่ดี (GAP) พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปเพื่อตอบสนองตลาด
เฉพาะ ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่มีศักยภาพให้มีความสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้าถึง
ปลายน้า พัฒนาระบบ Logistic โดยนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าพืชผลเกษตรและการส่งออกแบบ
เบ็ดเสร็จ จัดทาการศึกษา เพื่อกาหนดรูปแบบระบบ Logistic ที่เหมาะสมของกลุ่ม ทั้งระบบราง ถนน และ
การขนส่งทางน้า
2) เพิ่มรายได้จากการพัฒนาและสร้างสินค้าการท่องเที่ยว มุ่ง เน้นการเพิ่มโอกาสการขยายตัวทาง
การค้า การลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของกลุ่มจังหวัดอย่างมั่นคง โดยส่งเสริม
พัฒนาด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่ม จังหวัด
จั ด ท าแผนการพั ฒ นาและใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มรดกโลกของพื้ น ที่ ทั้ ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์กาแพงเพชรและเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สนับสนุนชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการท่องเที่ยว ฟื้นฟู
บึงบอระเพ็ดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์พันธุ์ปลาที่หายากของท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้า
3) แก้ไขปัญหาน้าทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาลุ่มน้าหลักของประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ภัยธรรมชาติ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง และการใช้ประโยชน์สูงสุด
โดยการพัฒนาแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าให้ทั่วถึงเป็นระบบเชื่อมต่อกับการจัดการลุ่มน้าหลักของภาคที่อยู่ในพื้นที่
ลุ่ม ให้มีน้าเพียงพอสาหรับการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้าท่วมหรือภัยแล้ง
เพิ่มสมรรถนะแหล่งกักเก็บน้าและเพิ่มแหล่งกักเก็บน้าใหม่โดยสร้างแก้มลิงในพื้นที่เหมาะสม สร้างฝายระบายน้าและพนัง
กั้นน้าในลาน้าสายหลัก และเพิ่มสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมพัฒนาขุดลอกแหล่งกักเก็บน้าเดิมที่ตื้นเขิน
4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาระดับความรู้ความสามารถของประชาชนและกาลัง แรงงานในกลุ่มจังหวัดให้สูง ขึ้น โดยการ
ยกระดับการศึกษาและพัฒนากาลังแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ มั ธ ยมและอุ ด มศึ ก ษามากขึ้ น สนั บ สนุ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกาลังแรงงานให้สูงขึ้น โดยเร่งพัฒนาทักษะฝีมือของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาด
รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2561 -2564)
จัง หวัดนครสวรรค์ ได้กาหนดตาแหน่ง จุดยื นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ไว้ดัง นี้ “เกษตรและ
อุตสาหกรรม (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ (Vision)
จัง หวัดนครสวรรค์เป็นศู นย์กลางด้ านเกษตรและอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ สังคมมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2564
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พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาศักยภาพความเป็นศูนย์กลางทางด้านเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
2. พัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3. พัฒนาทุนมนุษย์ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์รวม (Goal)
1. เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
2. ประเพณี วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติมีศักยภาพในการแข่งขัน
3. ทุนมนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาทุกมิติ
4. มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues)
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ ... “นครสวรรค์ 2020”
จังหวัดนครสวรรค์ได้กาหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนา จังหวัดอัจฉริยะ ... “นครสวรรค์ 2020”
การพัฒนา โดยภารกิจเริ่มต้ นในปี 2018 มีเป้ าหมายหลั กคือ เพื่ อยกระดับ “คุณภาพชีวิต” ที่ ดีขึ้นให้กั บ
“ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์” ด้วยการพัฒนา “เศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ” เพื่อ “ประชาชน”
และ “ผู้ประกอบการท้องถิ่น” เป็นหลักโดยมุ่งเน้นการพัฒนา 1. การท่องเที่ยว 2. การสนับสนุน “สินค้าและ
บริการท้องถิ่น” และ 3. การส่งเสริม “การเกษตร/การแปรรูป และภารกิจที่ดาเนินคู่ขนานกับ การยกระดับ
“คุณภาพชีวิต” ที่ดีขึ้นให้กับ “ประชาชน” และ ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดนครสวรรค์ โดยเน้น 1.การเงิน (สร้างวินัย
การออม) 2. การแพทย์ (สาธารณสุข) 3.การศึกษา (เรียนรู้ตลอดชีวิต) 4.ความปลอดภัย (ชีวิต/ทรัพย์สิน)
5. สาธารณูปโภค (น้าเสีย ,ขยะ,ฯลฯ) 6. คมนาคม และการขนส่ง 7. พลัง งาน 8. อาคาร และ ที่อยู่อาศัย ,
9. และอื่น ฯลฯ โดยที่ภารกิจเริ่มต้น 2018 ... โดยเริ่มการพัฒนา “เศรษฐกิจท้องถิ่น ” และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน ปี 2019 ดาเนินการนาเสนอ “จังหวัดนครสวรรค์” สู่เวทีโลก ... ขยายผลไปยัง 245
ประเทศ ทั่วโลกและปี 2020 ดาเนินการเปิดตัว Smart City สมบูรณ์แบบ
2.2 สถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ครังที่ 9/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ จังหวัดชัยนาท
ตามที่สภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มี การประชุมสภามหาวิทยาลัยนั ดพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่
9/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมานั้น และมีวาระสาคัญที่สภาได้พิจารณาร่วมกัน คือการกาหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยได้มีมติในประเด็นสาคัญเร่งด่วนเพื่อ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและมอบให้มหาวิทยาลัยได้กลับไปทบทวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยมีการจัดลาดับประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
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1. การพัฒนากลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อ
แก้ปัญหานักศึกษาที่ลดลงและการออกกลางคันของนักศึกษา
 การเร่งรัดประชาสัมพันธ์เพื่อแสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า
 การสร้างกระบวนการรับนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
 การประสานเครือข่ายความร่วมมือทั้งกับโรงเรียนและองค์กรปกครองท้องถิ่น
 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
2. เร่งรัดพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา
 การทดสอบ จัดระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษวิชาการศึกษาทั่วไป
 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามสาขาวิชาชีพของตนเอง
 การพัฒนาทักษะด้านภาษา
 จัดให้มีการสอบ Exit/Exam
3. การพัฒนางานวิจัยและความก้าวหน้าทางตาแหน่งวิชาการของอาจารย์
 เร่งรัดการทาผลงานวิชาการ
 มีกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าทางตาแหน่งวิชาการ
 พัฒนาทักษะการวิจัย และการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
4. การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ Central
LAB และครุภัณฑ์การศึกษาทั้งในเขตการศึกษาในเมืองและรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยย่านมัทรี
 การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร การพั ฒ นา
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
 การเตรียมความพร้อมด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล มุ่งสู่การ
เป็น SMART University เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน
 การจัดหาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Central LAB
 การจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาตามสาขาวิชาชีพ
5. มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
 การขายบริการทางวิชาการ
 การขายสินทรัพย์จากงานวิจัยบริหารจัดการทรัพยากร
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ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีผลการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับดี (4.33 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) โดยมีผลการประเมิน ระดับดีมาก จานวน 3
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (5.00 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (5.00 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (4.69 คะแนน จากระดับ 5
คะแนน ) มีผลการประเมินระดับดี จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (3.84 คะแนน จากระดับ 5
คะแนน) และองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (4.35 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน)
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างปีการศึกษา 2559 กับ ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ผลการ
ระดับ ผลการ
ระดับ
ประเมิน คุณภาพ ประเมิน คุณภาพ

องค์ประกอบตัวบ่งชี
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจฯ
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยคะแนนรวม 5 องค์ประกอบ
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3.05
3.22
2.14
5.00
5.00
3.68

พอใช้
พอใช้
ปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
ดี

3.42
3.35
2.45
5.00
5.00
3.84

พอใช้
พอใช้
ปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
ดี

5.00
4.51
3.84
4.45

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

5.00
3.95
4.09
4.35

ดีมาก
ดี
ดี
ดี

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00
4.07
4.00
4.36
4.22

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

5.00
4.08
5.00
4.69
4.33

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

รายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ผลการประเมินการดาเนินผลงานตามพันธกิจ 5 มิติ 20 ตัวชีวัด คะแนนประเมิน 4.42 ระดับผล
การประเมิน ดี จาแนกเป็นรายมิติ ได้ดังนี้
 มิติด้านการเรียนการสอน คะแนนประเมิน 4.60 ระดับผลการประเมิน ดีมาก
 มิติด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ คะแนนประเมิน 4.80 ระดับผลการประเมิน ดีมาก
 มิติด้านการบริการวิชาการ คะแนนประเมิน 3.93 ระดับผลการประเมิน ดี
 มิติด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมิน 5.00 ระดับผลการประเมิน ดีมาก
 มิติด้านการบริหาร คะแนนประเมิน 4.10 ระดับผลการประเมิน ดี
2. ความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม 332 โครงการ/กิจ กรรม สามารถดาเนิ นการได้ จานวน 291 โครงการ/กิ จกรรม ร้อยละ 87.65
คะแนนประเมิน 4.38 ระดับผลการประเมิน ดี
3. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชีวัดในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม จานวน 332 โครงการ/กิจกรรม สามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตั วชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์
จานวน 291 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 87.65 คะแนนประเมิน 4.38 ระดับผลการประเมิน ดี
4. การบริ ห ารงบประมาณ ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิท ยาลั ยได้ รั บจั ด สรรงบประมาณ
876,785,515 บาท เบิกจ่ายได้ 737,772,522 บาท หรือร้อยละ 84.15 คะแนนประเมิน 4.21 ระดับผลการประเมิน ดี
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาและธรรมาภิบาลของอธิการบดี ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
ของบุคลากร จานวน 562 คน จากบุคลากรทั้ง หมด 562 คน (ร้อยละ 100.00) พบว่า ในภาพรวมคะแนน
ประเมิน 3.72 ระดับผลการประเมิน ดี จาแนกเป็นด้านภาวะผู้นา คะแนนประเมิน 3.69 ระดับผลการประเมิน
ดี และด้านธรรมาภิบาล คะแนนประเมิน 3.74 ระดับผลการประเมิน ดี
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี
ที่ รายการที่ประเมิน
นาหนัก คะแนน ระดับ
1 ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
40
4.42
ดี
2 ผลการดาเนินโครงการและการบริหารงบประมาณ
50
4.31
ดี
2.1 ความสาเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
15
4.38
ดี
2.2 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
15
4.38
ดี
2.3 การบริหารงบประมาณ
20
4.21
ดี
รวม
90
4.36
ดี
3 ภาวะผู้นาและธรรมมาภิบาลของอธิการบดี
10
3.72
ดี
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
มหาวิทยาลัยได้ประเมินสภาพการณ์ตามบริบทมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์สถานการณ์ของการ
พัฒ นาการศึ ก ษาที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อทิ ศ ทางการด าเนิ น งานทางยุท ธศาสตร์ใ ห้ มีค วามสั ม พัน ธ์ กับ การ
ดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต เพื่อกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก (SWOT) และความสามารถของมหาวิทยาลัย ปรากฏดังนี้
ปัจจัย

ผลที่เกิดกับมหาวิทยาลัย

ความสามารถในการจัดการปัจจัย

จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

3.70
3.65
3.74
3.92

3.56
3.22
3.34
3.30

ค่าเฉลี่ยของปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก (SWOT) ที่เป็นคะแนนถ่วงนาหนัก ปรากฏดังนี
ปัจจัย
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

ผลที่เกิดกับมหาวิทยาลัย
1.859
1.829
1.884
1.966

ทิศทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4.0
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง การ
ปฏิบัติพันธกิจให้ตอบโจทย์ของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ และสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับบริ บทต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งมี
รายละเอียดได้นาเสนอไว้บางส่วนแล้ว และที่นาเสนอต่อไปนี้พอสังเขป กล่าวคือ
บริบทเชิงพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่าง พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย
จังหวัดนครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี เป็นพื้นที่ที่มี สภาพทางภูมิศาสตร์ 80 % เหมาะสาหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ คือ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง โดยเฉพาะ
จัง หวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าวแหล่ง ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ มีแหล่ง น้าต้นทุนตามธรรมชาติ
ขนาดใหญ่หลายแหล่งซึ่งส่งผลดีต่อภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับนโยบาย
ภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมให้เศรษฐกิจจังหวัดโดยเฉพาะด้านการเกษตรแปลงใหญ่ นโยบายสนับสนุนการพัฒนา
ยกระดับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
(Local Economy) เพื่อนาไปสู่การเป็นจังหวัด 4.0 รวมทั้งการเกษตรแปลงใหญ่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ Smart
Farmer ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การ
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เพาะปลูกทางการเกษตร และรวมทั้งการเป็น Bio-hub ที่มีสินค้าเกษตรหลักทั้ง ข้าว มันสาปะหลัง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และอ้อย ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมชีวภาพได้อย่างดี รวมทั้งกระแสการ
บริโภคอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพเป็นแนวโน้มที่ปรากฏอย่างชัดเจน ดังนั้น
การผลิต อาหารปลอดภัย จึงเป็นทิ ศทางที่ส อดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ ย นแปลง ขณะเดีย วกันนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสาคัญเรื่องนี้อย่างชัดเจน รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานในระดับนโยบายต่างสนับสนุนและต้องการผลักดันการผลิตอาหารปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศ เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้ง ในและต่างประเทศมีอย่างกว้างขวาง โอกาสจึง เปิดให้
เกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยอย่างชัดเจน ทิศทางของกลุ่มจังหวัดจึงมุ่งสู่การผลิตอาหารปลอดภัย สร้างมาตรฐาน
สร้างความน่าเชื่อ โดยใช้ศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัด ฯ ผลักดันให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ภูมิภาคนี้ได้ถูกกาหนดทิศทางการพัฒนา โดยมีโครงการขนาดใหญ่ผ่านจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีความได้เปรียบในเชิงพื้นที่อย่างมาก เพราะในทางบกนครสวรรค์เป็นประตูสู่ภาคเหนือ
ส่วนทางน้าเป็นจังหวัดที่แม่น้าปิง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบกัน รวมทั้งที่กลุ่มธุรกิจของจังหวัดเสนอให้เป็น
ศูนย์บรรจุและคัดแยกสินค้า (ICD hub : In-hand Container Depot ) การฟื้นฟูระบบขนส่ง ทางรางรถไฟ
เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง และเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง
การขยายถนนทางทิ ศ ตะวั น ออกของจั ง หวั ด ที่ ผ่ า นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ไ ปออกชั ย ภู มิ ซึ่ ง เป็ น ประตู สู่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายถนนทางทิศใต้ไปยังอุทัยธานี เพื่อเชื่อมต่อกับเมืองทวาย ประเทศพม่า สร้างจุด
พักรถบรรทุก(Truck terminal) และการฟื้นฟูระบบขนส่ง ทางน้า ในมิติของการท่องเที่ยวภูมิภาคนี้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติเป็นจานวนมากที่มีศักยภาพในการพัฒนา ประกอบกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวจะเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP จะนามาซึ่งรายได้ชุมชน
และการพัฒนาจังหวัด สอดคล้องกับมิติของเส้นทางโครงข่ายเชื่อมโยงการค้า โลจิสติกส์และบริการการค้า กับ
ภูมิภาคต่าง ๆ จังหวัดนครสวรรค์เป็นที่ตั้งที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นศูนย์จุดรวมสินค้า การกระจายและ
ขนถ่ายสินค้า ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ประกอบกับมีโรงงานที่มีศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น โรงงานผลิตน้าตาล โรงสี
ข้าว ตลอดจนโรงแรม ที่พัก สถานบริการ ร้านอาหารขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจการค้า
การประชุมที่สาคัญ และมีโครงการขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อาทิ จุดพักรถบรรทุก รถไฟความเร็วสูง
ระบบขนส่ง ทางท่อ ด้วยเหตุนี้ การพัฒ นาระบบการคมนาคมขนส่ ง จึง สอดคล้อ ง สนั บสนุนและเชื่ อมโยง
โครงการพัฒนาระบบการขนส่งและคมนาคมระดับชาติ และจะทาให้สามารถรวบรวมผลผลิตและพืชผลเกษตร
จากสายย่ อ ยที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ร ะดั บ แปลงการเกษตร ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ในมิ ติ ข อง
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากจะมีโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่อยู่ในภูมิภาคนี้แล้ว พื้นที่นี้ยัง
เป็นแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ สภาพธรณีวิทยาที่พบอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด และตอนกลาง
และทิศตะวันออกของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีแหล่งแร่เศรษฐกิจ แร่ยิปซัม (Gypsum) นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง
ผลิตหินปูนแหล่งเดียวของภาคเหนือ ส่วนใหญ่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่ น
อุตสาหกรรมน้าตาล อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมปูนขาว เป็นต้น
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ในมิติทางด้านสุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์มีศูนย์บริการด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐานระดับภาคและ
เครือข่ายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุขมีบทบาทในการส่ง เสริม สนับสนุน และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ส่งผลให้บริการสุขภาพของสถานพยาบาลในจังหวัดมี การพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาระดับของสภาพัฒน์ ฯ อาทิ อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเล็กน้อย ขณะที่ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ HA สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ สะท้อนถึง ความเข้มแข็ง ของด้านการสาธารณสุขของจัง หวัดที่มี
คุณภาพ รวมทั้งการพยายามขยายบริการการเข้าถึงสิทธิตามหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยเครือข่ายความ
ร่วมมือของ อสม. ที่ก ระจายอยู่ ทุก ชุ มชนของจัง หวัด ซึ่ง จะเป็ นพลั ง ที่ มี ศัก ยภาพสาคั ญ ของจั ง หวั ด ในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ ท้ายที่สุดมิติของพลังงานนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลายเป็น
โอกาสของจังหวัดในแง่ของการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานชีวมวล เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
มีวัตถุดิบทางการเกษตรหลายอย่างที่สามารถนามาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน เช่น พืช แกลบ เศษไม้ เป็นต้น
จากนโยบายของรัฐในระดับมหภาคและบริบทของพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การ
วางแผนยุทธศาสตร์ควรให้สอดรับกับสถานการณ์ของบริบทโลก นโยบายทิศทางของประเทศ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
และจังหวัด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของสังคม ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ใหม่จึงเป็นอนาคตภาพที่ท้าทายยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย (Strategic Position) ที่ควรจะเป็น คือ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครู การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมิติด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture
Industry and Biotechnology) การแปรรูปอาหารเพื่ออนาคต (Food for the Future) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชาติ และการดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจร”
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2.3 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ 2
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ 6
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฯ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ 2
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ 6
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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แผนพัฒนาการศึกษา
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ฉบ2

ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ 4
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ ผลิตและพัฒนากาลังคนรวมทั้งงาน ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
เรียนการสอน การวัดและ และบุคลากรทางการศึกษา วิจยั ที่สอดคล้องกับความต้องการ ทางการศึกษาและการเรียนรู้
ประเมินผล
ของการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ 5
ยุทธศาสตร์ 6
ส่งเสริมและพัฒนา
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เพื่อการศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1. การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดม 2. การพัฒนา 3. โครงสร้างพื้นฐาน 4. ภาคี ภาครัฐภาค 5. การสร้างความมั่นคงทาง 6.นโยบายการ
เอกชนและภาค
การเงินในระบบอุดมศึกษา สนับสนุนและ
นักศึกษา การวิจัยและ
ศึกษาอย่างกว้างขวางและเป็น
นวัตกรรม
ชุมชน
ประเมินผล
ธรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครสวรรค์/ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป/ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ/
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการผลิตข้าว และ ส่งเสริมการแปรรูป การตลาดและการ
สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนอง กระจายสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ต่างประเทศ
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ร่า(พ.ศ.2560-2564)
ง แผนอุดมศึกษาระยะยาว 1.
15 ปี ฉบับที่ 3
2.
(พ.ศ. 2560-2574)

(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579)

ยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ 2
การผลิตและพัฒนาครู
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7. การบริหารจัด
การที่ดีในระบบ
อุดมศึกษา

8. อุดมศึกษา
ดิจิตอล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคม การบริหารจัดการทรัพยากร
เข้มแข็ง/พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตาม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
มาตรฐานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ยั่งยืน
และชาวต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

15

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561–2579
การปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับต่าง ๆ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579)
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้าง
วิ สัย ทัศ น์ ข องผู้บ ริ ห ารและคณาจารย์ รวมทั้ งบุคลากรทุกภาคส่ ว นให้ เป็น จุ ดเปลี่ ยนของมหาวิทยาลั ย โดย
จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนตั วเองเพื่อสร้างโอกาส ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนการทางานของมหาวิทยาลัย จากการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ได้
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึ งต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างคน
เพื่อให้คนไปสร้างชาติ รวมทั้งการเน้นการวิจัยและการบริการวิชาการที่ทันสมัย ตอบโจทย์การพัฒนาในทุกมิติ
โดยเฉพาะเรื่องของชุมชนท้องถิ่น และกาหนดนโยบายเชิงรุก เพื่อปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการที่เปิดกว้าง
มากขึ้น ยึดผลประโยชน์มหาวิทยาลัยเป็นหลัก รวมทั้งมองประโยชน์ส่วนรวมโดยเฉพาะเป้าหมายของชาติเป็น
สาคัญ และสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างสรรค์พันธกิจและสร้างผลงานของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นต่อไป
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์จึ งได้ว างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ปี ใน
ระหว่างปี พ.ศ.2561–พ.ศ.2579 โดยผ่านขั้นตอนการกาหนดยุทธศาสตร์ดังรายละเอียดที่ได้นาเสนอมาแล้ ว
มหาวิทยาลัย มุ่งมั่น ที่จ ะต้องเป็น สถาบั นอุดมศึกษาที่ มีศักยภาพในการสร้างและพัฒ นานวัตกรรม ต่อยอดจาก
งานวิ จั ย พื้น ฐานหรื อประยุ ก ต์ เพื่ อเสริ ม สร้ างความแข็ง แกร่ง ของชุ มชนท้อ งถิ่ นและประเทศ การขั บเคลื่ อ น
มหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล” ซึ่งมหาวิทยาลัยวาง
ภาพอนาคตในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยสร้างแผนที่นาทาง (Roadmap) ไว้ดังต่อไปนี้

ระยะที่ 4 พ.ศ.2575-พ.ศ.2579
World Class Universiry
ระยะที่ 3 พ.ศ.2570-พ.ศ.2574
International University
ระยะที่ 2 พ.ศ.2565-พ.ศ.2569
Innovative University
ระยะที่ 1 พ.ศ.2561-พ.ศ.2564
Smart University

แผนที่นาทาง (Roadmap) เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2579)

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2579) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 พ.ศ.2561 – 2564 การก้าวเข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งความเป็นเลิศ” (Smart
University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีอัจฉริยะภาพในการดาเนินงานตามพันธกิจ มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นและสังคม ตอบสนองต่อการพัฒนา
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ระยะที่ 2 พ.ศ.2565 – 2569 การก้ า วเข้ า สู่ ก ารเป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นวั ต กรรม” (Innovative
University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่สามารถดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันได้อย่างมีมาตรฐาน และสามารถ
ใช้องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สร้างความแตกต่างและมีมูลค่าเพิ่ม อันจะนาไปสู่การ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร/สถาบัน ต่อชุมชนท้องถิ่น/สังคม และต่อประเทศชาติ
ระยะที่ 3 พ.ศ.2570 – 2574 การก้ า วเข้ า สู่ ก ารเป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ความเป็ น นานาชาติ ”
(International University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดย
บูรณาการความเป็นนานาชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคมไทย
และสังคมโลกและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
ระยะที่ 4 พ.ศ.2575 – 2579 การก้าวเข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล”(World Class University : The Best Community University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มี
ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น และขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ น าด้ า นวิ ช าการและการสร้ า งสรรค์
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ยกระดับองค์ความรู้ท้องถิ่น เป็นฐานขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนา
ประเทศสู่สากล และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2579)
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2579) ซึ่งจะมีการ
แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ใหม่ จึงมุ่งเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายอนาคตที่มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดภายใต้ระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป
พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่บ่งชี้ถึงจุดแข็ง และ
จุดอ่อนของมหาวิทยาลัย และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ให้บรรลุผลได้ในระยะเวลา 20 ปี ของแผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้โดยได้คานึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้นการพัฒนามหาวิทยาลัยของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2579) นี้ จึงกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
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3.1 ปรัชญา : มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
ภารกิ จ : จากพระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ.2547 ในมาตรา 7 ได้ มีบ ทบัญ ญั ติไ ว้ ว่า “ให
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู้
เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใชประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู”
ตามมาตรา 8 ได้บัญญัติว่า “ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระ
หน้าที่ของ มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ.2579
เพื่อให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ได้แบ่งวิสัยทัศน์ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
วิสัยทัศน์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการดาเนินการตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
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วิสัยทัศน์ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2569) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นทีส่ ร้างและพัฒนา
นวัตกรรมที่สามารถชี้นาและสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติได้
วิสัยทัศน์ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ.2570 – พ.ศ.2574) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการ
ยกระดับคุณภาพของสังคม ประเทศชาติ และสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สากล
วิสัยทัศน์ระยะที่ 4 (ปี พ.ศ.2575 – พ.ศ.2579) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3.3 พันธกิจ : 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากาลังคนให้มศี ักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
2. วิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.4 เป้าประสงค์หลัก/วัตถุประสงค์
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบายการ
พัฒนาประเทศ
2. บูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง
4. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล
5. ยกระดับการเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.5 ค่านิยมหลัก : NSRU
ค่านิยมที่ควรปลูกฝังสร้างเสริมขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU) คือ
“ความรักและผูกพันต่อองค์กร และการเป็นองค์กรของคนดีและคนเก่ง”
3.6 อัตลักษณ์ : เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา
เป็นคนดีมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นหรือสังคม ที่แสดงถึงความสามารถในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเอง ให้เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ก่อให้เกิดความเจริญต่อตนเองและสังคม รวมทั้งรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ
ของมหาวิทยาลัย
ใฝ่ เรี ย นรู้ สู้ งาน หมายถึง ความรู สึ ก หรือ พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึก ษามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
นครสวรรค์ ที่แ สดงถึง ความอยากรู อยากเห็ น มุ่ง มั่น กระตือ รือรน ตั้ง ใจ ขยั น อดทน มีค วามเพี ยรพยายาม
รับผิดชอบในการเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตลอดจนมีความรูเทาทันวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสามารถ
นาความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง และในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
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เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่
แสดงถึง ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy เป็นทักษะในการนาเครื่องมือ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
สื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทางานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการทางาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึง่ ครอบคลุมความสามารถ 4
มิติ คือ การใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (Create) และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีจิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึงการ
เสียสละเวลา อุทิศตนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ
ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดไว้
3.7 เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
2. การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.9 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) :
1. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการ
แข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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ตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมิติด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชวี ภาพ (Agriculture
Industry and Biotechnology) การแปรรูปอาหารเพื่ออนาคต (Food for the Future) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติและการดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจร
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2579
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากาลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ
2. วิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์หลัก/วัตถุประสงค์(Goals/Objectives)
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบาย
การพัฒนาประเทศ
2. บูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4. พั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบการบริ ห ารจั ด การให้ เ ป็ น ฐานในการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย สู่
มาตรฐานสากล
5. ยกระดับการเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)
1. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศกั ยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. การยกระดับคุณภาพและ
2. การสร้างสรรค์การวิจัยพัฒนา 3.การยกระดับมาตรฐาน 4. การพัฒนาประสิทธิภาพของ 5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ การผลิตและพัฒนาครูและ ระบบบริหารจัดการองค์กรให้ เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนา
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
บุคลากรทางการศึกษา
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ท้องถิ่นสูม่ าตรฐานสากล
ยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ (Strategies)
1.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
1.พัฒนาคุณภาพงานวิจยั และ
1. พัฒนาหลักสูตรและ
1. พัฒนาระบบและกลไกการ 1.สร้างภาพลักษณ์ของ
ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนา สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพ กระบวนการผลิตครูให้มี บริหารจัดการเชิงรุกตามหลัก มหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการ
คุณภาพและสมรรถนะ
ธรรมาภิบาล
ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นระดับ
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาระบบบริหารงาน
ประเทศและนานาชาติ
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 2. พัฒนาสมรรถนะทางด้านการ 2.ยกระดับคุณภาพการ
บุคคลและส่งเสริมบุคลากรให้มี 2. วางรากฐานการพัฒนา
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้
วิจัยของคณาจารย์ให้มีศักยภาพ ผลิตบัณฑิตครูสู่มาตรฐาน สมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมี มหาวิทยาลัยเพือ่ เตรียมพร้อมสู่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
เพิ่มสูงขึ้น
สากล
ประสิทธิภาพ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
3. ยกระดับคุณภาพการบริการ
3. สร้างระบบการพัฒนา 3. พัฒนาระบบโครงสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
4.พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างทาง
วิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครูและบุคลากรทางการ
พื้นฐานทางกายภาพ และ
สูม่ าตรฐานสากล
เลือกของชุมชนท้องถิ่นและตอบ
โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริไป ศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริม 3. การสร้างเครือข่ายกับ
สนองต่อการพัฒนาประเทศและ
ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
4. สร้างเครือข่ายความ
การทางานของบุคลากรตาม
มหาวิทยาลัยและองค์กรใน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ยั่งยืน
ร่วมมือเพื่อพัฒนา
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ระดับชาติและนานาชาติเพือ่
5.พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่
4.ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้
นวัตกรรมการผลิตและ
4.พัฒนาระบบการบริหาร
ยกระดับคุณภาพของ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
สอดคล้องกับความต้องการของ
พัฒนาครูให้สอดคล้องกับ จัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการ มหาวิทยาลัยสูม่ าตรฐานสากล
และได้มาตรฐานสากล
ท้องถิ่น และทิศทางการพัฒนา
การพัฒนาท้องถิ่นและ
เรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้าน
6.ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มี ประเทศ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม ประเทศชาติ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กายภาพและสิ่งแวดล้อมตาม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพ ให้กับมรดกทางวัฒนธรรมอย่าง
เกณฑ์คุณภาพในระดับ
ของผู้เรียน
สร้างสรรค์
นานาชาติ
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Model for Change of NSRU in 21st Century

World Class University
พ.ศ.2575 - พ.ศ.2579
International University
พ.ศ. 2570 - พ.ศ. 2574

University
Engagement
for
Sustainability

Innovative University
พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569
Smart University
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์เชิงรุก : การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์
ตามพันธกิจ

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคมและประเทศชาติ

2.การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ยุทธศาสตร์สนับสนุน : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล

NSRU ’s Positioning : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมิติดา้ น
การเกษตร อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture Industry and Biotechnology) การแปรรูปอาหารเพื่ออนาคต (Food
for the Future) การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ และการดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจร
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3.10 ความเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคมและประเทศชาติ

2.ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการปรับตัวได้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

2. การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

3. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล

4.ระบบบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่
มาตรฐานสากล

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
และแนวนโยบายแห่งรัฐและมี
ศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ

5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล

1.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
และการพัฒนาประเทศ
4.พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่นและตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
5.พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและ
ได้มาตรฐานสากล
6.ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน
1.พัฒนาคุณภาพงานวิจยั และสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
2. พัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้มีศกั ยภาพเพิ่มสูงขึ้น
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อม
นาแนวพระราชดาริไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4.ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และทิศทาง
การพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมรดกทางวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่มาตรฐานสากล
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ส่งเสริมการทางานของบุคลากรตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ
ท้องถิ่นระดับประเทศและนานาชาติ
2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพือ่ เตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูม่ าตรฐานสากล
3. การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับชาติและนานาชาติเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูม่ าตรฐานสากล
4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คุณภาพใน
ระดับนานาชาติ
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3.11 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และมาตรการ/แนวทาง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ร้อยละของบัณฑิตที่มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ และมีสมรรถนะสาคัญในศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัยในระดับดี
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
4. พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่นและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
5. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล
6. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
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ตารางเชื่อมโยงเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
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1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณ
ุ ลักษณะ 1. ร้อยละของบัณฑิตที่มี
1.ปรับปรุงและพัฒนา
1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการ 1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตรให้ทันสมัยและ
ปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนอง
1.1 จัดกลุ่มหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการพัฒนา โดยแบ่งเป็น
มหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตอบสนองต่อการพัฒนา ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
4 กลุ่ม ได้แก่
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ และประเทศชาติ และผ่าน
1) กลุ่มหลักสูตรที่มคี วามเสี่ยงสูง หมายถึง หลักสูตรที่มี
ชาติ
เกณฑ์รับรองมาตรฐาน
แนวโน้มไปในทิศทางที่มีความเสี่ยงหลายประการ โดยเฉพาะ
ความสนใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรต้องมีการปรับเปลีย่ นเนือ้ หาสาระให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม และสอดรับกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ
2) กลุ่มหลักสูตรที่มีการแข่งขันสูง หมายถึง หลักสูตรทีม่ ี
การจัดการศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเหมือนๆกัน
ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรต้องเน้นความแตกต่าง หลากหลาย
และ อัตลักษณ์ของหลักสูตรและสถาบัน
3) กลุ่มหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ หมายถึง หลักสูตรที่แสดง
ถึงความเชี่ยวชาญของสถาบันที่มอี ยู่แล้วบัณฑิตจบแล้วมีงานทา
และเป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนัน้ หลักสูตรกลุ่มนี้ต้องพัฒนาให้
มีความทันสมัยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศของคณะและสถาบัน
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4) กลุ่มหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
หมายถึง หลักสูตรทีต่ ้องมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ
อาจเป็นหลักสูตรเดิมที่ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยหรือ
หลักสูตรที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อตอบโจทย์ของการพัฒนา
ประเทศ
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองต่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติและมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล
1) ทบทวนหลักสูตรที่มีการเปิดการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่
เดิม ให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์และสร้างเป็นหลักสูตรใหม่
อาทิ หลักสูตรดิจิทลั แอนด์กราฟิกดีไซด์ เพื่อการจัดการสาหรับ
ผู้ประกอบการยุคใหม่ และหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิง
วัฒนธรรม เป็นต้น
2) ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
(Learning Outcome) และกาหนดแนวทางการประเมินผลของ
แต่ละสูตรให้ชัดเจน
3) ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย มีรายวิชาที่
ออกแบบให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้โจทย์
ท้องถิ่นเป็นฐาน
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2. พัฒนาระบบโครงสร้าง 2. ระดับความพึงพอใจของ
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานของ
พื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนา นักศึกษาที่มีต่อระบบ
มหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ (Learning Space) ที่เอื้อต่อ
คุณภาพของบัณฑิต
สารสนเทศและโครงสร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ของผู้เรียน
พื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.2 จัดสถานที่ และงบประมาณ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ฝึกเป็น
ผู้ประกอบการจากความรู้ที่ได้รับ (Start Up)
2.3 จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก และความปลอดภัย
เพื่อให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนรู้ เช่น สนามกีฬาที่มี
มาตรฐาน ร้านอาหาร กล้อง CCTV ระบบการคมนาคม เป็นต้น
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ 2. ร้อยละของบัณฑิตที่มี
3. พัฒนาสมรรถนะของ 3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับ 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม
และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/ ศักยภาพตามมาตรฐาน
บัณฑิตให้ตอบสนองต่อ
การประเมินคุณภาพจากผู้ใช้ จริยธรรม แก่นักศึกษา
วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ คุณวุฒิ/วิชาชีพ และมี
ความต้องการของท้องถิ่น บัณฑิตในระดับดี
3.2 พัฒนาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้กับ
21 และเป็นที่ยอมรับในระดับ สมรรถนะสาคัญในศตวรรษที่ และการพัฒนาประเทศ
นักศึกษา
สากล
21
4.ร้อยละของบัณฑิตที่ผา่ นการ 4.1 พัฒนาความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิตอล
ประเมินสมรรถนะทางด้าน
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการสื่อสารทั้ง
ภาษา ทางด้านเทคโนโลยี
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ดิจิตอล และสมรรถนะที่สาคัญ 4.3 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้
ในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
4.พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อ 5.จานวนหลักสูตรใหม่ทสี่ อด- 5.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เน้นการบูรณาการเพื่อสร้างอาชีพที่
สร้างทางเลือกของชุมชน คล้องกับตลาดแรงงานและการ สอดคล้องกับตลาดแรงงานและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ท้องถิ่นและตอบสนองต่อ เปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดจาก ของสังคมและยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ
การพัฒนาประเทศและ
ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาค
1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
การเปลีย่ นแปลงของ
รัฐและเอกชนทั้งในและต่าง
2) หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจเกษตรหรือ
สังคมโลก
ประเทศ
เกษตรอัจฉริยะ
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3) หลักสูตรแพทย์แผนไทยและการดูแลผูส้ ูงวัย
4) หลักสูตรภูมโิ ลจิสติกส์
5) หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว
6) หลักสูตรครุศาสตร์นานาชาติ
7) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8) หลักสูตรการศิลปกรรมการออกแบบแฟชั่น เป็นต้น
5.2 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ของ
สังคม อาทิ
1) หลักสูตรวิทยาการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
(Digital & Management & Education)
2) วิทยาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น(Resources
Preservation & Management)
3) วิทยาการดูแลสุขภาพและการแพทย์พื้นบ้าน
4) วิศวกรรมการแปรรูปอาหารและผลผลิต เป็นต้น
5.3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น อาทิ เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์
ชะลอวัย การดูแลผูส้ ูงอายุ การจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น
6. จานวนหลักสูตรใหม่ที่เกิด 6. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
จากความร่วมมือกับองค์กรทั้ง ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและ ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน (On-Demand Course)
ต่างประเทศ
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5.พัฒนาคณาจารย์ให้มี
7. ร้อยละของคณาจารย์ทมี่ ี
7-8 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาเอกและมีความ
สมรรถนะที่ตอบสนองต่อ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ก้าวหน้าในตาแหน่งทางวิชาการ
การพัฒนาประเทศและได้ 8. ร้อยละของคณาจารย์ทไี่ ด้รับ
มาตรฐานสากล
ตาแหน่งทางวิชาการ
9. ร้อยละของคณาจารย์ทผี่ ่าน 9.1 สร้างความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรภายนอกทั้งในและ
การพัฒนาศักยภาพด้านการ ต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้และทักษะ
จัดการเรียนรู้ ทักษะวิชาชีพ ในเรื่องต่อไปนี้
และเทคโนโลยีชั้นสูงและการ
1) ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด
สื่อสารภาษาต่างประเทศ
ใหม่
2) ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับการผลิต
และพัฒนากาลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ
3) ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
9.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม แก่อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย
10. ร้อยละของคณาจารย์
10 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีประสบการณ์ในการทางานกับชุมชน
ที่ทางานร่วมกับชุมชนหรือ
และองค์กรภายนอกหรือสถานประกอบการ (Talent Mobility)
องค์กรภายนอก (Talent
Mobility)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
เป้าประสงค์ : 1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
มาตรการ
3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการ
3. ร้อยละของนักศึกษาผ่าน 6.ปรับกระบวนการจัดการ 11. จานวนนักศึกษาทีผ่ ่าน
11. ส่งเสริมความเป็นผู้นาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความโดด
สื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษา เกณฑ์ประกันคุณภาพตาม เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพใน เกณฑ์ประกันคุณภาพตาม
เด่นในแต่ละสาขาวิชาเพื่อเน้นการเข้าสู่มาตรฐานสากล
ต่างประเทศ และสามารถใช้
ประกาศของมหาวิทยาลัยใน การพัฒนาศักยภาพของ ประกาศของมหาวิทยาลัย
1) มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับดี
ผู้เรียน
กับลักษณะวิชา อาทิ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทางาน (Work-integrated Learning : WiL), การเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ (Active Learning:AL), หลักการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PjBL)
วิธกี ารสอนแบบ "พลิกกลับ" (Flipped Classroom) และ
วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based
Learning : CBL) โดยวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning
Outcome) ทั้งในระดับรายวิชา และกลุม่ วิชา
2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษา
อังกฤษในการสื่อสาร ทั้งในระดับ รายหัวข้อ รายวิชา และ
หลักสูตร
12. จานวนนวัตกรรมที่นามา 12. ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับสามารถเข้าถึง Academic
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน Resources ได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เช่น MOOC : Massively Open Online Course
13. จานวนกิจกรรมกับภาคี
13. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
เครือข่าย ความร่วมมือกับ
โดยเฉพาะองค์กรที่มีความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและ
ภาครัฐและเอกชนในการจัด เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
การเรียนการสอน
นักศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
เป้าประสงค์ : 1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณ
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เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
มาตรการ
14. จานวนงาน/โครงการ/
14. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัยของนักศึกษาแต่ละคณะ
กิจกรรมของนักศึกษาที่ทางาน เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นโดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นหรือ
ทางาน (Work-integrated Learning: WiL)
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น
2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
3. จานวนชุมชนที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
4. จานวนองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
และเกิดมูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์
1.พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. พัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริไปใช้
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4.ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
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ตารางเชื่อมโยงเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : 1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น
2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
มาตรการ
1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
1. จานวนผลงานวิจัยและ
1.พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 1. จานวนผลงานวิจัยและ 1.1 1.1 พัฒนาศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (COE) เพื่อขับเคลื่อน
สามารถแก้ ปัญหาและพัฒนา นวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปใช้ และสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้าง นวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปใช้
งานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
ท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม ศักยภาพของท้องถิ่นและ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ชาติ
ชุมชนท้องถิ่น
ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ท้องถิ่น
1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ
แบบครบวงจร
2. จานวนผลงานวิจัยและ 1.2 2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถนาไปสร้าง
นวัตกรรมที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ มูลค่าเพิม่ และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ Value Creation
เชิงพาณิชย์
1.3
3. จานวนผลงานวิจัยและ
3.1 แสวงหาและพัฒนาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจยั และ
นวัตกรรมทีม่ ีผลกระทบสูงและ การพัฒนานวัตกรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับ 3.2 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจยั ที่ช่วยยกระดับคุณภาพของ
จังหวัดกลุ่มจังหวัดและระดับชาติ มหาวิทยาลัย โดยยึดศาสตร์ของพระราชา และสามารถพัฒนา
เป็นนวัตกรรมและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
4. จานวนเครือข่ายการวิจัยทั้ง 4. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มี
ภายในและต่างประเทศ
ผลกระทบสูง ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบนฐานนวัตกรรมที่ใช้ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น
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4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
มาตรการ
2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มี 2. ร้อยละผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับ 2. พัฒนาสมรรถนะทาง
5. ร้อยละผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์
5. สร้างเครือข่ายการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยให้กับ
คุณภาพได้รับการเผยแพร่ใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ด้านการวิจัยของคณาจารย์ ในวารสารวิชาการหรืองาน
อาจารย์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพโดยร่วมกับ
ระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติและนานาชาติที่
ให้มีศักยภาพเพิม่ สูงขึ้น
สร้างสรรค์ทตี่ ีพิมพ์เผยแพร่ใน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้งในและต่างประเทศ
ปรากฏในฐานข้อมูลทีไ่ ด้รับ
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
การรับรองมาตรฐาน
อาจารย์ประจา
6. จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 6. ส่งเสริมให้คณาจารย์บรู ณาการการวิจัยร่วมกัน เพื่อแก้
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด ปัญหาให้ท้องถิ่นและสามารถเผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
7. จานวนนักวิจัยที่ได้รับการ
7. พัฒนาสมรรถนะของการเป็นนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง (High
พัฒนาสมรรถนะของการเป็น
Performance Researcher)
นักวิจัยสมรรถนะสูง
3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพใน 3. จานวนชุมชนที่สามารถ
3. ยกระดับคุณภาพการ 8. จานวนชุมชนที่ได้รับการ
8.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายฐานความรู้ด้านภูมิ
การพึ่งพาตนเอง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม บริการวิชาการและการถ่าย พัฒนาจนเป็นชุมชนต้นแบบ
ปัญญาท้องถิ่นและฐานความรูด้ ้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สู่เชิงพาณิชย์
ทอดเทคโนโลยี โดยการ ของชุมชนเข้มแข็งหรือเป็น
เพื่อนาไปใช้ในการบริการวิชาการบนพื้นฐานความพอเพียง
น้อมนาแนวพระราชศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 8.2 พัฒนาศูนย์เรียนรูต้ ามแนวพระราชดาริระหว่าง
ดาริไปใช้เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนเพื่อขยายฐานการบริการวิชาการให้
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
มีประสิทธิภาพและสนองพระราโชบาย
9. จานวนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ 9. สนับสนุนและสร้างสรรค์งานบริการวิชาการทีส่ ามารถสร้าง
ของชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม มูลค่าเพิม่ และรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
และรายได้ให้แก่ชุมชน/มหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : 1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น
2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
มาตรการ
10. จานวนกิจกรรมการบริการ 10. สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการวิชาการให้สามารถ
วิชาการที่สามารถสร้างรายได้
ชี้นาสังคมและส่งผลกระทบเชิงนโยบาย
ให้แก่มหาวิทยาลัย
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ 4. จานวนองค์ความรู้เกีย่ วกับ 4.ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 11. จานวนองค์ความรู้เกี่ยวกับ 11.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรูด้ ้านศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัด
และวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รบั การ ให้สอดคล้องกับความ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
นครสวรรค์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ นประเพณี ศิลปะและ
ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทาง ต้องการของท้องถิ่น และ ท้องถิ่น ที่นาไปถ่ายทอดหรือ
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมและเกิดมูลค่าเพิม่
ทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถสร้างคุณค่าต่อสังคม
11.2 ส่งเสริม บทความทางวิชาการ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม ชุมชน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและขับเคลื่อน
ให้กับมรดกทางวัฒนธรรม
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างสร้างสรรค์
12. จานวนผลงานนวัตกรรมที่ 12. แสวงหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ชุมชนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยบนฐานการใช้ภูมิปัญญา
และมหาวิทยาลัยอันเกิดจาก
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
การนาศิลปวัฒนธรรมมาสร้าง
มูลค่าเพิม่
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ หรือทางานในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย และเป็น
ต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
3. จานวนเครือข่ายการผลิตครูและพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่มาตรฐานสากล
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
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ตารางเชื่อมโยงเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ : 1. บัณฑิตครูมคี ุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
มาตรการ
1. บัณฑิตครูมีคุณภาพและ
1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่
1. พัฒนาหลักสูตรและ
1. จานวนหลักสูตรการผลิตครู 1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนือ่ งและตลอดชีวิต (Continuing
สมรรถนะตามมาตรฐานสากล ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ กระบวนการผลิตครูให้มี ที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐาน and Lifelong Learning) ที่ทันสมัย ในการผลิตและพัฒนาครูที่
หรือทางานในระดับชาติหรือ คุณภาพและสมรรถนะ
ในระดับชาติ/นานาชาติ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
นานาชาติ
ตามมาตรฐานสากล
2. ร้อยละของบัณฑิตครูทผี่ ่าน 2.1 พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิตครูให้เป็นที่ยอมรับ
การประเมินสมรรถนะตาม
ของสากล
มาตรฐานสากล
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบการจัดการเรียนการสอน
แบบเน้ น สมรรถนะสู่ ค รู คุ ณ ภาพเป็ น เลิ ศ อิ ง สมรรถนะ (High
Performance Teacher) และคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค์
2.3 จัดทาระบบและกลไกในการนาผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาเพื่อให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ
3. จานวนหน่วยงาน/โรงเรียน/ 3. พัฒนาหน่วยงานและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โรงเรียนสาธิตทีเ่ ป็นต้นแบบของ ให้เป็นต้นแบบการผลิตครู และพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การผลิตครู
ด้วยระบบ Coaching and Mentoring และ Professional Learning
Community
4. จานวนโครงการหรือ
4.1 สนับสนุนให้มีการนาศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางในการ
กิจกรรมทีร่ ่วมมือกับภาครัฐ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู
และเอกชนในการผลิตครู
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนใน
การผลิตและพัฒนาครู
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ : 1. บัณฑิตครูมคี ุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
มาตรการ
2. ยกระดับคุณภาพการ 5. จานวนผลงาน/นวัตกรรม 5. พัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูให้มีศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตบัณฑิตครูสู่มาตรฐาน ของนักศึกษาและคณาจารย์ที่ สมรรถนะครูให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
สากล
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
6. จานวนคณาจารย์หรือนักศึกษา 6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณาจารย์ และ
ที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับองค์กรหรือสถาบันการผลิตครูในระดับชาติหรือ
ประสบการณ์กับองค์กรหรือ
นานาชาติ
สถาบันการผลิตครูในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2. ครูและบุคลากรทางการ
2. ร้อยละของครูและบุคลากร 3. สร้างระบบการพัฒนา
ศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน ทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับ ครูและบุคลากรทางการ
สากล
การพัฒนาจากมหาวิทยาลัย ศึกษา
และเป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ

7. จานวนหลักสูตร/โครงการ
ที่พัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
8. จานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรม
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7. พัฒนาหลักสูตรเชิงสหวิทยาการในการให้บริการวิชาการ
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น
8.1 บูรณาการวิจยั บริการวิชาการ และนวัตกรรมการศึกษากับ
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น
8.2 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ : 1. บัณฑิตครูมคี ุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
มาตรการ
3. มีเครือข่ายการผลิตและ
3. จานวนเครือข่ายการผลิต 4. สร้างเครือข่ายความ
9. จานวนเครือข่ายความ
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงาน
พัฒนาครูที่มีคุณภาพ
ครูและพัฒนาครูทั้งในประเทศ ร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรม ร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม ภายในและภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ
และต่างประเทศ
การผลิตและพัฒนาครูให้ การผลิตและพัฒนาครู
สอดคล้องกับการพัฒนา 10. จานวนโครงการ/กิจกรรม 10.1 พัฒนาสถาบันให้เป็นต้นแบบการผลิตครูและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
ท้องถิ่นและประเทศชาติ ที่ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม โรงเรี ยนเป็ นฐานด้ ว ยระบบ Coaching and Mentoring และ
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ Professional Learning Community
เรียนรู้
10.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในท้องถิ่น
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระบบบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และทางานอย่างมี
ความสุข
3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินและรับรองจากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาบุคลากร
3. ระดับความสาเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมการทางานของบุคลากรตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ตารางเชื่อมโยงเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : 1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการทีไ่ ด้มาตรฐานเกณฑ์คณ
ุ ภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน และทางานอย่างมีความสุข
3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
มาตรการ
1. มีรูปแบบ/ระบบการ
1. ระดับความสาเร็จของ 1. พัฒนาระบบและกลไก 1. ร้อยละความสาเร็จของการ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
บริหารจัดการทีไ่ ด้มาตรฐาน การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการเชิงรุก บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ โดยยึดหลัก
มหาวิทยาลัยได้รับการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
การประกันคุณภาพด้านการ 1.1 สร้างระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
ธรรมาภิบาล และมีการใช้
ประเมินและรับรองจาก
บริหารจัดการองค์กร
และมีกระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
สถาบันหรือหน่วยงานที่
2. ระดับความพึงพอใจของ
2.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรให้มีความยึดหยุ่น
ประสิทธิภาพ
เกี่ยวข้อง
คณาจารย์และบุคลากรต่อการ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 2.2 กระจายอานาจการบริหารจัดการไปสู่หน่วยงานระดับคณะ
สานัก สถาบัน อย่างเป็นระบบ
2.3 พัฒนาระบบระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ
2.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็นรูปธรรม
3. ระดับคะแนนการประเมิน 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ในองค์กร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : 1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการทีไ่ ด้มาตรฐานเกณฑ์คณ
ุ ภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน และทางานอย่างมีความสุข
3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
มาตรการ
2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ 2. ร้อยละความสาเร็จของ 2. พัฒนาระบบบริหาร
4. จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการ
4.1 พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริม กากับ ติดตามบุคลากรใน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การดาเนินงานตามแผน
งานบุคคล และส่งเสริม
พัฒนา/เลื่อนระดับตามสายงาน มหาวิทยาลัยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และทา ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา บุคลากรให้มีสมรรถนะ
4.2 พัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับ
งานอย่างมีความสุข
บุคลากร
การปฏิบัติงานอย่างมี
ภาวะเศรษฐกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นผลการ
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของบุคคล
3. พัฒนาระบบโครงสร้าง 5. ระดับความพึงพอใจในการ 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่สร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อ
พื้นฐานทางกายภาพและ ปฏิบัติงานของบุคลากร
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ส่งเสริมการทางานของ
บุคลากรตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
6. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน 6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ี เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งสามารถสนับสนุน
ประสิทธิภาพในการบริหาร
การบริหารจัดการและการให้บริการได้ทุกระดับ
จัดการ
3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
3. ระดับความสาเร็จของ 4.พัฒนาระบบการบริหาร 7. จานวนเครือข่าย/กิจกรรม/ 7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อสร้าง
แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง จัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่ง ผลงานหรือนวัตกรรมในการ ศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้นาทางปัญญา มีจติ สานึกในการรับใช้และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
การเรียนรู้ที่สามารถ
การเรียนรู้สร้างสรรค์
พัฒนาท้องถิ่นอันเกิดจากการ รับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น
ท้องถิ่น
นาไปใช้ในการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 7.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้าง
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการ
แข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล
3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ
4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. จานวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
3. จานวนเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ
4. ผลการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ Webometrics, Green University,
Eco University, Community Engagement University
กลยุทธ์
1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและ
นานาชาติ
2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
3. การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล
4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คุณภาพในระดับนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ : 1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ
4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
มาตรการ
1. มหาวิทยาลัยมี
1. จานวนผลงานของ
1. สร้างภาพลักษณ์ของ
1. จานวนผลงานของบุคลากร 1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรเข้าแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและ
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้ง บุคลากรและนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียง และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน นานาชาติ
ในระดับท้องถิ่นระดับ ได้รับรางวัลในระดับชาติ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ
ระดับชาติและนานาชาติ และ 1.2 สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ
ชาติและนานาชาติ
และนานาชาติ และอยู่ใน
ท้องถิ่นระดับประเทศและ อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน นานาชาติ
ในระดับสากล
ระดับสากล
2. มีระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้าง
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง ภาพลักษณ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยสู่นานานาชาติ
ภาพลักษณ์องค์กรสู่นานาชาติ
3. จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ 3.1 จัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยที่มี นานาชาติอย่างสม่าเสมอ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะตาม
3.2 สนับสนุนโครงการกิจกรรมที่แสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
อัตลักษณ์
2. มหาวิทยาลัยมีความ 2. มีระบบและกลไกการ
2. วางรากฐานการพัฒนา 4. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ 4. สนับสนุนบุคลากรที่มสี มรรถนะสูงให้มีโอกาสทางานร่วมกับ
พร้อมในการเป็น
บริหารจัดการเพื่อเตรียม
มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียม
ในระดับชาติและนานาชาติ
หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยแห่ง
ความพร้อมในการเป็น
พร้อมสู่การเป็นหาวิทยาลัย 5. มีระบบการบริหารจัดการ
5. สร้างระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม แห่งนวัตกรรมเพื่อการ
สินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ
แสวงหาได้เพื่อเตรียมพร้อมในการพึ่งพาตนเอง
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
พัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐาน สามารถสร้างรายได้ให้แก่
สากล
มหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ : 1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ
4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ
6. มีรูปแบบการบริหารจัดการใน 6. ปรับระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น โดยใช้แนวคิดที่ทันสมัยให้เอื้อ
การเตรียมพร้อมสู่การเป็น
ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ (Autonomous University)
มหาวิทยาลัยในกากับ
3. มีเครือข่ายกับองค์กร 3. จานวนเครือข่ายกับ
3. การสร้างเครือข่ายกับ
7. จานวนองค์กรหรือสถาบันที่ 7.1 ส่งเสริมบุคลากรที่มีสมรรถนะให้ทางานร่วมกับเครือข่ายระหว่าง
ในระดับชาติและนานา องค์กรในระดับชาติและ
มหาวิทยาลัยและองค์กรใน เป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย ประเทศ
ชาติ
นานาชาติ
ระดับชาติและนานาชาติ
ทั้งในและต่างประเทศ
7.2 การแสวงหาภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการทากิจกรรม
เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และร่วม
มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐาน
ลงทุนในกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (Public-Private Partnership)
สากล
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล
4. มหาวิทยาลัยได้รับ
4. ผลการจัดอันดับคุณภาพ 4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้าน 8. ร้อยละของคะแนนจากการ
8.1 จัดทาแผนแม่บทในการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ
การจัดอันดับคุณภาพใน ของมหาวิทยาลัยในระดับ กายภาพและสิ่งแวดล้อม ประเมินผลการจัดอันดับ
นานาชาติ
ระดับนานาชาติ
นานาชาติ Webometrics, ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพในระดับ มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล
8.2 สร้างความตระหนักให้แก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาในการมี
Green University, Eco
นานาชาติ
(Green University/ Research
ส่วนการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ
University, Community
University / Community
Engagement University
University)
9. จานวนกิจกรรม/ความร่วมมือกับ 9. พัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติในมิตติ ่าง ๆ
หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
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บทที่ 4
การขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลในระดับ
นานาชาติ ตามแผนที่นาทาง (Road Map) ที่กาหนดไว้นั้นมีความท้าทายอย่างสูง จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย
ต้องอาศัยความร่ วมแรงร่ วมใจของประชาคมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร
คณาจารย์และบุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย เพื่อสานพลังในการกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่กระชับ
ชัดเจน สื่อสารให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้สภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกมิติของบริบทแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้านี้
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้นนี้ จึงเป็นหัวใจหลักของการยกระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ ให้สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ภายในปี 2579 โดย มีองค์ประกอบสาคัญ คือ การ
กาหนดทิศการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดยวางกรอบยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ การนายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติโดยผ่านกลยุทธ์ 21 กลยุทธ์ และการกากับติดตามความสาเร็จผ่านตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 17 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ 52 ตัวชี้วัด
โดยมีรายละเอียดในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังนี้
4.1 หลักการในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
4.1.1 การนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การบูรณาการเชื่อมโยงในหลายมิติ กล่าวคือ การบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับทั้ง
แนวดิ่งและแนวราบ นั่นคือความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของทุกคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน รวมทั้งการบูรณาการเชื่อมโยงการ
ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมองเห็นเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบเกิดการประสานการดาเนิ นงานระหว่า ง
หน่วยงาน จนนาไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ต่อไป
4.1.2 การกระจายอานาจและการเสริมพลังอานาจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีแนวทาง
ในการกระจายอานาจให้ แต่ละหน่วยงานได้มีโอกาสวางแผน ตัดสินใจ และปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของแต่ละ
หน่วยงาน อย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ หลักหรือเป็นแผนแม่บทของ
มหาวิ ทยาลั ย รวมทั้งมุ่ งเน้น การเสริ มพลังอานาจให้แต่ล ะหน่ว ยงานได้ขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์ โดยการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน ได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นแนวทางที่สาคัญที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

4.1.4 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยได้พยายามแสวงหาและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนามาปรับใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งด้าน
การบริหารวิชาการและการบริหารบุคคล ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่
กาหนดขึ้น
4.1.5 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยพยายามที่จะพัฒนาระบบการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้เป็น
รูปธรรมและสามารถนาไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ ความรู้และปรับเปลี่ยนหรือแปลงองค์
ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ขององค์กร (Knowledge Asset) ต่อไป ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้จนนาไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
4.2 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
นอกจากจะวางกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไว้อย่างกว้าง ๆ แล้ว ยังได้
กาหนดถึงขั้นตอนหรือกระบวนการที่นาไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
4.2.1 การสื่อสารยุทธศาสตร์ เป็นการถ่ายทอดและสื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
สาหรับบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างให้เกิดการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับต่อไป
4.2.2 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในระดับหน่วยงาน เป็นการกาหนดให้หน่วยงาน
ในระดับคณะและเทียบเท่า ได้วางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตนเองทั้งในระดับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ทั้งนี้ให้ยึดตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเป็นฐานคิดสาคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ
4.2.3 การบริหารจัดการงบประมาณ/ทรัพยากรในองค์การ มหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวทางหรือการ
บริหารจัดการงบประมาณตามแนวคิดที่เรียกว่า Budgeting Strategy management เพื่อให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปหรือสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกกาหนดขึ้น รวมทั้งการวางแผนการปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากร การใช้
ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.2.4 การปรับปรุงกฎระเบียบภายในองค์การ มหาวิทยาลัยได้พยายามปรับกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
เอื้อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง โดยทา
ให้ลักษณะทาไปปรับไป (on–going) แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ
4.2.5 การสร้างความเชื่อมโยงภายในองค์การ มหาวิทยาลัยได้พยายามที่จะประสานการทางานของ
ทุกคณะทุกหน่วยงานให้มีลักษณะของการทางานที่เสริมพลังซึ่งกันและกัน (Synergy) ทั้งนี้เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน
เกิดสัมฤทธิผลตามที่ได้ถูกกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.2.6 การทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์ การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละขั้นตอนแต่ละ
ช่วงเวลา มหาวิทยาลัยต้องมีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผน
ยุทธศาสตร์เองให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างทันท่วงที
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4.3 การกากับติดตามและประเมินผล
การกากับติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยยึดหลักการกระจายอานาจให้ผู้บริหารระดับคณะและ
ศูนย์สานัก เป็นผู้มีอานาจและบทบาทหน้าที่ในการกากับติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ
รวมทั้งการปฏิบัติง านตามแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานของตนเอง โดยที่กองนโยบายและแผนจะทาหน้า ที่
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลซึ่งเป็นภาพรวมของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงาน
ต่อผู้บริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.3.1 หน่วยงานกากับติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย
(1) กองนโยบายและแผน ทาหน้ารวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบบริหารงบประมาณ
“รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม” โดยจัดทารายงานผลการดาเนินงานเป็นรายไตรมาส เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเร่งรัด กากับติดตามการดาเนินงานให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และแผนปฏิบัติการประจาปี ในแต่ละปีงบประมาณ
ทั้งนี้ผู้บริหารทุกระดับสามารถเข้าดูรายงานด้านบริหารงบประมาณและการเงิน ผ่านระบบ
บริหารงบประมาณซึ่งสามารถรายงานได้ตามเวลาจริง (Real Time)
(2) กลุ่มงานคลัง กองกลาง จัดทารายงานการเงินประจาเดือนเพื่อรายงานรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ
และรายงานรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ทาหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สาเร็จลุล่วงตาม
กรอบแนวคิดของการประเมินรายไตรมาส
(4) คณะกรรมการติดตาม กากับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จะทา
หน้ า ที่ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เสนอผลการด าเนิ น งาน และ
ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในระยะ 6 เดือน
(5) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก แต่ ง ตั้ ง โดยความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ทยาลั ย ทาหน้ า ที่ ในการตรวจสอบ ติ ดตามและประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปีงบประมาณ
(6) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองนโยบายและแผนสังเคราะห์ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ/สานัก/
สถาบันและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนามาเทียบเคียงกับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยว่าตัวชี้วัด
ใดเหมือนกัน หรือใกล้เคียงสามารถจะใช้ผลการประเมินร่วมกันได้ ส่วนตัวชี้วัดที่ไม่มีในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้สร้างเกณฑ์การประเมินเฉพาะตัวชี้วัดนั้น ๆ
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4.4 กรอบแนวคิดการกากับติดตามและประเมินผล

การกากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การกากับติดตาม (Monitoring)

รายงานการเงิน

รายงานผลการเบิกจ่าย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

(Real Time)

รายเดือน

รายงานด้านงบประมาณ
แล

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานการศึกษาตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร/คณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

รายเดือน

รายไตรมาส/ปี

ปีงบประมาณ

ปีการศึกษา
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ประสิทธิภาพ

(Efficiency)

การประเมินผล (Evaluation)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
และ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ปัจจัยนาเข้า (Inputs)
นโยบาย/แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

กระบวนการ (Process)
มาตรการ/วิธีการดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค์ในการ
ดาเนินงาน
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ผลผลิต (Outputs)
- เชิงงบประมาณ
- เชิงเวลา
- เชิงปริมาณ
- เชิงคุณภาพ

ประสิทธิผล

(Effectiveness)
ผลลัพธ์ (Outcome)
- เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ไว้หรือไม่
- เกิดผลลัพธ์ทไี่ ม่ได้คาด
การณ์ล่วงหน้าไว้อย่างไร
- มีประโยชน์ต่อกลุม่
เป้าหมายอย่างไร
- มีส่วนสนับสนุนความ
สาเร็จของเป้าหมายในระดับ
ขึ้นอย่างไร

ผลกระทบ
- เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
หรือไม่
- มีผลกระทบที่ไม่คาดการณ์
ไว้เกินขึ้นหรือไม่
- ผลกระที่เกิดขึ้นสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างไร
- กลุ่มเป้าหมายที่ได้ผล
กระทบ
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ภาคผนวก
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กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2579
จัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2579

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2579

นา (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2579
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ

จัดทาแบบประชาพิจารณ์
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี
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กองนโยบายและแผนได้จัดทาประชาพิจารณ์ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จานวน 425 คน (เฉพาะสายวิชาการ) มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 78.59
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