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บทที่ 1  
สถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1.1  ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 สมัยพระบาทสมเด็จ        พระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)  มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ประจ ามณฑลนครสวรรค์ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี พ.ศ. 2477 ได้
จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2498 จัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2511 
จัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถาบัน ราชภัฏนครสวรรค์ และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้เปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มีสาระส าคัญในการพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้ 
พ.ศ. 2465  จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียน 5 ปี 
                  ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ นักเรียนที่เรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิครูมูล 
พ.ศ. 2477  จัดตั้งโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษา 

ปีที่ 5 เรียนในชั้นประถมเกษตรกรรมปีที่ 1 และชั้นประถมเกษตรกรรมปีที่ 2 โดยมี     
ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยมีระยะเวลาเรียน 5 ปี 

พ.ศ. 2483  เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาล (ป.บ.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น
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  ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัครูข้ึนเป็น “วิทยาลัยครู” เปิดสอนในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ. สูง 
พ.ศ. 2512  กรมการฝึกหัดครูได้มีโครงการ ผลิตครูยามฉุกเฉินขึ้นจึงได้เปิดหลักสูตร “ประกาศนียบัตรครู

ประถมศึกษา” (ป.ป.) ส าหรับผู้จบ ม.ศ. 5 มาเรียนอีก 1 ปี รวมทั้งเปิดรับนักศึกษาภาคค่ ารุ่น
แรกท้ังระดับ ป.กศ. และระดับ ป.กศ. สูง 

พ.ศ. 2518  ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ให้สามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาตรี 
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พ.ศ. 2524  เปิดรับนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) 
ในวิชาเอกสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัติการศึกษาชั้นสูง ป.กศ. สูง วิชาเอกเทคนิคการ 
  อาชีพได้แก่ เทคนิคการอาชีพกสิกรรม เทคนิคการอาชีพวารสารและการประชาสัมพันธ์  
  และเทคนิคการอาชีพไฟฟ้า 
พ.ศ. 2527  มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน 

สาขาวิชาการอ่ืนได้ จึงเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (อ.ศศ.) 
ในวิชาวารสารและการประชาสัมพันธ์ วิชาดนตรี และหลักสูตรอนุปริญญาอนุปริญญา 
วิทยาศาสตร์ (อ.วท.) มีวิชาไฟฟ้า พืชศาสตร์ และมีคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพ่ิมข้ึน 
รวมเป็น 4 คณะวิชา คือคณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิชาวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี และคณะวิชาวิทยาการจัดการ 

พ.ศ. 2531 เปิดรับนักศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและ 
  ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (อ.ศศ.) เปิดโปรแกรมวิชาดนตรี 

โปรแกรมวิชาอังกฤษธุรกิจระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) เปิดโปรแกรมวิชา 
ภาษาอังกฤษ  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ โปรแกรมวัฒนธรรมศึกษา ระดับอนุปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โปรแกรมวิชาไฟฟ้า  
และระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์  
และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2533  เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติและระดับปริญญาตรี  
                     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ทบ.) หลักสูตร 2 ปี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
พ.ศ. 2534  เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเซรามิกส์ และระดับปริญญาตรี (ค.บ. 4 ปี)  
                     ในโครงการคุรุทายาท ระดับมัธยม จ านวน 3 โปรแกรม ได้แก่ เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และชีววิทยา 
พ.ศ. 2535  วิทยาลัยครูนครสวรรค์ เปลี่ยนสถานะภาพเป็น สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2535 สังกัดส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2542  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

และสาขาวิชาหลักสูตร และการสอน 
พ.ศ. 2543  เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี 

เซรามิกส์ 
พ.ศ. 2545  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ. 2546  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์   
พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 
พ.ศ. 2547  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ด ารงต าแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 
พ.ศ. 2548  ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
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พ.ศ. 2549  เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการจัดการศึกษา 
และการเรียนรู้ 

พ.ศ. 2550  เปิดสอนระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขายุทธศาสตร์
การพัฒนา เปิดสอนระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา (ค.ม.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการ
การเกษตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บ.ม.) สาขาวิชาการตลาด และได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ 

พ.ศ. 2551  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2551 ซึ่งเป็นอาคารที่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนคือ 
ศูนย์ภาษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

พ.ศ. 2552  เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล และ
สาขาวิศวกรรมพลังงาน 

พ.ศ. 2553  เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
พ.ศ. 2554 เปิดสอนในระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิตสาขาดนตรีศึกษา (ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี สาขา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.) 

พ.ศ. 2555 เปิดสอนในระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) และปริญญา  
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.) หลกัสูตร 4 ปี 

พ.ศ. 2556  เปิดสอนระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา (วท.บ.) 
พ.ศ. 2557  เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา (ค.ด.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 
หลักสูตร 4 ปี 

พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ
เปิดสอนระดับปริญญาหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ               

พ.ศ. 2559  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ ์ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

พ.ศ.  2560      ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผศ.ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
                     มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ ต่อเป็นวาระท่ี 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 
พ.ศ.  2561      ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมเชาว์ เกษประทุม ด ารงต าแหน่งนายกสภา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

  ปัจจุบันนายสมเชาว์ เกษประทุม ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนย่านมัทรี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ้ืนที่การศึกษาต าบลนครสวรรค์ตก  (พ้ืนที่เดิม)  คับแคบมหาวิทยาลัย ฯ  
จึงจ าเป็นต้องขยายเขตพ้ืนที่จัดการศึกษาใหม่  โดยได้รับการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ  ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลใช้ประโยชน์ของมณฑลทหารบกที่  31  บริเวณ  ริมถนนสายเอเชียด้านตะวันตก  ฝั่งซ้ายระหว่าง
หลักกิโลเมตรที่  219-220  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  มีเนื้อท่ีประมาณ  500 ไร่  ซึ่งในขณะนี้มีการ
ใช้พื้นที่จัดตั้งอาคารเรียนเป็นบางส่วน  ประกอบด้วยอาคารเรียนขนาดใหญ่  9  หลัง  อาคารกิจกรรมนักศึกษา  
1  หลัง  อาคารหอพักนักศึกษา  1 หลัง  อาคารเรียนขนาดเล็ก  1  หลัง  อาคารปฏิบัติการ  1  หลัง  ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในบริเวณส่วนย่านมัทรีให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาสาขา
รัฐศาสตร์  สาขานิติศาสตร์  สาขาดนตรีศึกษา  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  นอกจากนี้แล้วยังให้บริการอื่น ๆ  เช่น  การตรวจคุณภาพสินค้าเกษตร  การตรวจคุณภาพ
อาหาร  การวิจัยทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น  

ตราสัญลักษณ ์
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 

 
 
 
 
 
 

 เป็นรูปวงรี ภายในเป็นดวงตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
9 ล้อมรอบด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยสีต่าง ๆ จ านวน 5 สี ได้แก่ 

 สีน้ าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สวยงาม 

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 

สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นท่ีก้าวไกลใน 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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 พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
“พระพุทธสัพพัญญู” 
 พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราช
อุทิศเป็นพระพุทธรูปปางคันธารราษฎร์ ตามแบบพระพุทธรูปที่ได้มีการสร้างขึ้น ในสมัยเริ่มแรกในประเทศ
อินเดีย คนไทยมักเรียกว่า “ปางขอฝน” บางท่านเรียก “ปางปฐมเทศนา” บ้าง “ปางประทานพร” บ้าง เพราะ
มีลักษณะใกล้เคียงทั้งพระอิริยาบถและความหมาย อย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปพระองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปปาง
คันธาร หรือปางขอฝน ตามที่ท่านสมเด็จพระสังฆราชอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ได้ตรัสไว้ เมื่อน ามา
ประดิษฐสถานที่วิทยาลัยครูนครสวรรค์  แล้วชาวบ้านก็เรียกติดปากว่า “หลวงพ่อพระสัพพัญญู” หรือที่
ชาวบ้าน เรียกว่า “สมเด็จฟ้าแจ้ง” เพราะถือนิมิตขณะท าพิธีเททองหล่อ ท้องฟ้าแจ้ง แจ่มใส เมื่อเสร็จพิธีฝน
ตกหนัก แม้กระท่ังได้อัญเชิญมาวิทยาลัยครู ฝนก็ตกตลอดทางจึงเรื่องน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง 

ค าว่า “สัพพัญญู ” แปลว่า ผู้รู้สิ่งทั้งปวง ซึ่งเป็นพระนามประการหนึ่งของพระพุทธเจ้านั้นหมายความ
ว่า พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลทั้งเวลาหลับและเวลาตื่น พระพุทธสัพพัญญู ฯ จึงเป็น
พระพุทธรูปที่คู่ควรแก่การบูชา ดังปรากฏในมงคลสูตรไว้ว่า “ปูชา จ ปูชนียาน  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ” บูชาผู้ที่ควร
บูชาเป็นมงคลอันสูงสุด  เป็นสัญลักษณ์ให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้บูชาเพ่ือระลึกถึง พระรัตนตรัย คือ คุณ
พระพุทธ  คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เพ่ือความสงบสุข ความเจริญงอกงามจะมีแก่ตนเอง และสังคมตลอดไป  
พระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถสังฆราชอุทิศประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   พระพุทธ
สัพพัญญู บรมครูประชานาถสังฆราชอุทิศ องค์จ าลองประดิษฐาน ณ ส่วนย่านมัทรี  

 
 
 

พระพุทธสัพพัญ  ู บรมครูประชานาถสังฆราชอุทิศ  
       ประดิษฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                         

อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค ์

 

พระพุทธสัพพัญ  ู บรมครูประชานาถสังฆราชอุทิศ 
องค์จ าลองประดิษฐาน ส่วนยานมัทรี 

อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค ์
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พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

พะยอม 
  พะยอม ถูกก าหนดเป็นดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยมาตั้งแต่แรกเริ่ม
ก่อนที่จะมาเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ และจนถึงปัจจุบัน
ยังคงใช้ดอกพะยอมเป็นดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยเช่นเดิม   
  พะยอมเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงประมาณ 15 
–20 เมตร ทรงพุ่มกลม ผิวเปลือกสีน้ าหรือเทา เนื้อไม้มีสีเหลืองแข็ง ล าต้นแตกเป็นร่องตามยาวมีสะเก็ดหนา 
ใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเรียบ ด้านหลังใบมีเส้นใบชัด ดอกออกเป็นช่อ ใหญ่ส่วน
ยอดของต้น ดอกมีกลีบ 3  ลีบ โคนกลีบดอกติดกับก้านดอกมีลักษณะกลมกลีบดอกเรียบโค้งเล็กน้อยมีสีเหลือง
อ่อน กลิ่นหอม 

 
เครื่องหมายการค้าประจ ามหาวิทยาลัย 
 
 

 

 
 
 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท าตราสัญลักษณ์ของดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

เพ่ือเป็นเครื่องหมายการค้า LOGO ประจ ามหาวิทยาลัย ที่สามารถน าไปใช้อย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาสต่างๆ 
ทั้งอาคาร สถานที่ บนเว็บไซต์และ Social Network โดยใช้อักษรย่อ NSRU และมีดอกพะยอม ซึ่งเป็นต้นไม้
ประจ ามหาวิทยาลัยอยู่ด้านบนซ้ายมือ  สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ตั้งใน
แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามดอกพะยอมหมายถึงเป็นดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ลักษณะของดอกพะยอมมี 5 กลีบ โดยปลายกลีบจะโค้งเป็นเกลียว จุดตรงกลาง แสดงถึงลักษณะ
การเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากจุดเล็ก ๆ สู่คณะวิชา5 คณะ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน 5 
หน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายสูงสุด ด้วยความสมัครสมาน สามัคคีกลมเกลียว 

 NSRU หมายถึง แบบตัวอักษรมีลักษณะแข็งและโค้งมน แสดงถึงความเข้มแข็งและอ่อนโยน 
ตัวอักษรใช้สีเดียวกันทุกตัว แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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1.2  ข้อมูลพื้นฐาน 

ที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ที่ดินและอาคารสถานที่ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา ซึ่งแบ่งส่วนได้ดังนี้ 

ที่ดินส่วนย่านมัทรี  เป็นที่ดินที่อยู่ติดกับถนนพหลโยธิน ต าบลย่านมัทรี อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ห่าง
จากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน 14 กิโลเมตร จ านวนประมาณ  500  ไร่  ซ่ึงปัจจุบันมีการจัดท าระบบภูมิ 
สถาปัตย์และออกแบบอาคาร  ตลอดจนจัดท าผังแม่บทการใช้พ้ืนที่  เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์
แบบ  และได้มีการก่อสร้างอาคารบางส่วนแล้ว เช่น อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยทางการเกษตร    อาคาร
เรียนและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อาคารวิจัยแปรรูปอาหารและการตรวจสอบคุณภาพ   อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ที่ดินส่วนเขาแรด ส าหรับจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่ติดเชิงเขาแรด หลังโรงเรียนพลต ารวจภูธร  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  เนื้อท่ี 63 ไร่  3 งาน 64 ตารางวา 

ที่ดินส่วนหนองกรด  ส าหรับการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่   ตั้งอยู่ติดกับถนน
พหลโยธิน  ต าบลหนองกรด  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 16 ไร่ 

ที่ดินส่วนอ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ส าหรับจัดการศึกษาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตรเนื้อ
ที่ ประมาณ 1,000 ไร่   

 จากทรัพยากรด้านที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยเฉพาะที่ดินของศูนย์การศึกษา  
สามารถน ามาใช้ปฏิบัติการทางด้านการเรียนการสอนและการขยายตัวของนักศึกษาท่ีศึกษาทางด้านการเกษตร
ได้เป็นอย่างดี  ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางหนึ่งของการแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้ในทางอ้อม  ถ้ามี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

อาคารเรียน อาคารกิจกรรม และที่พักอาศัย 

 ที่ตั้งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ต าบลนครสวรรค์ตก 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
 

อาคารเรียน จ านวน 17 อาคาร ดังนี้ 
 อาคาร  1  คณะวิทยาการจัดการ 
 อาคาร  2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อาคาร  3  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ, ศูนย์ภาษาและห้องปฏิบัติการภาคเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อาคาร  4  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 อาคาร  5  อาคารเรียนรวมขนาดเล็ก 2 ชั้น บริเวณชั้นบนมีห้องเรียนรวมขนาดใหญ่ ห้อง 511 และ
ห้อง 512 บริเวณชั้นล่างอาคาร ใช้เป็นส านักงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 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 และส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อาคาร  14  อาคารเรียนรวม อาคารอ านวยการ ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
 อาคาร  15  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อาคาร  16  อาคารเรียนศิลปะ 
 อาคาร  17  อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

อาคารกิจกรรมและท่ีพักอาศัย จ านวน 64 หลัง ดังนี้ 
 อาคารพลศึกษา  จ านวน  1  หลัง 
 หอประชุม  จ านวน  1  หลัง 
 สโมสรอาจารย์  จ านวน  1  หลัง 
 อาคารกิจการนักศึกษา  จ านวน  1  หลัง 
 บ้านพักอาจารย์  จ านวน  50  หลัง 
 แฟลตที่พัก  จ านวน  3  หลัง 
 หอพักอาจารย์หญิง  จ านวน  3  หลัง ปัจจุบันปรับปรุงให้เป็นหอพักนักศึกษาหญิงนานาชาติ (จีน) 

และส านักงาน (หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี) 
 ที่ท าการฝ่ายยานพาหนะ และโรงเก็บรถยนต์  จ านวน  1  หลัง 
 ที่ท าการฝ่ายอาคารสถานที่  จ านวน  1 หลัง 
 โรงอาหาร  จ านวน  1  หลัง 
 ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ (บริเวณลานกิจกรรมหลังอาคาร 2) คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จ านวน 1 หลัง 
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 ที่ตั้งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนย่านมัทรี 398 หมู่ 3 ต าบลย่านมัทรี                
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  

ที่ตั้ง ส่วนย่านมัทร ีมีอาคารเรียนและอาคารกิจกรรมดังนี้ 

อาคารเรียน จ านวน 11 อาคาร ดังนี้ 
 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 อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวตักรรมฯ เป็นอาคารเรียนรวม ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ 
 อาคาร 10 อาคารกิจกรรมนักศึกษา และส านักงานอ านวยการ ย่านมัทรี (ส านักงานอธิการบดี)  
 อาคารเรียนรวม 6 ชั้น 

อาคารกิจกรรมและท่ีพักอาศัย จ านวน 20 หลัง ดังนี้ 
 บ้านพักอธิการบดี จ านวน 1 หลัง 
 บ้านพักเจ้าหน้าที่  จ านวน 1 หลัง 
 โรงเก็บของ จ านวน 1 หลัง 
 โรงเก็บของและเพาะเลี้ยงสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ จ านวน 5 หลัง 
 บ้านพักครู บ้านใต้ถุนไม้ จ านวน 6 หลัง 
 เรือนเพาะช า จ านวน 1 หลัง 
 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 1 หลัง 
 อาคารหอพักนักศึกษาหญิง จ านวน 1 หลัง 
 อาคารกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 1 หลัง 
 อาคารที่พักอาศัยบุคลากร จ านวน 1 หลัง (50 ห้อง) 
 อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ จ านวน 1 หลัง 

รวมอาคารเรียนทั้งสิ้น จ านวน 28 หลัง และอาคารกิจกรรม และท่ีพักอาศัยทั้งสิ้น จ านวน 84 หลัง 
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บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

สายงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  

สายวิชาการ - - 22 3.00 283 38.61 102 13.92 407 53.69 
ข้าราชการ - - - - 54 7.37 42 5.73 96 13.10 
รองศาสตราจารย ์ - - - - 2 0.27 5 0.68 7 0.95 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - 27 3.68 24 3.27 51 6.96 
อาจารย ์ - - - - 25 3.41 13 1.77 38 5.18 
พนักงานมหาวิทยาลัย - - 22 3.00 190 25.92 57 7.78 269 35.49 
รองศาสตราจารย ์ - - - - - - 3 0.41 3 0.41 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - 28 3.82 28 3.82 56 7.64 
อาจารย ์ - - 22 3.00 162 22.10 26 3.55 210 28.65 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - - 39 5.32 3 0.41 42 5.73 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - 4 0.55 - - 4 0.55 
อาจารย ์ - - - - 35 4.77 3 0.41 38 5.18 

สายสนับสนนุวิชาการ 21 2.86 164 22.37 39 5.32 1 0.14 225 29.68 

ข้าราชการ - - 1 0.14 9 1.23 - - 10 1.36 
พนักงานมหาวิทยาลัย 11 1.50 116 15.83 24 3.27 1 0.14 152 20.74 
พนักงานราชการ - - 26 3.55 3 0.41 - - 29 3.96 
ลูกจ้างประจ า 6 0.82 4 0.55 2 0.27 - - 12 1.64 
ลูกจ้างช่ัวคราว 4 0.55 17 2.32 1 0.14 - - 22 3.00 
สายบริการ 125 17.05 1 0.14 - - - - 126 16.62 

พนักงานมหาวิทยาลัย 74 10.10 - - - - - - 74 10.10 
ลูกจ้างช่ัวคราว 51 6.96 1 0.14 - - - - 52 7.09 

รวมท้ังสิ้น 146 19.92 187 25.51 322 43.93 103 14.05 758 100.00 
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หน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ท าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามภาระหน้าที่

ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้  

คณะ 5 คณะ  

 คณะครุศาสตร์        
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
 คณะวิทยาการจัดการ        
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ส านัก/สถาบัน/ศูนย ์ 

 ส านักงานอธิการบดี 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน           
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ศูนย์ภาษา   สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศูนย์อาเซียนศึกษา  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศูนย์จีนศึกษา  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศูนย์วิทยบริการ        สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ศูนยค์วามหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น สังกัดส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตรที่เปิดสอน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 ปริญญาตรี     52 สาขาวิชา  
 ปริญญาโท      2 สาขาวิชา  
 ปริญญาเอก      1 สาขาวิชา  
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  1 สาขาวิชา 

 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี จ านวน 
52 สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชา ปริญญาเอก 1 สาขาวิชา และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 สาขาวิชา 

 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีกลไกการจัดการหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF ที่ผ่านการรับรอง 

จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรปี 2558 นอกจากนี้เพ่ือให้การ 
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ใช้กลไกระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ขับเคลื่อนทั้งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  
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กระบวนการในการพัฒนานักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความตระหนักถึงคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา จึงมีกระบวนการ
ในการพัฒนานักศึกษาในหลายด้าน ได้แก่ 

 มีกระบวนการในการก าหนดคุณลักษณะของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรอย่างชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษา 
ที่สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัติตามที่คณะต้องการ และมีการประกาศรับนักศึกษาตามคุณลักษณะอย่างชัดเจน 

 มีวิธีการประกาศรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้ เช่น 
ทุนโครงการความสามารถพิเศษ ทุนโครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 มีความประพฤติท่ีดีและร่างกายแข็งแรง 

 มีระบบทดสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  จัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2550 
และเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 ทั้งภาคปกติและ กศ.บป. จะต้องมาทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ภาษา และนักศึกษาคนใดที่ท าการทดสอบแล้ว มีผลการทดสอบต่ ากว่าระดับ 6 จะต้อง
มาศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเองตามจ านวนที่ก าหนดทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับระดับผลการทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของแต่ละคน ส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน (มีผลการทดสอบต่ ากว่าระดับ 6
จะต้องมาศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเองอีกครั้ง) และปัจจุบันได้มีสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยให้กับนักศึกษา ชั้นปี 1 ทุกคน และคัดคนที่มีผลคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด มาเข้าสู่การเรียน
เสริมพิเศษ เพ่ือเพ่ิมทักษะให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถมากขึ้น  นอกจากนี้ยังมีระบบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์ โดยมหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2544 และปรับปรุง พ.ศ.2547, ปรับปรุง พ.ศ. 2554 ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องสอบ
ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ด้านความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน ๆ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ท าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย และ 

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีข้อมูลด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
1. เครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับหน่วยงาน ดังนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1, 2, 3 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท เขต 2 
 เครือข่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีระดับโรงเรียน กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 เครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ สวทช. 
 เครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ TOT 
 โครงการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) กับส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 โครงการความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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 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 

 

ลักษณะการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายท าวิจัยที่เน้นการน าไปใช้ประโยชน์

ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนตามบทบาท ภารกิจของมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม โดยการด าเนินการวิจัยแต่ละโครงการมีผลส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และรายงาน
การวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใช้และได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างดี มี
งานวิจัยและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีรายละเอียดในผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ลักษณะการบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคม ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงพาของชุมชนและสังคมในการ

พัฒนาชุมชนในด้านวชิาการ เมือ่ด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแก่ชุมชนและองค์กร
ภายนอกในด้านต่าง ๆ และท าให้ชุมชนและองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งผลการ
ด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมาได้ผลส าเร็จเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดของโครงการที่ได้
ด าเนินการในส่วนของผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 

ลักษณะการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์

ศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดจนการเผยแพร่ เอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมแก่สังคมและชุมชนซึ่งก าลังด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของ 5 คณะ และส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 การก าหนดนโยบายและแผนในการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสังคม ชุมชนในการรวบรวมข้อมูล 
 รวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
 ด าเนินการจัดท าและปริวัตรข้อมูลที่รวบรวมได้ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการ 

เผยแพร่และการให้บริการ 
 
 
 



14 
 

1.3  กรอบแนวคิดและกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 –2579   
 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือบริบทต่าง ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือที่จะสามารถน าไปก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น กองนโยบายและแผน ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดและ
รายละเอียดปัจจัยหรือบริบทต่าง  ๆไว้เพ่ือเป็นสารสนเทศในการก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค/
สังคมโลก 

การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2560-2579) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564) 
- แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560) 
- ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล  

 

 

การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค 
 กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

- แผนพัฒนาภูมภิาค 
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั 
- แผนพัฒนาจังหวัด 

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

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 

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

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์               
ระยะที่ 4  พ.ศ.2575 – พ.ศ. 2579 



บทที่ 2  
การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มแวดล้อม 

2.1  สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
การเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค/สังคมโลก 

 พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 มีพัฒนาการ มาตั้งแต่ ยุคที่ 1 เกิดการปฏิวัติในภาคเกษตร  
หรือที่เรียกกันว่า Green Evolution ยุคที่ 2 เกิดการปรับเปลี่ยนสู่สังคมอุตสาหกรรมผ่าน Industrial Revolution       
ครั้งที่1 และ 2 ยุคที่ 3 เกิด Digital Revolution เป็นระลอก ๆ และยุคที่ 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    
นาโนเทคโนโลยี และ 3D/4D Printing และ 3) Digital Domain เช่น Internet of Thing (Iot), Digital Manufacturing  
จากนี้ไป นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเกิดจากการรวมตัวและแตกตัวของ 3 Domains นี้ ดังนั้นใน The 
Fourth Industrial Revolution นั้น Artificial Intelligence (AI) จะมาแทน Knowledge Worker ถ้าเราตามมันทัน 
เราจะท างานร่วมกับมันได้ แต่ถ้าเราไม่ทันมัน AI จะท างานแทนเราเราก าลังอยู่ใน “The Age of Disruption” ซึ่งมี
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน 5 กระแส คือ  

1. Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหลของทนุ สินค้าและบริการ ผู้คนอย่างเสรี  
จนกลายเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างสนิท (Connected World) เกิดการขยับ ปรับเปลี่ยนจาก One Country, 
One Destiny เป็น One World, One Destiny  

2. Digitization การติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการสื่อสารกับ Someone, Somewhere  
และ Sometime เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime เราก าลังด ารงชีวิตอยู่ใน 2 อารยธรรมไปพร้อมๆกัน 
คืออารยธรรมในโลกจริง และอารยธรรมในโลก เสมือนในโลกของดิจิตอล ก่อให้เกิด Network Externalities 
ดังนั้น รูปแบบการเติบโตจะ ไม่เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์เดิมว่าด้วย Diminishing Return to Scale อีกต่อไป 
แต่รูปแบบการเติบโตจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ Exponential Return to Scale มากขึ้น 

3. Urbanization สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะมีมากขึ้น โดยในปี 1995 โลกมีคนในเมืองเพียงร้อยละ 30  และ 
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 54 ในปี 2014 และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 66  ใน ปี 2050 ดังนั้น วิถีชีวิต พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์
ของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง จะเกิดประเด็นท้าทายชุดใหม่ครอบคลุมทั้งในมิติพลังงาน              
การคมนาคม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งหากเตรียมการไว้ได้ไม่ดีพอ 
เมืองเหล่านี้จะกลายเป็น Mega-Slums แต่หากเตรียมการได้ดีพอ เมืองเหล่านี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น Smart Cities   

4. Individualization ผู้คนในศตวรรษที่ 21 จะมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น มีความคิดความอ่านเป็นของ 
ตัวเองมากขึ้น ต้องการแสดงออกมากขึ้น ความเป็นปัจเจกจะเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ คือ Collective Individuals 
และ Contra-Individuals รูปแบบแรกเป็นรูปแบบ ที่สร้างสรรค์ ที่ผู้คนอยากอยู่ร่วมกันเพ่ือสร้างสรรค์สังคม เกิด
เป็นสังคมที่เข้มแข็ง แต่ในรูปแบบที่สองเป็นรูปแบบที่ผู้คนต่างคนต่างอยู่ มองแต่ประโยชน์ส่วนตน เกิดสังคมที่ 
เปราะบาง โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งจะมีอยู่สูง  
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5. Communization ในโลกที่ยิ่งเชื่อมต่อกันมากขึ้นเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งต้องพ่ึงพิงอิงอาศัยกันมากยิ่งขึ้น 
เท่านั้น ความเสี่ยงและภัยคุกคามมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเป็น การเฉพาะ หากแต่ส่งผลกระทบ
ต่อโลกโดยรวม เป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องเผชิญที่เรียกกัน ว่า “Global Commons” อาทิ วิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ โรคระบาด การก่อการร้าย ภาวะโลกร้อน เป็นต้น นั่นหมายความว่า จากนี้ไป เวลาสุขประชาคมโลกจะ
สุขด้วยกัน และ เวลาทุกข์ประชาคมโลกก็จะทุกข์ด้วยกันด้วย   

ทั้ง 5 กระแสดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ ดังนี้ 
1) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการด ารงอยู่ การด ารงชีวิตให้อยู่รอดในศตวรรษที่ 21 จะเกิดจาก 

Power of Shared Knowledge ไม่ใช่ Power of Knowledge ดังเช่นในศตวรรษที่ผ่านมา โดยในยุคศตวรรษที่ 21 การ
ได้มาซึ่งความรู้ (Producing Knowledge) นั้นไม่เพียงพอ สิ่งที่ส าคัญควบคู่กันไปก็คือ การสร้าง ความหมายและ
นัยในองค์ความรู้นั้น (Producing Meaning) 

2) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการด าเนินธุรกิจ  ในอดีตการท าธุรกิจ ยึดหลักการ Economies of 
Scale กล่าวคือ ยิ่งผลิตมากเท่าไหร่ ต้นทุนถูกลงเท่านั้น ซื้อมากเท่าไหร่ได้ราคาถูกมากเท่านั้น ณ วันนี้ โลกได้ 
เปลี่ยนไปแล้ว โลกของดิจิตอลเอ้ือบริษัทเล็กๆอย่าง SMEs และ Startups มีโอกาสมากขึ้น  การท าธุรกิจใน
ศตวรรษท่ี 21 เริ่มจากการคดิค้นนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่า ผ่านนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลติ  
และ นวัตกรรมเชิงธุรกิจ เป็นส าคัญ กระบวนทัศน์ในการท าธุรกิจ มีการปรับเปลี่ยนจาก “Make & Sell” 
Paradigm ในยุค Industrial Revolution เป็น “Sense & Respond” Paradigm ในยุค Digital Revolution 
และเปลี่ยนจาก “Sense & Respond” Paradigm ในยุค Digital Revolution เป็น “Care & Share” Paradigm 
ในยุค The Forth Industrial Revolution ดังเช่นในปัจจุบัน  
   3) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการท างาน การใช้ชีวิตสมัยก่อน มนุษย์เรามี 4 กิจกรรมหลักคือ 
ท างาน พักผ่อน จับจ่ายซื้อของ และ ท่องเที่ยว เราจะใช้เวลาแต่ละช่วงเป็นเรื่องๆ ไป แต่ปัจจุบันนี้ ดิจิตอล
เทคโนโลยี ท าให้เราสามารถท ากิจกรรมหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน (Multiplexing)   การเชื่อมโยงต่อกันเป็น
เครือข่ายจะมีมากขึ้น ดังนั้น จะท างานกันบนแพลทฟอร์มในระบบเปิดมากขึ้น ในลักษณะงานที่ต้องมีการประสาน
และร่วมมือกันมากขึ้น และมีลักษณะของการแชร์หรือแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันมากขึ้น  งานในลักษณะ Routine 
Job จะค่อยๆลดน้อยถอยลง และจะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และ Automation ในทิศทางของกระแส 
Industry 4.0 งานในลักษณะ Non-Routine Job จะทวีความส าคัญ มากขึ้น                                                      

4) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการเรียนรู้  โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงใน 3 กระแสหลักคือ 
1) เกิด Demonopolization of Knowledge ไม่มีการผูกขาดความรู้ 2) เกิด Democratization of Information 
ไม่มีการผูกขาดข้อมูล และ 3) เกิด Disruption of Technology & Innovation เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้น
ใหม่ ๆ จากการรวมตัวและแตกตัวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเดิมตลอดเวลา  เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
กระแสดังกล่าว วัฒนธรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องประกอบไป ด้วย 3 องค์ประกอบส าคัญคือ Learn, 
Unlearn และ Relearn  “Unlearn” คือการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรียนรู้มา ต้องปรับตัวให้ทันตลอดเวลา ส่วน 
“Relearn” นั้นคือ สิ่งที่เรารู้มามันเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ๆ ดังนั้น ต้องเรียนรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์จาก
มุมมองใหม่ที่แตกต่าง ไปจากเดิม ส าหรับ "Learn" นั้น โจทย์ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 คือ จะเรียนรู้อย่างไรให้มี
ความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม 
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หลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เริ่มมีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจให้สอดรับกับ
พลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 ยกตัวอย่างเช่น   

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 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าวค่อนข้างมีความสลับซับซ้อน
และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั้งโลก ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย  
เพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษา ที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต  และด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  หมวด 3  ในมาตรา 14  ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้อง จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณ
ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน  รวมทั้งนโยบายจากการหารือในการประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ร่วมก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    
จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทระยะยาวที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 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)  แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์กระทรวง  นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  และ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  และด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 – 2564 
ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ได้ด าเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยใช้ แนวทาง
กระบวนการพัฒนาแผนตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแผนจากการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย  ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุมสัมมนาและรับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี        
(พ.ศ. 2561-2580) นี้ จะเป็นต้นร่าง (Prototype) ที่จะช่วยให้มองเห็นภาพและทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคต เป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงานการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป 
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การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของแต่ละ

ประเทศ ส าหรับประเทศไทยนั้นได้มีเตรียมความพร้อมดังกล่าว โดยการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
(พ.ศ.2560–พ.ศ.2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และการมีเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564)  
ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งนโยบายการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ส าคัญ กล่าวคือนโยบาย
ดังกล่าวจะเป็นรูปแบบทางการบริหารจัดการที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุลพร้อม ๆ กับน าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว และอยู่ใน
สังคมโลกได้อย่างสง่างาม ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรด์า้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  (6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”ที่ต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ลดความเหลื่อมล  าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม   
ยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1)  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าใน
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  

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  : เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์โดยก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต  (New Engine of Growth) 
ใน 10 อุตสาหกรรมคือ 1) การต่อยอดอุตสาหกรรมเดมิ(First S-Curve)ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเลคทรอนิคส์อัจฉริยะ การ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 2)การเติม
อุตสาหกรรมใหม่(New S-Curve)  ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจสิติกส์ เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิตอล และ
การแพทย์ครบวงจร 

ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม  :  เป็น “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Inclusive Society) ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของผู้คน ในสังคม 
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟื้นความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่น ของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีก 
ครั้งหนึ่ง                                                                       

การยกระดับคุณค่ามนุษย์  :  ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คน
ไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง”  

การรักษ์สิ่งแวดล้อม :   มี “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น สังคมคาร์บอนต่ า” อย่าง
เต็มรูปแบบ  
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552–2559) สิ้นสุดในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ซึ่งเป็นแผนระยะ ยาว 20 ปี 
เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยก าหนด วิสัยทัศน์ 
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ วิสัยทัศน์ (Vision)  “คนไทยทุก
คนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ  1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ       
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ ร่วมมือผนึกก าลังมุ่ง
สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า ภายในประเทศลดลงเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการ
จัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  

 แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  
 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ - 3Rs ได้แก่ การอ่านออก 
(Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) - 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Team-work and 
Leadership) ทักษะด้านการ สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and 
Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)  2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
ขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุน
ทางการศึกษาที่คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  

แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการศึกษา

และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
 1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะด้าน  
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม ทางเศรษฐกิจ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี เป้าหมายดังนี้ 
 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ ที่จ า เป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
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 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี ดิจิตอลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น ปัจจุบันเพ่ือการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้  

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   

5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได้  
 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ มาตรฐาน

การศึกษา  
 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนและพ้ืนที่  
 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ แตกต่างกันของ

ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ

ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   

(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1 : เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็น
เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพ่ื อมุ่งเป้า
สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศและภารกิจของหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามกรอบวิจัยมุ่งเป้าและวิจัยท้าทายไทยที่เป็น
ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 5 ปี และ 20 ปี หรือการเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคต 
 กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างสังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้มีศักยภาพเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาแบบสหสาขาให้สามารถได้รับการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะยาว เพ่ือให้ได้นวัตกรรม ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเพ่ิมการลงทุนและขยาย การวิจัยและ
พัฒนาภายในองค์กร ในการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์
ด้านการผลิต พาณิชย์และบริการ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการ และการ
บังคับใช้ให้สามารถเอ้ือต่อการลงทุน/ร่วมลงทุน การด าเนินการวิจัยและพัฒนา และการจดสิทธิบัตรของ
ภาคเอกชน 
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 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมระบบและกลไกความร่วมมือ และร่วมลงทุนระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ 
และภาคการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาและการใช้ประโยชน์ รวมถึงกลไกการด าเนินการวิจัยร่วมระหว่างบุคลากร
ของภาครัฐต่างหน่วยงาน ภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคการศึกษากับภาคเอกชน ที่ได้ผลในทางปฏิบัติ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 : ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการนากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย 

กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนการวิจัยต่อยอด เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่การใช้ประโยชน์หรือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิม 
 กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
จากงานวิจัยอย่างท่ัวถึงด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชนวิชาการ และนโยบาย 
 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการและการบังคับ
ใช้ให้เอื้อต่อการน าผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร เพ่ือน ากระบวนการวิจัย 
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 : เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ
และยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี 
และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการวิจัยที่
เหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวนและปฏิรูปหน่วยงานหลักในระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ให้ปรับบทบาท 
หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง และกลไกการทางาน เพ่ือให้มีความชัดเจน เชื่อมโยง เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ บูรณาการ
และร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและการใช้ประโยชน์ให้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย และ
พัฒนาของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางคุณภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีจานวนที่เพียงพอและได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกลไกด้านการวิจัยและพัฒนา 
รวมถึงระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เอ้ือและสนับสนุน ต่อการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสารสนเทศการวิจัย รวมถึงระบบฐานข้อมูล
การวิจัยของชาติให้เชื่อมโยง ครอบคลุม สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกกับผู้ใช้ และสามารถใช้ประโยชน์ได้ท่ัวประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 6 : เพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรัดการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากรในด้านการบริหารโครงการวิจัย การจัดการความรู้ 
การถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย และอัตราค่าตอบแทนเพ่ือจูงใจ
และเก็บรักษาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้เยาวชนและบุคลากรในภูมิภาคและท้องถิ่น/ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 5 : ยกย่องเชิดชูผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และบุคลากร ที่มีความโดดเด่น
และสร้างประโยชน์ในวงกว้างส าหรับทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 7 : พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่ายวิจัยของ
ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายวิจัย ทุกภาคส่วนและทุก
ระดับในรูปแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborative Partnership) 
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและขยายความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ นักวิจัยต่างประเทศ และ
นักวิจัยไทยในต่างประเทศ รวมถึงกลไกข้อตกลงความร่วมมือ ศูนย์ความร่วมมือ การร่วมลงทุนวิจัย และ
ยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักใน        

การพัฒนาประเทศ มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัด การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้จึง ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์
และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คน ไทยมี
คุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการ พัฒนาใน
ด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้ 
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ  



 24  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 
ประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต       
ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่          
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 

 ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับ โอกาส
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ 
มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความ 
คล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 – 2565) 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2          
(พ.ศ. 2551–2565) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทย  โดยมี
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้ นตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลก
ยุคโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล  การเงิน การก ากับ
มาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” 
ประกอบด้วย 1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ  2) พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) สนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบน
พ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้
วางแผนจัดท ายุทธศาสตร์ให้ สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการด าเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีการพัฒนาใหม่ๆให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการปิดหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้มีศักยภาพในการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งสร้างเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
สร้างสรรค์การผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ
ประโยชน์สาธารณะ พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการบริหารจัดการการ การบริหารงบประมาณ ระบบการเงินการคลังภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
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นโยบายรัฐบาล   
 รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความ
พอดีพอสมพอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด  ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
ฉบับที่ 11  แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมาโดยตลอดและน่าจะ
ชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่าง ๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้ 

 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
 4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
 6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาและ นวัตกรรม  
 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

       10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
       11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการ เรียน
การสอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
1. พันธกิจ  

1) ผลิตบัณฑิต  
2) วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล   
3) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา  
5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลง 

  และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงค์  
1) จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก าลังคน เพ่ือ ตอบสนองการพัฒนาประเทศ  
2) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน  
3) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการ การจัดการเรียนรู้  

และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ  
4) การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 
3. ยุทธศาสตร์ 

1) การพัฒนาท้องถิ่น  
2) การผลิตและพัฒนาครู  
3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โดยสรุป มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน ดังนั้นยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาท้องถิ่น  2. การผลิตและ
พัฒนาครู 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
นโยบาย Thailand 4.0 มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งโอกาสและสังคมแห่งความเท่าเทียม สร้างความเป็นธรรม 

ในการเข้าถึงทรัพยากร สร้างความสามารถให้แก่ผู้คนเพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนั้น 
การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัดและ 77 จังหวัด จะเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการกระจายทรัพยากร ความเจริญ ความมั่งค่ัง และโอกาสลงไปสู่ระดับ พ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมกับการลดความเลื่อมล้ าให้อยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับได้  
รัฐบาลได้มีการก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของทั้ง 18 กลุ่ม จังหวัด ประกอบไปด้วย 

- ภาคเหนือตอนบน 1 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารสุขภาพ 
- ภาคเหนือตอนบน 2 เป็นประตูสู่อนุภาคลุ่มน้ าโขงและ ASEAN+3 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการค้าและการบริการสี่แยกอินโดจีนและประตูสู่เมียนมา   
- ภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าวและท่องเที่ยวมรดกโลก  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นศูนย์กลางการค้าของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประตูสู่ 

อาเซียนตะวันออกและจีน  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ และการท่องเที่ยว ที่ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร และโลจิสติกส์ภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์อารยธรรมขอมและกีฬา และ 
ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร  

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก และประตูสู่อาเซียนตะวันออก  
- ภาคกลางตอนบน 1 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมรดกโลก และเมืองนวัตกรรม 

 ทางด้านอาหาร  
- ภาคกลางตอนบน 2 เป็นฐานการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ 
- ภาคกลางตอนกลาง เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 

ประตูสู่อาเซียนและโลก 
- ภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งภาคตะวันตก  
- ภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางการค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว นานาชาติ 
- ภาคตะวันออก เป็นศูนย์กลางผลไม้ออแกนิก อุตสาหกรรมสะอาด และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
- ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรภาคใต้ (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้) 
- ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้าน 

วิทยาการอาหาร  
- ภาคใต้ชายแดน เป็นเมืองนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ยางพารา ประมง อาหาร ฮาลาล) 

ประตูสู่อาเซียนตอนใต ้

แผนพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟ้ืนฟู สืบสานและ  

สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์  
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต เพ่ือสร้าง
คุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์  นอกจากนี้ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า การลงทุนและ
บริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้
และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าที่
ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องน าศักยภาพทางภูมิ
สังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้ ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่ 
มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือ สร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่น
เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ภาคเหนือจึงมีเป้าหมายที่จะ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
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วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตลักษณ์  
2) เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
3) เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากัน

ในชุมชนได้  
4) เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า  ป่า ต้นน้ า และ

ปัญหาหมอกควัน 
เป้าหมายและตัวชี วัด 

1) รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
2) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
4) สัดส่วนคนจนลดลง 
5) สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
6) พ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพ่ิมข้ึน 
7) จ านวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง

ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญา
และนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้แก่  (1) กลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน (2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย และ ก าแพงเพชร (3) กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี  (4) กลุ่มท่องเที่ยวที่มี
เป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/ กีฬาเพ่ือการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการ
พ านักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 

(1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มี
มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

(2) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและน ามาประยุกต์
สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
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(3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาคเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่
เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี  

(4) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ต่อเนื่องทั้งระบบ 
ส่งเสริมการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมทั้ง การสร้างตลาดในรูปแบบ 
e-tourism  

(5) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง“แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของ
เมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็น เมืองน่าอยู่เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
 2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่กลุ่มอาหาร และสินค้าเพ่ือ
สุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัด เชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
 (1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ส่งเสริมการน ามาใช้เชิง
พาณิชย์ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการ ให้ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมาย
เฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม  
 (2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความ หลากหลายสอดคล้อง
กับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น  Medical & Wellness 
Hub ระดับอนุภูมิภาค 
 (3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้สินค้ามีความแตกต่าง
โดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Style สินค้า หัตถกรรม และของที่ระลึกต่าง ๆ ที่
เน้นคุณภาพท้ังการออกแบบและการใช้งาน  
 (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลัง ในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
            แนวทางการพัฒนา  
  1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน ให้สอดคล้อง   
และสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบ
หลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการ
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC  
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  2) พัฒนาเมืองส าคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า บริการ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่ง หลายรูปแบบเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ โดยเฉพาะ เร่งรัดการด าเนินงานตามผล
การศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ รูปแบบของเมือง พัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคม ดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และ พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบราง ที่
นครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ าเภอเชียงของ) โดยพัฒนาพ้ืนที่ รอบสถานีโดยใช้แนวทางการจัดรูป
ที่ดิน การวางผังเมือง และส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบการด าเนินธุรกิจ 
ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและ มนุษยธรรมที่ถูกน ามาเป็นข้อกีดกันทาง
การค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้  
  4) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่ม ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และ AEC โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการ เกื้อกูลกัน บนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
พ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
 แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับ
เกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้ า  ส่งเสริม
ช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหาร เพ่ือสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความม่ันใจให้ผู้บริโภค 
 2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ (1) การแปรรูป
พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน (2) การแปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ใน
จังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ คุณค่า ส่งเสริมการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืช และสัตว์มาผลิตพลังงาน
ทดแทน  
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   3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร โดย
สนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน สนับสนุนการ
พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการน าพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่ คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ใน
การเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพ่ือเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
การเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
            4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการผลิต แก่เกษตรกร เช่นการโซน
นิ่งพ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับศักยภาพและให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต   
            5) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
และเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
            แนวทางการพัฒนา 
            1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุและคนยากจน โดยด าเนินการในรูปของกลุ่ม
อาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
            2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจน
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
            3) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
            4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม
และเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  
            แนวทางการพัฒนา 
            1) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดน่าน 
โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นแหล่งดูดซับน้ าฝนและเพ่ิม
ปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ า ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า ตลอดจนส่งเสริม
การปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
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  2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง ยม และน่าน และ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และ
กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือรักษาคุณภาพน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพ การกักเก็บน้ าของแหล่งน้ าต้นทุน  
   3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการท า
การเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
ระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุ
ทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
          การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้ท าการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือเป็นเครื่องมืออธิบายว่ากลุ่มจังหวัดมี
สถานะภาพอย่างไร ปัจจัยที่มากระทบส่งผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์อย่างไร มองเห็นทิศทางที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตทั้งในเชิงโอกาส หรือภัยคุกคาม รู้เขารู้เรา ท าให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้ องกับสถานการณ์ และใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง – Strength) ทิศทาง/จุดเน้น 
S1 ผลผลิตภาคเกษตรหลากหลายและมีปริมาณมาก (เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ที่
สามารถแปรรูปเป็นทั งพืชอาหารและพืชพลังงาน) โดยเฉพาะข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 
ยางพารา ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ และสัตว์น้ า ผลผลิตเหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(Value added)  ด้วยการแปรรูป ได้หลายมิติ  และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ หากมีการท าตลาด (Marketing) สร้างภาพลักษณะ 
(Branding) และแสวงหาช่องทางการจ าหน่าย สร้างเครือข่าย พันธมิตรทางการค้า 
(Strategic Partnership) โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็จะท าให้ผลผลิตข้าว 
อ้อย มันส าปะหลังสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มจังหวัดได้มากขึ้น 

- เกษตรปลอดภัย 
- สร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป 
- ท าตลาดเชิงรุก 
- สร้างพันธมิตรการค้า 

S2 พื นที่เหมาะสมต่อการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  มี
พ้ืนที่การเกษตร 11.1 ล้านไร่กว่าร้อยละ 90 เป็นพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการท านา 
ปลูกพืชไร่ มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ ตามการจ าแนกเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุ่งเจ้าพระยา ซึ่งเหมาะสมต่อการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่
หลากหลาย มีต้นทุนต่ า ผลผลิตต่อไร่สูงสามารถตอบสนองความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตร และโรงงานแปรรูปอาหาร รวมทั้งยังมีศักยภาพด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ 
ได้แก่ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคเนื้อ และสุกร ที่จะเป็นวัตถุดิบป้อนให้โรงงานแปรรูปอาหาร และยังเป็น
ตลาดรองรับผลผลิตพืชอาหารสัตว์ กล่าวได้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 การจัดการ
ระบบห่วงโซ่การผลิตครบวงจร อันจะน ามาสู่การสร้างงาน เพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
นอกจากนั้นพ้ืนที่ยังมีศักยภาพในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าตามลุ่มน้ าสายต่าง ๆ และบึง
บอระเพ็ด อาทิ ปลานิลเพ่ือการส่งออกที่ตลาดต่างประเทศต้องการ และมีมูลค่าสูง 

- สินค้าเกษตรปลอดภัย 
- Zoning 
- ลดต้นทุน 
- เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 
- แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ 
- ใช้ประโยชน์จากบึง    

 บอระเพ็ดเชิงประมง 
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สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง – Strength) ทิศทาง/จุดเน้น 
S3 เป็นตลาดการค้าข้าวที่ส าคัญของประเทศ ส่งผลให้การก าหนดราคาข้าว มักจะ
อ้างอิงราคาจากตลาดค้าข้าวที่จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ผู้ประกอบการค้าข้าวในกลุ่ม
จังหวัด ยังมีเครือข่ายผู้ประกอบการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงนับว่า
ตลาดการค้าข้าวของจังหวัดนครสวรรค์ มีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาข้าวและส่งออกข้าว
ที่ส าคัญของประเทศในระดับหนึ่ง ทั้งนี้หากจะก าหนดให้เป็นศูนย์กลางตลาดข้าวของ
ประเทศ จ าเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลจังหวัดในภูมิภาคอ่ืนด้วย ประกอบกับกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 อยู่ในยุทธศาสตร์ของศูนย์กลางเชื่อมโยงตลาดข้าว เป็นจุดการ
กระจายสินค้าเกษตรไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะข้าว ที่เป็นชุมทางของการค้าข้าว มี
ท่าข้าวสามารถกระจายผลผลิตข้าวทั้งในประเทศ 

- เน้นข้าวชั้นดี 
- ขยายตลาด/Niche  
market 
- ศูนย์การค้าข้าวของ 
ประเทศ 

S4 มีแหล่งน  าตามธรรมชาติขนาดใหญ่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีแหล่งน้ า
ธรรมชาติขนาดใหญ่หลายแห่ง ส่งผลดีต่อด้านภาคเกษตร แต่แหล่งน้ าบางแห่งไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตื้นเขิน ถูกบุกรุก แหล่งน้ าขนาดใหญ่ ของกลุ่มจังหวัด 
ประกอบด้วย 
     - ลุ่มน้ าปิง มีแหล่งน้ าจากเขื่อนภูมิพล แม่น้ าไหลผ่าน จ.ก าแพงเพชร จ.นครสวรรค์  
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ใน จ.ก าแพงเพชร พิจิตร  นครสวรรค์ ประมาณ 500,000 ไร่ 
     - ลุ่มน้ าน่าน มีแหล่งน้ าจากเขื่อนสิริกิต์ แม่น้ าน่านไหลผ่าน จ.พิจิตร นครสวรรค์ 
สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้ใน จ.พิจิตร นครสวรรค์ ประมาณ 400,000 ไร่  
     - ลุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด มีขนาดใหญ่ประมาณ 132,000 ไร่ สามารถเก็บน้ าจากแม่น้ า
น่านและน้ าป่าที่ไหลจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ พ้ืนที่การเกษตรมีประมาณ 400,000 ไร่ แต่
ปัจจุบันตื้นเขิน ถูกบุกรุก ควรจัดท าเป็นแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด เป็นการเฉพาะ มีระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่จ านวนมาก ได้แก่  
     - พ้ืนที่ระหว่างลุ่มน้ าปิงกับแม่น้ าน่าน มีระบบชลประทานขนาดใหญ่ใน จ.พิจิตร 
พ้ืนที่ประมาณ 300,000 ไร่ สามารถผลิตทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
     - พ้ืนที่ระหว่างลุ่มน้ าปิงกับแม่น้ ายมของ จ.ก าแพงเพชร พิจิตร มีฝายกับแม่น้ าปิง 
จ านวน 3 แห่ง ที่ จ.ก าแพงเพชร สามารถน ามาส่งให้พ้ืนที่ จ.ก าแพงเพชร ต่อเนื่องมาที่ 
จ.พิจิตร ได้พ้ืนที่ประมาณ 4-500,000 ไร่ 
    นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่มีศักยภาพในการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ได้อีกโดยเฉพาะพ้ืนที่
ตะวันออกของจังหวัดนครสวรรค์มีแม่น้ าแม่วงก์ที่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่
ได้ และสามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 300,000 ไร่ 
 

- ขุดลอก 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ า 
- พัฒนาบึงบอระเพ็ด 
- สร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
- เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
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สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง – Strength) ทิศทาง/จุดเน้น 
S5 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายครอบคลุมมิติทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่ให้ผลตอบแทนสูงและเร็ว เมื่อเทียบ
กับการลงทุน กลุ่มจังหวัดมีปัจจัยการเดินทางที่สะดวก หลายหลายวิธี เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อ
การท่องเที่ยวและแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ได้อย่างดี ดังนั้นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจึงเป็นช่องทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามจะต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฯ ก าหนด และควรจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็น
มาตรฐานสากล รองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน
อย่างใกล้ชิด เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นมรดกโลก ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญมีชื่อเสียง
ระดับประเทศ ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทาน จ.พิจิตร และประเพณีตรุษจีน นครสวรรค์ เป็นต้น 

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ 
 ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว 
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการท่องเที่ยว 
- ฟ้ืนฟูรักษาประเทศ  
วัฒนธรรมที่ล้ าค่า 

S6 จุดเชื่อมโยงการค้า โลจิกติกส์และบริการระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อยู่ใน
บริเวณที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลาง ขนถ่ายสินค้า จุดรวมสินค้า กระจาย
สินค้าได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เส้นทางคมนาคมเชื่องโยง
ได้ทุกภูมิภาคของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตกลุ่มจังหวัดสามารถเชื่อมโยง
และสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและ
สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม มีโรงงานที่มีศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น โรงงานผลิตน้ าตาล โรงสีข้าว โรงงานผลิตผงชูรส โรงงานผลิตเอธานอล 
ผลิตภัณฑ์ด้านชีวมวล โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนมีโรงแรม ที่พัก สถาน
บริการ ร้านอาหารที่มีศักยภาพและเพียงพอที่จะรองรับนักธุรกิจและนักลงทุนและที่
ส าคัญ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ยังมีผู้ประกอบธุรกิจการค้า การส่งออกที่มี
ศักยภาพทั้งในและต่างประเทศหลากหลายสาขา 

- พัฒนาเป็นศูนย์การค้าส่ง  
ค้าปลีก กระจายสินค้าของ
ภาคเหนือ 

 

S7 โครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมโยง ทั งทางบก ทางน  าและระบบราง  ที่
เชื่อมโยงกับจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลางของประเทศ ภาคตะวันตกและภาคตัวออก
เฉียงเหนือ  โดยมีจุดตัดเส้นทางที่อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น การพัฒนา
ระบบการคมนาคมขนส่ง จึงจ าเป็นต้องด าเนินการระบบขนส่งบางอย่างต้องเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยเหตุนี้การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จึงเป็นทิศทางที่
ถูกต้อง อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในด้านนี้จะสอดคล้อง สนับสนุนเชื่อมโยงกับ
โครงการต่าง ๆ ที่ไม่ใช้เส้นทางหลัก (Main Road) แต่เป็นสายรอง (Collector) จะท าให้

- พัฒนาระบบการคมนาคม 
 ขนส่ง 
- ปรับปรุงถนนสายรองให้ 
ได้มาตรฐาน 
- สร้างมูลค่าเพ่ิมให้การ 
ท่องเที่ยว 
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สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง – Strength) ทิศทาง/จุดเน้น 
สามารถรวบรวมการคมนาคมขนส่งพืชผลเกษตรจากสายย่อย (Distributor) ที่อยู่ในพื้นที่
ระดับแปลงเกษตร (Onfarm) ได้อย่างทั่วถึงท าให้การคมนาคมขนส่งมีลักษณะเป็น Tree 
หรือก้างปลา หรือใยแมงมุม (Network) ที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

S8 การก าหนดเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีการ
บริหารจัดการดินที่ชัดเจน กล่าวคือมีข้อมูลดิน มีการจ าท าแผนที่ zoning (ส าหรับพืช
เศรษฐกิจ) สามารถทราบพ้ืนที่ใดเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจใดที่มีความเหมาะสม
มาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (n) เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการปลูกพืช หรือปรับเปลี่ยนพืชตามความเหมาะสมของดิน ซึ่งสามารถ  
บริหารจัดการเรื่องพืช การลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรได้ 

- จัดท าแผน Zoning  
 การเกษตร 

 

S9 มีเครือข่ายการศึกษาที่มีความพร้อมที่สนับสนุนต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ของกลุ่ม
จังหวัดสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งวิชาการที่ทรงคุณค่า สถาบันเหล่านี้สามารถเป็นแรง
เสริมผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดก้าวหน้าไปอย่างมีคุณภาพ เป็น
หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ดังนั้นจึงควรบูรณาการกับสถาบันการศึกษาก าหนด
หลักสูตร หรือเนื้อหาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นการปฏิบัติ
เชิงพ้ืนที่ จะท าให้บุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของกลุ่ม
จังหวัด นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุดแข็งของสถาบันการศึกษาในเชิงวิชาการมาแก้จุดอ่อน
ระบบบริหารงานของกลุ่มจังหวัดได้ เช่น การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ การออกแบบ
ระบบสารสนเทศ การพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร เพ่ือลดต้นทุนการผลิตทางภาค
เกษตร เป็นต้น ทั้งนี้อาจมีการจัดท า MOU ระหว่างกลุ่มจังหวัดกับสถาบันการศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านที่ต้องการ เพ่ือบูรณาการการท างานและใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- ยกระดับสภาพการศึกษา 
 ให้เป็นหุ้นส่วนเชิง 
 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

S10 สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ปศุสัตว์ ประมง) มี
ศักยภาพ ทั งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดอยู่
ในภาคเกษตร ท าให้มีวัตถุดิบทางการเกษตรมาก วัตถุดิบบางชนิดสามารถน ามาพัฒนา
ให้เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อเนื่องให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร ก่อให้เกิดธุรกิจแตกแขนงออกไป เช่น การแปรรูปข้ าว 
อุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรมต้นน้ าพลังงานทดแทน เป็นต้น ดังนั้นหากสามารถ
ควบคุมด้าน Supply Side ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ
ที่ได้จากวัตถุดิบทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

- พัฒนาพลังงานทดแทน 
จากวัสดุเหลือใช้ทางการ 
เกษตร 
- แปรรูปสินค้าเกษตร/ 

 อุตสาหกรรม 
- พัฒนาด้าน supply side 
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สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน – Weakness) ทิศทาง/จุดเน้น 
W1 ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมของเกษตรกรที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
    เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวและปลูกพืชชนิดเดียวกันตามกระแสความต้องการของ
ตลาด เมื่อมีปริมาณมากก็ท าให้ราคาต่ า ไม่คุ้มทุน นอกจากนี้ยังนิยมใช้สารเคมี เนื่องจากให้ผลเร็ว ให้
ผลตอบแทนเร็วในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูง และไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวเกษตรกรเองและ
ผู้บริโภค หากวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ที่ได้บางครั้งอาจไม่คุ้มทุนแต่ก็ยังท า ส่งผลให้เกิดภาวะ
หนี้สินเรื้อรัง ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อ ความคุ้นเคยกับสิ่งที่เคยท ามาประเด็นส าคัญอยู่ที่ “การสร้าง
แรงจูงใจ” ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท าเกษตร การลดต้นทุน การปลูกพืชหลากหลาย 
แตกต่าง การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์การปลูกพืชปลอดสารพิษ พืชอินทรีย์ การให้ความรู้ความเข้าใจจาก
ผู้เชี่ยวชาญ หรือการดูตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ การให้ความรู้เกี่ยวกับดินที่มี
คุณสมบัติ เหมาะสมกับพืชที่ปลูก การรวมกลุ่มเพ่ือการต่อรอง เป็นต้น ทัศนคติ ค่านิยมที่ส าคัญ และ
ส่งผลต่อภาคการเกษตรอีกประกาiหนึ่งก็คือ จ านวนเกษตรกรที่ลดลง เด็ก เยาวชน รุ่นใหม่ไม่มีความ
อดทนเหมือนยุคก่อน ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างกัน เด็กเยาวชนยุคนี้ไม่นิยมท างานภาค
เกษตร มองว่าเป็นงานหนัก มีค่านิยมที่ต้องการท างานสบาย  ๆประกอบกับพ้ืนที่ท าการเกษตรก็ลดลง 
จึงมุ่งเข้าสู่ภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น แนวโน้มในอนาคต จ านวนเกษตรกรจะลดลง หรืออาจต้องจ้าง
แรงงานภาคการเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านเหมือนหลายจังหวัดในภาคอ่ืนของประเทศ นับเป็น
ประเด็นท้าทาย ที่ต้องเร่งหาทางป้องกันแก้ไข 

- พัฒนาความรู้แก่เกษตรกร 
- ปรับโครงสร้างการผลิต 
- ลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต 
- เน้นให้เยาวชนเห็นคุณค่า 

ของการเกษตรในอนาคต
การเกษตรที่จะมีความ 
ส าคัญมาก 

 

W2 การบริหารจัดการทรัพยากรน  าที่ยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  กล่าวคือบางพ้ืนที่เกิดภาวะน้ าท่วมซ้ าซากในฤดูน้ าหลาก ในขณะนี้บางพ้ืนที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ า 
ระบบกระจายน้ าให้พื้นที่การเกษตร ยังไม่ทั่วถึง กล่าวคือ 
  -พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกแม่น้ าน่านมีพ้ืนที่การเกษตรเกือบล้านไร่ ของพ้ืนที่ จ.พิจิตร จ.นครสวรรค ์ยังไม่มี
ระบบกระจายน้ าใช้ตามธรรมชาติท าให้ไม่เกิดแหล่งน้ าต้นทุน 
  - พ้ืนที่สองฝั่งของแม่น้ าปิงใน จ.ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ยังไม่มีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ท า
ให้พื้นที่ตรงกลางขาดแคลนน้ าส าหรับการเพาะปลูก 
  - พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ ายม ยังไม่มีแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าและระบบกักเก็บน้ าท าให้เป็น
พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง  : ขาดแหล่งน้ า  
  - ฝั่งตะวันออกของ จ.นครสวรรค์ ไม่มีแหล่งน้ าต้นทุนท าให้ประสบภัยแล้งและอุทกภัยทุกปี 
  - บึงบอระเพ็ดขาดแคลนน้ า เกิดการตื้นเขินเนื้อดินตกตะกอนและไม่มีแหล่งน้ ามาเติมในฤดูแล้ง 
      การบริหารจัดการน้ า เป็นปัจจัยหลักความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาภาคการเกษตร อันเป็นทิศทาง และ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จ าเป็นต้องอาศัย
แนวนโยบายแห่งรัฐที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการกลุ่มน้ าในภาพรวม 
ซึ่งเกินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ในส่วนที่กลุ่มจังหวัดด าเนินการได้ควรเน้นกลยุทธ์การขุด
ลอก ปรับปรุงแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมให้สามารถรองรับน้ าและใช้ได้ตลอดฤดูกาล 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
 จัดการน้ า 
- เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
- สร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิม 
- พัฒนาบึงบอระเพ็ด 
- ปรับปรุงแหล่งน้ าเดิมให้ 

 ใช้การได้ 
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สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน – Weakness) ทิศทาง/จุดเน้น 
W3 ผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่ขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศขาดการจัดการ
สมัยใหม่ และขาดระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อการค้าของโลก 
      ส่งผลกระทบการติดต่อประสานงานเพ่ือการขยายตลาด ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันการ ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านที่ประชากรส่วนใหญ่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาที่สามารถใช้สื่อสารกับคู่ค้า ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ จึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิด
ประสิทธิภาพที่ชัดเจน 

- พัฒนาทักษะด้านการ 
 ศึกษา/การจัดการสมัยใหม่ 
- พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 

 

W4 การท าการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยวยังอยู่ในขอบเขตจ ากัด  
      การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ ทุกรัฐบาลพยายาม
ผลักดัน เนื่องจากการท่องเที่ยวมีต้นทุนต่ า แต่ให้รายได้เร็ว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งในเชิงธรรมชาติ และเชิงวัฒนธรรมหลายแห่ง 
การผลักดันด้านการท่องเที่ยวต้องประสานงานกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการ
ขับเคลื่อนที่ส าคัญเอกชนจะเป็นแกนส าคัญ ภาครัฐมุ่งการเสริมสร้างการอ านวยความ
สะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้สะดวก ปลอดภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกด้าน
การท่องเที่ยวตามศักยภาพของกลุ่มนักท่องเที่ยว และการเปิดตลาดการท่องเที่ยวกับ
ประเทศท่ีมีศักยภาพ เช่น จีน ยุโรป กลุ่มอิสลาม เป็นต้น ดังนั้น หากจะสร้างโดยรวมและ
ด าเนินการต้องยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นระบบโดย
เหตุนี้จึงควรจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ ในลักษณะของ Sectorial 
Plan เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานจะมุ่งไปทางใด ที่
สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดมากท่ีสุด 
    ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านช่องทาง internet ความ
ต้องการ หรือเป้าหมายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ความ
แตกต่างศักยภาพ จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดก็ต่างกัน ดังนั้น การจัดท ากล
ยุทธ์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องอาศัยมืออาชีพ 
ข้อมูลที่หลากหลาย พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จุดที่ท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทาง
มาท่องเที่ยว เยี่ยมเยือนคืออะไร การจัดท าการตลาดเชิงรุก จ าเป็นต้องอาศัย หรือร่วมมือ
กับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพ่ือให้การตลาดได้ผลจริง 
    ผลกระทบจากธุรกิจการท่องเที่ยวมีอย่างหลากหลาย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2  ต้องด าเนินต่อไป และปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ต้องรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 
และได้มาตรฐานที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ก าหนด 

- ท าการตลาดเชิงรุกด้าน 
การท่องเที่ยว 
- พัฒนา/ปรับปรุงเส้นทาง
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
- เพ่ิมช่องทางให้
นักท่องเที่ยว เข้าถึงข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ 
ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว 
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สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน – Weakness) ทิศทาง/จุดเน้น 
W5 พื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ลุ่มน  าเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็น
วัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมยังมีคุณภาพไม่แน่นอน เช่น มันส าปะหลัง อ้อย (เปอร์เซ็นต์
ของแป้งความหวาน) เป็นต้น ที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาและลงทุนส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

- มีแผนการผลิต 
- ปรับปรุงคุณภาพดิน 

W6 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่น าทักษะ/ความรู้ เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  
     ปัจจัยดังกล่าวส่งผลท าให้เกษตรกรจ านวนมากมีปัญหาหนี้สิน ยากจน หนี้ครัวเรือน
สูง เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องช่วยทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับนโยบายที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ในระดับกลุ่มจังหวัดควร เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกร 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การลดต้นทุน การแปรรูปสินค้าเกษตร และการส่งเสริม
อาชีพในรูปแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาเกษตรกรให้ม ี
ความรู้ในการท าเทคโนโลยีมาใช้
ในกระบวนการผลิต/แปรรูป/
การตลาด 
-  ส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดู
เก็บเกี่ยว 

W7 ระบบการบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดยัง มีข้อจ ากัดในการบริหารและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ  
       ยังมีข้อจ ากัดในการบริหารยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ จากรายงานข้อมูลเพ่ือ
การวางแผนที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันขาดระบบประเมินผลสัมฤทธิ์
แผนและโครงการที่ด าเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ใช้งบประมาณไปกว่า 1,000 
ล้านบาทเศษ ขาดระบบการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้านการวางแผน ส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ ทักษะ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผล
ให้โครงการบางส่วนขาดคุณภาพ จึงควรด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพของกลุ่มจังหวัด จัดให้มี
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดที่มี
สถาบันการศึกษาจ านวนมากเป็น partnership ในกระบวนการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรที่
รับผิดชอบด้านการวางแผน/วิเคราะห์โครงการอย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ 
การวางแผน 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 โครงการ 
- พัฒนาบุคลากรด้านการ
วางแผนกลยุทธ์/วิเคราะห์
โครงการ 

W8 แหล่งน  าตามธรรมชาติหลายแห่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่   
     เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน หรือถูกบุกรุกพ้ืนที่การพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ า
ขนาดใหญ่ไม่สามารถท าได้ เช่น ในเขตจังหวัดอุทัยธานี สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมจะ
พัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่ เพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้งอย่างยั่งยืน อยู่
ในเขตป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นมรดกโลกไม่สามารถจะเข้าไปด าเนินการได้ ดังนั้นการพัฒนา
แหล่งน้ าและการเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานจึงจ าเป็นต้องพัฒนาจากแหล่งน้ าขนาดเล็กหลาย ๆ 
โครงการ รวมทั้งควรเร่งรัดด าเนินการพัฒนาปรับปรุงขอคืนพ้ืนที่แหล่งน้ า เพ่ือให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าดังกล่าวได้เต็มศักยภาพ แหล่งน้ าบางแห่งมีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ
เหล่านี้ 
 
 

- ขุดลอกแหล่งน้ า 
- สร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
เพ่ิม 
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สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน – Weakness) ทิศทาง/จุดเน้น 
 W9  ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมยังไม่หลากหลาย อุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรไม่หลากหลาย    
     กล่าวคือขาดโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถเพ่ิมมูลค่าและความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ขาดแคลนแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม ขาดบุคลากรภาครัฐ
ที่จะให้ความรู้ ค าปรึกษา แนะน าผู้ประกอบการเชิงลึกและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ชุมชน
บางส่วนไม่ยอมรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และการเหมืองแร่ เนื่องจาก
เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินไว้ เป็นสาเหตุท าให้บางพ้ืนที่ไม่สามารถตั้งโรงงานได้ ปัจจัยเหล่านี้ท าให้
ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดยังคงเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขต่อไป 

- จัดท าแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส– Opportunities) ทิศทาง/จุดเน้น 
O1 การบริโภคอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
     การรักษาสุขภาพเป็นแนวโน้มที่ปรากฏอย่างชัดเจน ดังนั้นการผลิตอาหารปลอดภัย จึง
เป็นทิศทางที่สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความส าคัญเรื่องนี้อย่างชัดเจน รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานในระดับนโยบายต่างสนับสนุนและต้องการผลักดันการผลิตอาหารปลอดภัยให้
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมี
อย่างกว้างขวาง โอกาสจึงเปิดให้เกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยอย่างชัดเจน ประเด็นปัญหาอยู่
ที่การสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยเพ่ือป้อนตลาดโลก ดังนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ก าหนดว่า From farm to table และการจัดท าโซนนิ่งภาค
เกษตร ทิศทางของกลุ่มจังหวัดจึงควรมุ่งการผลิตอาหารปลอดภัย สร้างมาตรฐาน สร้างความ
น่าเชื่อ โดยใช้ศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯ ผลักดันให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

- เพ่ิม/ขยายพื้นท่ี
และปริมาณสินค้า 
อาหารปลอดภัย 
- From farm to  
table  

 

O2 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
      ส่งผลให้เกิดตลาดที่ใหญ่มากประมาณ 600 ล้านคน เป็นโอกาสที่กลุ่มจังหวัดมีช่องทาง
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตร เกษตรแปรรูปได้กว้างขวางมากขึ้น รวมถึง
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศเพ่ือนบ้านได้เพ่ิมข้ึน การเดินทางของผู้คนจะไหลเวียน
อย่างไม่หยุดยั้ง เกิดธุรกิจแตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง หากน าโอกาสมาสัมพันธ์กับ
ศักยภาพจุดเด่นของกลุ่มจังหวัดจะท าให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกได้ชัดเจนมากข้ึน ประเด็นจึงอยู่
ที่ความพร้อมของกลุ่มจังหวัด ทรัพยากรบุคคล ผู้ประกอบการ การเตรียมความพร้อมด้านต่าง 
ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ไม่อาจปฏิเสธได้  
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโอกาสส าคัญในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อาหารไปยังภูมิภาคอาเซียน สิ้นปี พ.ศ.  2558 10 ประเทศอาเซียนได้ลดภาษีศุลกากร
เหลือ 0% และขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรใหห้มดสิ้นไป จึงเป็นการเปิดตลาดให้กับ

- ให้ความรู้เกษตรกร
และผู้ประกอบการใน
การเข้า AEC 
- จัดท ายุทธศาสตร์
เพ่ือก าหนดทิศทางใน
การเข้าสู่ AEC 
-  เพ่ิมขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน 
- ลดต้นทุนการผลิต 
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สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส– Opportunities) ทิศทาง/จุดเน้น 
สินค้าของกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ ข้าว น้ าตาลทราย กลุม่สินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว ์ได้แก่ 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไก่เนื้อ ไข่ไก่ ผลไม้ จึงเป็นโอกาสที่จะต้อง
เตรียมการรองรับขยายการผลิต แต่ต้องสอดคล้องกับชนิดคุณภาพมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ          
       นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการเปิดตลาดใหโ้รงงานแปรรูปสนิค้าเกษตรสามารถเพ่ิมขีดความ 
สามารถทางการแข่งขันในการน าเข้าสินค้าเกษตรวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้านที่มีราคาต่ า อันเป็น
การลดต้นทุนการผลิตของสินคา้เกษตรแปรรูป  แต่จะพิจารณาสนับสนนุเฉพาะสินค้าเกษตรที่ขาด
แคลนภายในประเทศเท่านั้นเพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทย 
O3 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว  
      เปิดโอกาสให้กลุ่มจังหวัดจัดท าแผน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
เนื่องจากการท่องเที่ยวให้ผลเร็วและก่อให้กิจกรรม/งานต่อเนื่อง ให้ผู้ที่อยู่ในกระบวนการท่องเที่ยว 
ประชาชนทั่วไป ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวอย่าง
กว้างขวาง ส่งผลสะเทือนในเชิงเศรษฐกิจอย่างนัยส าคัญ  หากกล่าวโดยรวมโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุน เอ้ือ หรือเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญ ดังนั้นการให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว จึงเป็นแนวทางต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว 
- ประชาสัมพันธ์ 

 

O4 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกระดับ
สามารถกระจายช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ E – commerce มากขึ้น ส่งผลให้
การขยายตัวทางการค้าผ่านระบบ Internet เป็นไปอย่างกว้างขวาง สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นสิ่งจ าเป็นของการ
ด ารงชีวิตไปแล้ว ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการระดับต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในมติของการด าเนินธุรกิจ เป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจและ
สนับสนุน 

- สร้างมูลค่าเพ่ิม 
จากเทคโนโลยี 

 

O5 นโยบายด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  
       กลายเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดในแง่ของการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานชีวมวล เนื่องจากกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีวัตถุดิบทางการเกษตรหลายอย่างที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน 
เช่น พืช แกลบ เศษไม้ เป็นต้น พลังงานทดแทนจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนได้
ทางหนึ่ง ปัจจุบันมีการด าเนินการในหลายพ้ืนที่และมีบุคลากรอาสาสมัครพลังงานกระจายในทุกต าบล 
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าให้ประชาชนผู้สนใจอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถ
บูรณาการภารกิจแล้วจัดท าโครงการร่วมกัน ยกตัวอย่าง ส านักงานปศุสัตว์มีข้อมูลวัตถุดิบ  มูลสัตว์ 
ในขณะที่ส านักงานพลังงานจังหวัดมีองค์ความรู้และเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยเหตุนี้หน่วยงานทั้ง 
2 สามารถด าเนินโครงการพลังงานชีวมวลร่วมกันได้อย่างบูรณาการ ทิศทางในอนาคตพลังงานจะเป็นปัญหา
ใหญ่ของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยพ่ึงพิงพลังงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน พลังงานทดแทนจึงเป็น
ทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม 

- พัฒนาพลังงาน 
ทดแทนจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการ 
เกษตร 
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สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส– Opportunities) ทิศทาง/จุดเน้น 
O6 กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง (GMS)  
     ประกอบด้วยประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ยูนาน) ได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าการลงทุน อุตสาหกรรม 
การเกษตร การบริการ และการเพ่ิมขีดความสามารถ และโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีตลาดโลก เป็นโอกาส
ที่กลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งอยู่บนแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : 
NSEC) มีโอกาสในช่องทางการตลาดในประเทศอนุภูมิภาคได้กว้างขวางมากขึ้น การพัฒนาระบบการ
ขนส่งทางถนนระหว่างประเทศตามยุทธศาสตร์ GMS ท าให้กลุ่มจังหวัดฯ มีโอกาสในการพัฒนาระบบ
ขนส่งและคลังสินค้าเพ่ือรองรับเส้นทางการพัฒนา NSEC ดังกล่าว 

- พัฒนาการขนส่งให้ 
เชื่อมโยงในระดับ
ภูมิภาค 

 

O7 นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการน  าอย่างเป็นระบบ  
     เป็นโอกาสที่กลุ่มจังหวัดจะสามารถพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดและสามารถ
บริหารจัดการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับปัจจุบันกรมชลประทานได้จัด          
ท าแผนไว้พร้อมแล้ว ได้แก่ ก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่และระบบชลประทาน ได้แก่ 
    - แผนก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ในพ้ืนที่ด้านตะวันออกของพ้ืนที่ จ.นครสวรรค์ สามารถช่วย
แก้ไขปัญหาภัยแล้งมีแหล่งน้ าการเกษตรได้ประมาณ 300,000 ไร่ และช่วยบรรเทาอุทกภัย 
   - แผนก่อสร้างแหล่งน้ าพ้ืนที่ชลประทานในฝั่งตะวันออกของแม่น้ าน่าน ใน จ.พิจิตร 
นครสวรรค์ เพิ่มพ้ืนที่ชลประทานได้เกือบ 300,000 ไร่ 
   - พัฒนาบึงบอระเพ็ดให้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่เพ่ิมความจุจากเดิมที่เก็บน้ าได้ 180 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เพ่ิมเป็น 320 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าและใช้ใน
การเกษตรรอบ ๆ บึงบอระเพ็ดได้ รวมทั้งบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ าบึงบอระเพ็ดได้ ทั้งนี้ต้อง
ผลักดันการพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้เป็นโครงการพัฒนาพิเศษระดับประเทศ 

-  

 

สภาพแวดล้อมภายนอก (ภัยคุกคาม – Threat) ทิศทาง/จุดเน้น 
T1 ราคาพลังงานเชื อเพลิง  
     ปัจจุบันเกษตรกรใช้เครื่องจักรกลเป็นเครื่องช่วยท าการเกษตร ต้นทุนประมาณ 15–20 % 
เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง แนวโน้มราคาน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้น ท าให้การลงทุนด้านการเกษตร
เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด และส่งผลต่อการก าหนดราคาขายผลผลิตฯ ซึ่งเกษตรกรเองไม่สามารถ
ก าหนด เนื่องจากขาดอ านาจการต่อรองปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะท าให้จ านวน
เกษตรกรในอนาคตลดลง ประเด็นท้าทาย คือ การลดต้นทุนการผลิต 

- ลดต้นทุนการผลิต 
 

T2 ความม่ันคงและเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ     ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด กล่าวคือ นโยบายของรัฐบาลที่ก าลังด าเนินการต้องหยุดชะงัก 
ขาดความต่อเนื่อง นโยบายในระยะยาวที่วางแนวทางไว้หยุดลง ส่งผลโดยตรงต่อการกระตุ้นการลงทุนใน
ระยะยาว เกิดความไม่แน่นอน หรือเคลื่อนย้ายการลงทุน ขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุน การสร้างความ

- Zoning 
- ลดต้นทุนการผลิต 
- ปลูกพืชอายุสั้นหลัง 

 ฤดูการท านาปี 
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สภาพแวดล้อมภายนอก (ภัยคุกคาม – Threat) ทิศทาง/จุดเน้น 
เชื่อมั่นกับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต้องใช้เวลานาน ท าให้เสียโอกาสในการแข่งขัน การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดจึงไม่ชัดเจน ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ขาดความต่อเนื่องเชิงนโยบายส่วนภาค
การเกษตร เกษตรกรบางส่วนจะกลับไปปลูกพืชแบบเดิม ประกอบกับนโยบายเกี่ยวกับข้าวของทางรัฐบาล
ที่ผ่านมา ท าให้สต๊อกข้าวกว่า 19 ล้านตันข้าวสาร ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ตกต่ า 
สิงหาคม 2557 ราคาข้าวเปลือกเจ้าเหลือตันละ 6-7 พันบาท ซึ่งต่ ากว่าต้นทุน ดังนั้นจึงควรมีมาตรการใน
การลดปริมาณการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่ของประเทศไทย ด้วยการส่งเสริม
เกษตรกรท าการปลูกพืชหลังนาปีแทน โดยจะคัดเลือกพืชอายุสั้นที่ตลาดส่งสัญญาณความต้องการ และ
ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ที่จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งต้องมีกระบวนการบริหารจัดการให้
โรงงานที่ต้องการสินค้าเกษตรที่เป็นพืชหลังนาได้แจ้งความต้องการ และเข้ามาร่วมเจรจาตกลงกับ
เกษตรกรในชนิด ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาส่งมอบ และราคา เพ่ือลดความเสี่ยงให้ทั้ง 2 ฝ่าย สินค้า
เกษตรที่ฝ่ายโรงงานต้องการ และราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ณ สิงหาคม 2557 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพด
หวาน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ลูกเดือย งา ไม้ยูคาลิปตัส 

 

T3 ภัยธรรมชาติ ภาวะความแห้งแล้ง และอุทกภัย  เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะภาวะน้ าท่วม
และภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ 
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การปลูกพืชบางชนิดไม่เติบโต หรือต้องใช้สารเคมีเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อเนื่อง 
ท าให้คุณภาพดินเปลี่ยนแปลง ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพดิน จึงเห็นได้ว่าแนวโน้มเกษตรกร
จะต้องลงทุนท าการเกษตรเพ่ิมขึ้น ผลผลิตพืชบางชนิดจะลดลง ความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนท าให้เกิดการขาดแคลนน้ ามาก ปริมาณฝนน้อยกว่าปกติอากาศร้อน
ท าให้มีความแห้งแล้งมากขึ้น การพัฒนาเกษตรแบบเชิงเดี่ยวท าให้เกิดภัยธรรมชาติได้ง่ายขึ้น 
เช่น โรคระบาด การขาดแคลนน้ า เพราะใช้กันมากขึ้นเกิดการแย่งชิงกันทรัพยากรน้ า   การ
เพาะปลูกท่ีขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 

T4 การเปิดเสรีการค้าในกรอบความตกลงต่าง ๆ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เขต
การค้าเสรี (FTA) ฯลฯ ในแง่ของภัยคุกคามประเทศไทยต้องเผชิญกับคู่แข่งที่มีศักยภาพ ต้นทุนการผลิต
ต่ า ค่าแรงต่ า ต้นทุนการขนส่งต่ า ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์บางรายการหากไม่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ไม่
แตกต่าง ไม่โดดเด่น จะแข่งขันยาก ความได้เปรียบการแข่งขันในอดีตก าลังจะเป็นจุดอ่อนในอนาคต 
หากไม่มีการพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และก าหนดต าแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การลดต้นทุนที่ส าคัญวิธีหนึ่งคือการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
เพราะเมื่อถนนดีการคมนาคมขนส่งสะดวก ถนนเชื่อมโยงกันเป็นตาข่ายร่างแห (Net Work) การ
เดินทาง/ขนส่ง ก็สามารถเลือกเส้นทางการเดินทางไปยังจุดหมายให้เดินทางสั้นที่สุด เป็นการลดต้นทุน
ในจุดนี้ สินค้าก็ถูกลง แข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้มากยิ่งขึ้น 

- จัดท าแผนพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ 
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สภาพแวดล้อมภายนอก (ภัยคุกคาม – Threat) ทิศทาง/จุดเน้น 
T5 การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อความผันผวนของราคาผลผลิตทาง
การเกษตรและปัจจัยการผลิต  ในขณะที่ภาครัฐกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผลทาง
เกษตรปลอดภัย ปลอดสารพิษ เนื่องจากเป็นแนวโน้มทิศทางของผู้บริโภคที่ต้องการรักษา
สุขภาพ แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจะพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังนิยมซื้อผลผลิตทางเกษตรที่
รูปลักษณ์ มิได้วิเคราะห์ที่คุณภาพของสินค้าว่ามีสารเคมี สารปนเปื้อน หรือไม่อย่างใด 
ผู้บริโภคอาหารปลอดภัยจึงยังมีจ ากัด ขาดตลาดกลางที่เป็นแหล่งสินค้าอาหารปลอดภัย 
ในขณะที่ราคาของผลผลิตปลอดภัยไม่แตกต่างหรืออาจมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
รวมถึงกระบวนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยต้องใช้เวลานาน เหตุผลดังกล่าวท าให้เกษตรกร
บางส่วน เลิกผลิตพืชอาหารปลอดภัย แล้วหันกลับไปใช้สารเคมีเหมือนเดิมเนื่องจากให้ผลเร็ว 

- เน้นปลูกพืชผล 
ทางการเกษตร
ปลอดภัยปลอด
สารพิษ 

 

T6 ภาวการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ท าให้การส่งออกผลผลิตทางการ
เกษตรลดลง ส่งผลให้มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรลดลง ตามหลัก Demand – Supply เมื่อ
ความต้องการลดลงด้วย ท าให้เกษตรและผู้ประกอบการไม่รู้ทิศทางในอนาคต การผลิตพืชผล
ทางการเกษตรขาดความต่อเนื่อง ไม่แน่นอน เป็นปัญหาในระดับนโยบายที่ต้องออกมาตรการ
แก้ไขวนเวียนอยู่เช่นนี้ ดังนั้นการให้ความรู้ การสื่อสารให้เกษตรกรรับรู้ถึงแนวโน้มสถานการณ์
ของโลกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

 

การก าหนดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จากการน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ภายนอก รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสรุปได้ว่า ภูมิภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 นี้มี
ต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ใน 2 เรื่อง คือ 1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
ปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 2. การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ  ดังนั้นการพัฒนาต่างในภูมิภาคนี้จึงมุ่งไปที่ประเด็นหลัก 2 เรื่องดังกล่าว โดยที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ได้ ก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ก าแพงเพชร  นครสวรรค์  
พิจิตร  อุทัยธานี) ปี พ.ศ.2561-2564  ไว้ดังนี้ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  (ก าแพงเพชร  นครสวรรค์  พิจิตร  อุทัยธานี) ปี พ.ศ.2561-2564 

ต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วธรรมชาติ ประวัตศิาสตร์และ
วัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทย 
และชาวต่างประเทศ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย การท่องเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรมล  าค่าระดับประเทศ” 

พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผลิตขา้วและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคณุภาพตามมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตร โดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3. พัฒนาตลาดและช่องทางการค้าขา้ว และสินคา้เกษตรสู่ตลาด
เป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างประเทศ      

1. ผลผลติข้าวและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคณุภาพตามมาตรฐาน 
2. ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากข้าวและสินค้าเกษตรที่เกดิจากการใช้ 
นวัตกรรม ผ่านกระบวนการผลติที่ได้มาตรฐานและสร้างมลูค่า เพิ่ม 
3. ธุรกิจข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยมีช่องทางและการตลาด 
เพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
4. การเช่ือมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัตศิาสตร์ และ 
วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นที่รู้จักและยอมรับของ
นักท่องเที่ยว ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการผลิต
ข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

2. ส่งเสรมิการแปรรูป การตลาด และการ
กระจายสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 

3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทย
และชาวต่างประเทศ 

ตัวชี วัด (KPI) 
1. ผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่
เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%) 
2. ร้อยละของศูนย์ข้าวชุมชน/กลุม่วิสาหกิจ
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตสินคา้เกษตร
ปลอดภัย (ปลีะ 2%) 
3. จ านวนผลิตภณัฑ์สนิค้าเกษตรปลอดภัยทีไ่ด้
มาตรฐาน (ปีละ 2%) 

1. จ านวนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปท่ีได้
มาตรฐาน (ปลีะ 2%)   
2. ร้อยละมลูค่าข้าวและสินค้าเกษตร
ปลอดภัยทีเ่พิ่มขึ้น (ปีละ 2%)   
3. รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์แปรรูป
ข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 
2%)   

1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น 
(ปีละ 3%) 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานที่
เพิ่มขึ้น (ปลีะ3%) 
3. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น (ปีละ3%) 

กลยุทธ์ (Strategic) 
1.1 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบรหิารจัดการ
น้ า เพื่อสนับสนุนการผลิตดา้นการเกษตร 
1.2 พัฒนากระบวนการผลิตข้าวและสินค้า
เกษตรปลอดภัยตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
(Zoning) 
1.3 ส่งเสริมการผลิตข้าว และสินค้า เกษตรที่
ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP เพื่อมุ่งสู่เกษตร
อินทรีย์ 
 

2.1 ส่งเสริม/พัฒนาการแปรรูปข้าว/สินค้า
เกษตรที ่    ได้มาตรฐาน 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม
และพัฒนาเพื่อแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตร
ไปสูผ่ลติภณัฑ์ที่มีมลูค่าสูง 
2.3 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทาง
การค้าของกลุ่มจังหวัด 
2.4 พัฒนาสถานประกอบการแปรรูปข้าวและ
สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล 
2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม 
ขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ รองรบัการค้า 
การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว 

3.1 พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวตาม    
มาตรฐานการท่องเที่ยว 
3.2 พัฒนาสินค้า บริการและปัจจยัสนับสนุน  การ
ท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน 
3.3 พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 
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สรุปทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  
1) ขยายฐานเศรษฐกิจของกลุ่มให้หลากหลาย สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลเกษตรพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจเดิมสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และการพัฒนาระบบ Logistic โดยใช้จังหวัดนครสวรรค์เป็น
ศูนย์กลาง มุ่งเน้นการเป็นศูนย์ผลิตและค้าข้าว รวมถึงให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นฐานสร้างรายได้ 
โดยการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและธุรกรรมการค้าข้าว ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง สนับสนุน
การปลุกข้าวด้วยระบบการผลิตเกษตรที่ดี (GAP) พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปเพ่ือตอบสนองตลาดเฉพาะ ส่งเสริม
การลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่มีศักยภาพให้มีความสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า พัฒนา
ระบบ Logistic โดยนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าพืชผลเกษตรและการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ จัด
ท าการศึกษา เพ่ือก าหนดรูปแบบระบบ Logistic ที่เหมาะสมของกลุ่ม ทั้งระบบราง ถนน และการขนส่งทางน้ า 

2) เพ่ิมรายได้จากการพัฒนาและสร้างสินค้าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการเพ่ิมโอกาสการขยายตัวทางการค้า 
การลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของกลุ่มจังหวัดอย่างมั่นคง โดยส่งเสริมพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด จัดท าแผนการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกของพ้ืนที่ ทั้งอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรและ
เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สนับสนุนชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตลอดจนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเที่ยว ฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์
พันธุ์ปลาที่หายากของท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้ า 

3) แก้ไขปัญหาน้ าทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาลุ่มน้ าหลักของประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาภัย
ธรรมชาติ สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง และการใช้ประโยชน์สูงสุด โดย
การพัฒนาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าให้ทั่วถึงเป็นระบบเชื่อมต่อกับการจัดการลุ่มน้ าหลักของภาคที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม 
ให้มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ าท่วมหรือภัยแล้ง เพ่ิม
สมรรถนะแหล่งกักเก็บน้ าและเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าใหม่โดยสร้างแก้มลิงในพ้ืนที่เหมาะสม สร้างฝายระบายน้ าและพนังกั้น
น้ าในล าน้ าสายหลัก และเพ่ิมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมพัฒนาขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ าเดิมที่ตื้นเขิน 

4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาระดับความรู้ความสามารถของประชาชนและก าลังแรงงานในกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น โดยการยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาก าลังแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนับสนุนให้มีการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมและอุดมศึกษามากขึ้น สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังแรงงาน
ให้สูงขึ้น โดยเร่งพัฒนาทักษะฝีมือของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชน
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์  (พ.ศ.2561 -2564) 
 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ไว้ดังนี้  “เกษตรและ
อุตสาหกรรม  (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง)  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ” 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  
 จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ  
สังคมมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมที่ดี  ภายในปี พ.ศ. 2564 
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. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป 
  2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
  3. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

แนวทางการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ ... “นครสวรรค์ 2020” 
 จังหวัดนครสวรรค์ได้ก าหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนา จังหวัดอัจฉริยะ ... “นครสวรรค์ 2020” 

การพัฒนา โดยภารกิจเริ่มต้นในปี 2018 มีเป้าหมายหลักคือ เพ่ือยกระดับ “คุณภาพชีวิต” ที่ดีขึ้นให้กับ 
“ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์” ด้วยการพัฒนา “เศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์” เพ่ือ “ประชาชน” และ 
“ผู้ประกอบการท้องถิ่น” เป็นหลักโดยมุ่งเน้นการพัฒนา 1. การท่องเที่ยว 2. การสนับสนุน “สินค้าและบริการ 
ท้องถิ่น” และ 3. การส่งเสริม “การเกษตร/การแปรรูป และภารกิจที่ด าเนินคู่ขนานกับการยกระดับ “คุณภาพ
ชีวิต” ที่ดีขึ้นให้กับ “ประชาชน” และผู้อยู่อาศัยในจังหวัดนครสวรรค์ โดยเน้น 1.การเงิน (สร้างวินัยการออม)      
2. การแพทย์ (สาธารณสุข) 3.การศึกษา (เรียนรู้ตลอดชีวิต) 4.ความปลอดภัย (ชีวิต/ทรัพย์สิน) 5. สาธารณูปโภค 
(น้ าเสีย,ขยะ,ฯลฯ) 6. คมนาคม และ การขนส่ง 7.พลังงาน 8. อาคาร และ ที่อยู่อาศัย, 9. และอ่ืนฯลฯ โดยที่
ภารกิจเริ่มต้น 2018 ... โดยเริ่มการพัฒนา “เศรษฐกิจท้องถิ่น” และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ปี 2019 
ด าเนินการน าเสนอ “จังหวัดนครสวรรค์” สู่เวทีโลก ... ขยายผลไปยัง 245 ประเทศทั่วโลก และปี 2020 
ด าเนินการเปิดตัว Smart City สมบูรณ์แบบ 
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2.2  สถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ครั งที่ 9/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ 
จังหวัดชัยนาท 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยนัดพิเศษ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 9/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมานั้น และมีวาระส าคัญที่สภาได้พิจารณาร่วมกัน คือการ
ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยได้มีมติในประเด็น
ส าคัญเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆของมหาวิทยาลัยและมอบให้มหาวิทยาลัยได้กลับไปทบทวนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยมีการ
จัดล าดับประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนากลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ และเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือแก้ปัญหา 
นักศึกษาที่ลดลงและการออกกลางคันของนักศึกษา 

 การเร่งรัดประชาสัมพันธ์เพ่ือแสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า 
 การสร้างกระบวนการรับนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  
 การประสานเครือข่ายความร่วมมือทั้งกับโรงเรียนและองค์กรปกครองท้องถิ่น 
 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 

2. เร่งรัดพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

 การทดสอบ จัดระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา 
 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษวิชาการศึกษาทั่วไป 
 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามสาขาวิชาชีพของตนเอง 
 การพัฒนาทักษะด้านภาษา 
 จัดให้มีการสอบ Exit/Exam 

3. การพัฒนางานวิจัยและความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ 
 เร่งรัดการท าผลงานวิชาการ 
 มีกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการ 
 พัฒนาทักษะการวิจัย และการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

4. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ Central LAB  และ
ครุภัณฑ์การศึกษาทั้งในเขตการศึกษาในเมืองและรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยย่านมัทรี 

 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาฐานข้อมูล 
และระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

 การเตรียมความพร้อมด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล มุ่งสู่ 
การเป็น SMART University เพ่ือให้บัณฑิตมีความพร้อมในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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 การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน 
 การจัดหาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Central LAB  
 การจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาตามสาขาวิชาชีพ  

การแสวงหารายได้นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน โดยการจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของของสภา ฯ  ได้กรุณา
เลือกให้มาด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  อยากเรียนทุกท่านว่า  ตัวผมเองก็เคยเป็นครู
สอนหนังสือมา  31  ปี  เป็นนักการศึกษา  ได้มีโอกาสดูแลการศึกษางานด้านการศึกษามาก็เกือบทั่วโลก  สนใจว่า
จะท าอย่างไรให้การจัดการศึกษาเรามีคุณภาพ  เพราะอุดมศึกษาทั่วโลกเขามีเป้าหมายอย่างเดียวกันหมด  เพราะ
ไม่มีการจัดการศึกษาแบบใดต้องให้มีคุณภาพ  ปัจจัยมีมากมายหลายอย่าง  แต่อย่างน้อยต้องมี  5  ประการ 

5. มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 การขายบริการทางวิชาการ 
 การขายสินทรัพย์จากงานวิจัยบริหารจัดการทรัพยากร 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) (ฉบับเดิม) 
ปรัชญา มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

  1. การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
  2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล  
 3. การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การน้อมน าแนว 

พระราชด าริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
  4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 5. การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล  
 6. การยกระบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2579) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ปี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2579 โดยวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม ปรากฏผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยของปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก (SWOT) และความสามารถของมหาวิทยาลัย ปรากฏดังนี  

ปัจจัย ผลที่เกิดกับมหาวิทยาลัย ความสามารถในการจัดการปัจจัย 
จุดแข็ง (Strengths) 3.70 3.56 
จดุอ่อน (Weaknesses) 3.65 3.22 
โอกาส (Opportunities) 3.74 3.34 
อุปสรรค (Threats) 3.92 3.30 
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ค่าเฉลี่ยของปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก (SWOT) ที่เป็นคะแนนถ่วงน  าหนัก ปรากฏดังนี  

ปัจจัย ผลที่เกิดกับมหาวิทยาลัย 
จุดแข็ง (Strengths) 1.859 
จดุอ่อน (Weaknesses) 1.829 
โอกาส (Opportunities) 1.884 
อุปสรรค (Threats) 1.966 

จากนั้นได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2579) ซึ่งจะมีการแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทิศทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ใหม่มุ่งเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตที่
มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 20 ปี ดังนี้ 

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

วิสัยทัศน์  :  เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ.2579 
เพ่ือให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ได้แบ่งวิสัยทัศน์ออกเป็น 4 ระยะ  ดังนี้  

วิสัยทัศน์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการด าเนินการตามพันธกิจเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

วิสัยทัศน์ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2569) เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่สร้างและพัฒนา 
นวัตกรรมที่สามารถชี้น าและสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติได้ 

 วิสัยทัศน์ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ.2570 – พ.ศ.2574) เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการ 
ยกระดับคุณภาพของสังคม ประเทศชาติ และสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สากล 

วิสัยทัศน์ระยะที่ 4 (ปี พ.ศ.2575 – พ.ศ.2579) เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

พันธกิจ  :  1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนให้มศีักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
    2. วจิัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 
    3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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เป้าประสงค์หลัก/วัตถุประสงค์ 
1.  จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบายการ

พัฒนาประเทศ 
 2.  บูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ  

3.  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง   
 4.  พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 
 5.  ยกระดับการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ค่านิยมหลัก  :  NSRU 
ค่านิยมท่ีควรปลูกฝังสร้างเสริมข้ึนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU) คือ  
“ความรักและผูกพันต่อองค์กร และการเป็นองค์กรของคนดีและคนเก่ง” 

อัตลักษณ์ : เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา    

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  
2. การสร้างสรรคก์ารวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
3.   การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4.   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
5.   การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) :  
1. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3.   บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
4.   ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัย

แห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการ

แข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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      ต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นโดยใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมิติด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture 

Industry and Biotechnology) การแปรรูปอาหารเพื่ออนาคต (Food for the Future) การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติและการดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจร 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทอ้งถิ่น สังคมและประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรบัในระดับนานาชาต ิภายในปี พ.ศ. 2579 

พันธกิจ (Mission) เป้าประสงคห์ลัก/วตัถุประสงค์(Goals/Objectives) 
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 
2. วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 
3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลยัด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน  

 

1.  จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบาย
การพัฒนาประเทศ 
2.  บูรณาการพันธกจิ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ  
3.  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง   
4.  พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่
มาตรฐานสากล 
5.  ยกระดับการเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร ์(Strategic Goals) 
1. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธภิาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น   
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  

2. การสร้างสรรค์การวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

3.การยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

4. การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการองค์กรให้
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม  
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

5. การยกระดับมหาวิทยาลัย ให้
เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ (Strategies) 
1.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให ้
ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนา 
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของ 
บัณฑิต 
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ 
ตอบสนองต่อความต้องการของ 
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
4.พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างทาง 
เลือกของชุมชนท้องถิ่นและตอบ  
สนองต่อการพัฒนาประเทศและ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
5.พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที ่
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
และได้มาตรฐานสากล 
6.ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน 

1.พัฒนาคุณภาพงานวิจยัและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อสรา้งศักยภาพ
ของท้องถิ่นและขบัเคลื่อนการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. พัฒนาสมรรถนะทางดา้นการวจิัย 
ของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพิม่
สูงขึ้น 
3. ยกระดับคุณภาพการบรกิาร
วิชาการ และการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
โดยการนอ้มน าแนวพระราชด าริไป
ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอยา่ง
ยั่งยืน 
4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับมรดกทางวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์ 
 

1. พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการผลิตครูให้มี
คุณภาพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากล 
2.ยกระดับคุณภาพการ
ผลิตบัณฑิตครูสู่มาตรฐาน 
สากล 
3. สร้างระบบการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
4. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตและ
พัฒนาครูให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการเชิงรุกตามหลกั
ธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและส่งเสริมบุคลากรให้มี
สมรรถนะการปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริม
การท างานของบุคลากรตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4.พัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 
 

1.สร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นระดับ 
ประเทศและนานาชาต ิ 
2. วางรากฐานการพัฒนา
มหาวทิยาลยัเพือ่เตรยีมพร้อมสู่
การเป็นมหาวทิยาลยัแห่ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่
สูม่าตรฐานสากล 
3. การสร้างเครอืขา่ยกับ 
มหาวทิยาลยัและองค์กรใน 
ระดับชาตแิละนานาชาตเิพือ่ 
ยกระดบัคุณภาพของ 
มหาวทิยาลยัสูม่าตรฐานสากล 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์คุณภาพในระดับ
นานาชาต ิ
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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

Innovative University 

พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

Smart University

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์
สังคมและประเทศชาติ  

2.การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

3.  การยกระดบัมาตรฐานการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

 

University 
Engagement 

for 
Sustainability 

ยุทธศาสตร์สนับสนุน : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เปน็มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 

 NSRU ’s Positioning : มหาวทิยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครแูละการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมิติดา้น 
การเกษตร อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy)  การแปรรูปอาหารเพื่ออนาคต (Food for the 

Future) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ ธรรมชาติ และการดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจร 
 

 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก : การยกระดับมหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ตามพันธกิจ 
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ความเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  
 

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคมและประเทศชาติ  
 

1.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมยัและตอบสนองต่อการพัฒนา 
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
และการพัฒนาประเทศ 
4.พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่นและ 
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
5.พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
และได้มาตรฐานสากล 
6.ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน 

2.ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการปรับตัวได้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 

2. การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน  
 

1.พัฒนาคุณภาพงานวิจยัและสรา้งนวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพของทอ้งถิ่นและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. พัฒนาสมรรถนะทางดา้นการวจิัยของคณาจารย์ให้มีศกัยภาพเพิ่มสูงขึ้น 
3. ยกระดับคุณภาพการบรกิารวิชาการ และการถา่ยทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมน า
แนวพระราชด าริไปใช้เพือ่การพัฒนาท้องถิน่อยา่งยั่งยืน 
4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความตอ้งการของทอ้งถิ่น และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับมรดกทางวัฒนธรรมอยา่ง
สร้างสรรค์ 

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 

3. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล 
 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล 
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่มาตรฐาน สากล 
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

4.ระบบบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น   

4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่
มาตรฐานสากล  
 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ  
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ส่งเสริมการท างานของบุคลากรตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั 
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ
สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนา
และแนวนโยบายแห่งรัฐและมี
ศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
 

5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

1.สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหม้ีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ
ท้องถิ่นระดับประเทศและนานาชาติ  
2. วางรากฐานการพัฒนามหาวทิยาลยัเพือ่เตรียมพร้อมสู่การเปน็มหาวิทยาลัย
แห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นสูม่าตรฐานสากล 
3. การสร้างเครอืขา่ยกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดบัชาติและนานาชาติเพื่อ 
ยกระดบัคุณภาพของมหาวิทยาลยัสูม่าตรฐานสากล 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คุณภาพใน
ระดับนานาชาต ิ
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ผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีผลการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 อยู่ในระดับดี (4.33 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) โดยมีผลการประเมิน ระดับดีมาก จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (5.00 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.00 
คะแนน จากระดับ 5 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (4.69 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน ) มีผลการประเมินระดับดี 
จ านวน 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 

องค์ประกอบตัวบ่งชี  
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 3.05 พอใช้ 3.42 พอใช้ 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 3.22 พอใช้ 3.35 พอใช้ 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.14 ปรับปรุง 2.45 ปรับปรุง 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 1 3.68 ดี 3.84 ดี 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 4.51 ดีมาก 3.95 ดี 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.84 ด ี 4.09 ดี 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 2 4.45 ดี 4.35 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 3 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 4 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารของสถาบนัเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจฯ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.07 ด ี 4.08 ดี 
5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะ 4.00 ด ี 5.00 ดมีาก 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี 5 4.36 ดี 4.69 ดีมาก 
เฉลี่ยคะแนนรวม 5 องค์ประกอบ 4.22 ดี 4.33 ดี 
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รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2560 
 1. ผลการประเมินการด าเนนิผลงานตามพันธกิจ 5 มิติ 20 ตัวชี วัด คะแนนประเมิน 4.42 ระดับผลการ
ประเมิน ดี จ าแนกเป็นรายมิติ ได้ดังนี้  

 มิติด้านการเรียนการสอน คะแนนประเมิน 4.60 ระดับผลการประเมิน ดีมาก  
 มิติด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ คะแนนประเมิน 4.80 ระดับผลการประเมิน ดีมาก  
 มิติด้านการบริการวิชาการ คะแนนประเมิน 3.93 ระดับผลการประเมิน ดี  
 มิติด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมิน 5.00 ระดับผลการประเมิน ดีมาก  
 มิติด้านการบริหาร คะแนนประเมิน 4.10 ระดับผลการประเมิน ดี  

 2. ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 332 โครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินการได้ จ านวน 291 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 87.65 คะแนน
ประเมิน 4.38 ระดับผลการประเมิน ดี  
 3. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม จ านวน 332 โครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ 
จ านวน 291 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 87.65 คะแนนประเมิน 4.38 ระดับผลการประเมิน ดี  
 4. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ  
876,785,515 บาท เบิกจ่ายได้ 737,772,522 บาท หรือร้อยละ 84.15 คะแนนประเมิน 4.21 ระดับผลการประเมิน ดี  
 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดีที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของ
บุคลากร จ านวน 562 คน จากบุคลากรทั้งหมด 562 คน (ร้อยละ 100.00) พบว่า ในภาพรวมคะแนนประเมิน 
3.72 ระดับผลการประเมิน ดี จ าแนกเป็นด้านภาวะผู้น า คะแนนประเมิน 3.69 ระดับผลการประเมิน ดี และด้าน
ธรรมาภิบาล คะแนนประเมิน 3.74 ระดับผลการประเมิน ดี  
 

ผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  สรุปได้ดังนี  

ที ่ รายการที่ประเมิน น  าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 40 4.42 ดี 
2 ผลการด าเนินโครงการและการบริหารงบประมาณ 50 4.31 ดี 

 2.1  ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 15 4.38 ดี 

 2.2  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 15 4.38 ดี 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 20 4.21 ดี 

รวม 90 4.36 ดี 
3 ภาวะผู้น าและธรรมมาภิบาลของอธิการบดี 10 3.72 ดี 
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ทิศทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4.0 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง การปฏิบัติ

พันธกิจให้ตอบโจทย์ของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ และสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดได้
น าเสนอไว้บางส่วนแล้ว และที่น าเสนอต่อไปนี้พอสังเขป กล่าวคือ  

บริบทเชิงพ้ืนที่ของภาคเหนือตอนล่าง  พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาในพ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย
จังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี เป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ 80 % เหมาะส าหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญคือ ข้าว อ้อย  มันส าปะหลัง โดยเฉพาะจังหวัด
นครสวรรค์เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าวแหล่งใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ มีแหล่งน้ าต้นทุนตามธรรมชาติขนาดใหญ่
หลายแหล่งซึ่งส่งผลดีต่อภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับนโยบายภาครัฐสนับสนุน
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจจังหวัดโดยเฉพาะด้านการเกษตรแปลงใหญ่ นโยบายสนับสนุนการพัฒนายกระดับ
ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก(Local 
Economy) เพ่ือน าไปสู่การเป็นจังหวัด 4.0 รวมทั้งการเกษตรแปลงใหญ่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ Smart Farmer ซึ่ง
จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกทาง
การเกษตร และรวมทั้งการเป็น Bio-hub ที่มีสินค้าเกษตรหลักทั้ง ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อย 
ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมชีวภาพได้อย่างดี รวมทั้งกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพเป็นแนวโน้มที่ปรากฏอย่างชัดเจน ดังนั้นการผลิตอาหารปลอดภัย 
จึงเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้ความส าคัญเรื่องนี้อย่างชัดเจน รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับนโยบายต่าง
สนับสนุนและต้องการผลักดันการผลิตอาหารปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เนื่องจากความต้องการ
ของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีอย่างกว้างขวาง โอกาสจึงเปิดให้เกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยอย่างชัดเจน 
ทิศทางของกลุ่มจังหวัดจึงมุ่งสู่การผลิตอาหารปลอดภัย สร้างมาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อ โดยใช้ศักยภาพที่เป็นจุด
แข็งของกลุ่มจังหวัด ฯ ผลักดันให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 นอกจากนี้ภูมิภาคนี้ได้ถูกก าหนดทิศทางการพัฒนา โดยมีโครงการขนาดใหญ่ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง
ถือเป็นจังหวัดที่มีความได้เปรียบในเชิงพ้ืนที่อย่างมาก เพราะในทางบกนครสวรรค์เป็นประตูสู่ภาคเหนือ ส่วนทาง
น้ าเป็นจังหวัดที่แม่น้ าปิง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบกัน รวมทั้งที่กลุ่มธุรกิจของจังหวัดเสนอให้เป็น ศูนย์บรรจุและ
คัดแยกสินค้า (ICD hub : Inhand Container Depot ) การฟ้ืนฟูระบบขนส่งทางรางรถไฟ เพ่ือลดต้นทุนการ
ขนส่ง และเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง การขยายถนนทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัดที่ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ไปออกชัยภูมิซึ่งเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายถนน
ทางทิศใต้ไปยังอุทัยธานี เพ่ือเชื่อมต่อกับเมืองทวาย ประเทศพม่า สร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck terminal) และ
การฟ้ืนฟูระบบขนส่งทางน้ า  ในมิติของการท่องเที่ยวภูมิภาคนี้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติเป็น
จ านวนมากที่มีศักยภาพในการพัฒนา ประกอบกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP จะน ามาซึ่งรายได้ชุมชนและการพัฒนาจังหวัด สอดคล้องกับมิติของ
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เส้นทางโครงข่ายเชื่อมโยงการค้า โลจิสติกส์และบริการการค้ากับภูมิภาคต่าง ๆ จังหวัดนครสวรรค์เป็นที่ตั้งที่มี
ศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นศูนย์จุดรวมสินค้า การกระจายและขนถ่ายสินค้า ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตร มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบกับมีโรงงานที่มีศักยภาพในการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร  เช่น โรงงานผลิตน้ าตาล โรงสีข้าว ตลอดจนโรงแรม ที่พัก สถานบริการ ร้านอาหาร
ขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจการค้า การประชุมที่ส าคัญ และมีโครงการขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน อาทิ จุดพักรถบรรทุก รถไฟความเร็วสูง ระบบขนส่งทางท่อ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
จึงสอดคล้อง สนับสนุนและเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระบบการขนส่งและคมนาคมระดับชาติ และจะท าให้สามารถ
รวบรวมผลผลิตและพืชผลเกษตรจากสายย่อยที่อยู่ ในพ้ืนที่ระดับแปลงการเกษตร ได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในมิติของภาคอุตสาหกรรม นอกจากจะมีโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่อยู่
ในภูมิภาคนี้แล้ว พ้ืนที่นี้ยังเป็นแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ สภาพธรณีวิทยาที่พบอยู่ทางทิศตะวันตกของ
จังหวัด และตอนกลางและทิศตะวันออกของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีแหล่งแร่เศรษฐกิจ แร่ยิปซัม (Gypsum) 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตหินปูนแหล่งเดียวของภาคเหนือ ส่วนใหญ่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และ
อุตสาหกรรมปูนขาว เป็นต้น  

ในมิติทางด้านสุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์มีศูนย์บริการด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐานระดับภาคและเครือข่าย
ที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุขมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ส่งผลให้บริการสุขภาพของสถานพยาบาลในจังหวัดมีการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาระดับของสภาพัฒน์ ฯ อาทิ อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเล็กน้อย ขณะที่ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ สะท้อนถึงความเข้มแข็งของด้านการสาธารณสุขของจังหวัดที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพยายามขยาย
บริการการเข้าถึงสิทธิตามหลักประกันสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยเครือข่ายความร่วมมือของ อสม. ที่กระจายอยู่ทุกชุมชน
ของจังหวัด ซึ่งจะเป็นพลังที่มีศักยภาพส าคัญของจังหวัดในการให้บริการที่มีคุณภาพ  ท้ายที่สุดมิติของพลังงาน 
นโยบายด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลายเป็นโอกาสของจังหวัดในแง่ของการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน พลังงานชีวมวล เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีวัตถุดิบทางการเกษตรหลายอย่างที่สามารถ
น ามาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน เช่น พืช แกลบ เศษไม้ เป็นต้น  

จากนโยบายของรัฐในระดับมหภาคและบริบทของพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  การวางแผนยุทธศาสตร์
ควรให้สอดรับกับสถานการณ์ของบริบทโลก นโยบายทิศทางของประเทศ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ  ของสังคม  ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ใหม่จึงเป็น
อนาคตภาพที่ท้าทายยิ่งในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Strategic 
Position) ที่ควรจะเป็น คือ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครู การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในมิติด้าน การเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture Industry and Biotechnology)  การ
แปรรูปอาหารเพ่ืออนาคต (Food for the Future) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ และการดูแลรักษาสุขภาพ
แบบครบวงจร” 



 
 
 
 

บทท่ี  3 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561 ถึง  ปี  พ.ศ. 2564 )  

ฉบับปรับปรุง  ปี  พ.ศ.  2563 

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยทีเ่ป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

 

วิสัยทัศน์  เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและดิจิทัล เทคโนโลยี  (Digital technology)  ในการ
ด าเนินการตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

พันธกิจ  :  1. ผลิตบณัฑิตและพฒันาก าลังคน เพื่อรองรับการท างานในอนาคต  (Future of works)  ตามการพัฒนาสังคม 

เศรษฐกิจและประเทศชาต ิ

    2. วิจัย บริการวิชาการ  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสรมิสร้างศักยภาพของชุมชน  ท้องถิ่น  และการ

ด าเนินชีวิตแบบปกติใหม่  (New normal)    

    3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูศ่ตวรรษที่ 21 

    4. บริหารจดัการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  เพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน   

เป้าประสงค์หลัก/วัตถุประสงค ์

1. จัดการศึกษาเพื่อผลติและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะในอนาคต (future skill set)  ที่มคีุณภาพสอดคลอ้งกับ

ทิศทางและแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ 

2. บูรณาการพันธกิจ การผลติบัณฑติ วิจัย บริการวิชาการและท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการเสรมิสรา้ง 

ความเข้มแข็งและการด าเนินชีวิตแบบปกติใหม่  (New normal)  ของชุมชนท้องถิ่น สังคม  และประเทศชาติ   

3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง   

4. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจดัการให้เป็นฐานในการขบัเคลื่อนมหาวทิยาลยัสูม่าตรฐานสากล 

5. ยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล 

ค่านิยมหลัก  :  NSRU 

ค่านิยมที่ควรปลูกฝังสร้างเสริมขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (NSRU)  คือ 

“ความรักและผูกพันต่อองค์กร และการเป็นองค์กรของคนดีและคนเก่ง” 
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อัตลักษณ์ : เป็นคนดีมีวินัย ใฝเ่รียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจติอาสา    

 เป็นคนดีมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่นหรือสังคม ท่ีแสดงถึงความสามารถในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเอง ให้เป็นไปหลักคุณธรรม
จริยธรรม ก่อให้เกิดความเจริญต่อตนเองและสังคม รวมทั้งรักษาและส่งเสริมช่ือเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  
 

 ใฝ่เรียนรู้สู้งาน หมายถึง ความรูสึกหรือพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่แสดงถึงความอยากรูอยากเห็น มุ่งมั่น กระตือรือรน ตั้งใจ ขยันอดทน มีความเพียรพยายาม รับผิดชอบในการเรียนและการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตลอดจนมีความรูเทาทันวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสามารถน าความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนา
ตนเอง และในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 

 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึง 
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy เป็นทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการท างาน ใหม้ีประสิทธิภาพ  
ซึ่งครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ คือการใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (create)  และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยี
ดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 

 มีจิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึงการเสียสละเวลา 
อุทิศตนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันก าหนดไว้ 

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  

1. การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการผลติบณัฑิต แบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)   

ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ  

2. การสร้างสรรค์การวจิัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  

4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล     

5. การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการพัฒนา 

   ท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) :  

1. บัณฑิตมีศักยภาพ  และทักษะการท างานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรคส์ังคม 

และประเทศชาต ิ

2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3. บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศกึษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21 

4. ปฏิรูประบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสรมิต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง 

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   

5. มหาวิทยาลยัมีคณุภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ 

ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
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ความเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1. บัณฑิตมีศักยภาพ  และ
ทักษะการท างานในอนาคต
ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถ
สร้างสรรคส์ังคม 
และประเทศชาต ิ

 
 

 

1. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบณัฑติ  
แบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities)   
ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคม
และประเทศชาติ  
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพลิกโฉมมหาวิทยาลยั  
(Reinventing Universities)  ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
2. พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น  และตอบสนองต่อการพัฒนา   ประเทศ
และการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑติให้ตอบสนองต่องานในอนาคต ความต้องการ 
ของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
4.  พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้    
มาตรฐานสากล 
5. สร้างและบรูณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  (Experience)    
และการแก้ปญัหาตามสภาพจริง  (Hand-on) 
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคณุภาพของบณัฑิต 
7. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 

2.  ชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
ปรับตัวได้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

2.  การสร้างสรรค์การวิจัย 
เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม
และพันธกิจสมัพันธ์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ใหม้ีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น 
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการ 
น้อมน าแนวพระราชด ารไิปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอย่างสรา้งสรรคเ์พื่อประโยชน์แก่ชุมชนทอ้งถิ่น  

3. บัณฑิตครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ 
และมสีมรรถนะตาม
มาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21 
 

3. การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
 
 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตาม  
มาตรฐานสากลหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า  2019 
2. ยกระดับคุณภาพการผลติบัณฑิตครูสู่ศตวรรษที่ 21  
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลติและพัฒนาคร ู
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลที่
ส่งเสริมต่อการเป็น
มหาวิทยาลยัแห่ง 
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น   
 

4.  การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
สู่มาตรฐานสากล     
 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจัดเส้นทางการท างานใหม่เพื่อส่งเสรมิ 
ให้มีสมรรถนะการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานทางกายภาพ และพัฒนากระบวนการ 
ท างานให้เป็นดิจิทัลที่เหมาะสมในการท างาน  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูส้ร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
5.   มหาวิทยาลัยมีคณุภาพ
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาและแนวนโยบายแห่ง
รัฐและมีศักยภาพในการ
แข่งขันเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาต ิ
 

5. การยกระดับและการพลิก 
โฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities)  
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนา 

   ท้องถิ่นที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

 
 

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหม้ีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับทอ้งถิ่น    
ระดับประเทศและนานาชาติ  

2. วางรากฐานการพัฒนามหาวทิยาลยัเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปน็มหาวิทยาลัย
แห่งนวตักรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่สูม่าตรฐานสากล 

3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัย องค์กรในระดบัชาติ
และนานาชาตเิพื่อยกระดับคณุภาพของมหาวิทยาลัยสูม่าตรฐานสากล 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คณุภาพใน
ระดับนานาชาต ิ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และมาตรการ 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

บัณฑิตมีศักยภาพ  และทักษะการท างานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรคส์ังคมและ 

ประเทศชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.  การยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑติ แบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย               

(Reinventing Universities)  ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ  

 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตเป็นคนดมีีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล 
      3. บัณฑติมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1. ร้อยละของบัณฑติที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ร้อยละของบัณฑติที่มีศักยภาพตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ และมีสมรรถนะส าคญัในศตวรรษท่ี 21 

 
กลยุทธ ์

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพลิกโฉมมหาวิทยาลยั (Reinventing Universities)  ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2. พัฒนาหลักสตูรแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลยั (Reinventing Universities) เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น       

และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 

3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑติให้ตอบสนองต่องานในอนาคต ความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ            

4.  พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล                                     

5. สร้างและบรูณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  (Experience)  และการแก้ปญัหาตามสภาพจริง  (Hand-on) 

6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคณุภาพของบณัฑิต 

7. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 



 
 
 
 

ตารางความเชื่อมโยงเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
                      3. บัณฑติมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาตา่งประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ร้อยละของบัณฑิตที่ม ี
     คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
     ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

1. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูรการพลิกโฉม
มหาวิทยาลยั 
(Reinventing Universities) 
ให้ทันสมัยและตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
และประเทศชาต ิ
 

1.1  จ านวนหลักสูตรทีไ่ดร้ับ 
  การปรับปรุงพัฒนาให้
ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติ และ
ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานใน
ระดับดีมาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม้ีคุณภาพ  
  1.1.1.1 จัดกลุ่มหลักสตูรใหต้อบสนองต่อการพัฒนา โดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่
     1) กลุ่มหลักสตูรที่มคีวามเสี่ยงสูง  หมายถึง หลักสูตรที่มี
แนวโน้มไปในทิศทางที่มีความเสี่ยงหลายประการ โดยเฉพาะความ
สนใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร
ต้องมีการปรบัเปลี่ยนเนื้อหาสาระใหส้อดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม และสอดรบักับความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ 
     2) กลุ่มหลักสูตรที่มีการแข่งขันสูง หมายถึง หลักสูตรที่มีการ
จัดการศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเหมือนๆกัน ดังนั้น 
การพัฒนาหลักสูตรต้องเน้นความแตกต่าง หลากหลาย  
และอัตลักษณ์ของหลักสูตรและสถาบัน 
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เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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     3) กลุ่มหลักสตูรที่เป็นอัตลักษณ์ หมายถึง หลักสูตรที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญของสถาบันที่มีอยูแ่ล้วบัณฑติจบแล้วมีงานท า 
และ เป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนัน้ หลักสูตรกลุม่นี้ต้องพัฒนาให้มี
ความทันสมัยและมุ่งสู่ความเป็นเลศิของคณะและสถาบัน 
     4) กลุ่มหลักสตูรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง 
หลักสตูรที่ต้องมีการพัฒนาขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ อาจเป็น
หลักสตูรเดิมที่ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยหรือหลักสูตรที่ต้อง
พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ  
1.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองต่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติและมคีุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

1) ทบทวนหลักสูตรที่มีการเปดิการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดมิ
ให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์และสร้างเป็นหลักสตูรใหม่ อาทิ 
หลักสตูรดจิิทัลแอนด์กราฟิกดีไซด ์เพื่อการจัดการส าหรับ
ผู้ประกอบการยุคใหม ่และหลักสตูรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิง
วัฒนธรรม เป็นต้น 
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2) ส่งเสริมให้ทุกหลักสตูร ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(Learning Outcome) และก าหนดแนวทางการประเมินผลของ
แต่ละสูตรให้ชัดเจน 
1.1.3 ส่งเสริมให้ทุกหลักสตูรในมหาวิทยาลัย มรีายวิชาที่
ออกแบบให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้โจทย์
ท้องถิ่นเป็นฐาน 
1.1.4  ส่งเสริมการผลิตต าราและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ที่มีคณุภาพและปริมาณที่เพียงพอ   

  2. พัฒนาหลักสูตรแบบการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลยั 
(Reinventing Universities)  
เพื่อสร้างทางเลือกของ 
ชุมชนท้องถิ่น และตอบ 
สนองต่อการพัฒนาประเทศ
และการเปลีย่นแปลงของ 
สังคมโลก 
 

2.1 จ านวนหลักสูตรใหม่ท่ี
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
และการเปลีย่นแปลงของ
สังคมเกิดจากความร่วมมือกับ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ 

2.1.1  พัฒนาหลักสตูรใหม่ท่ีเน้นการบูรณาการเพื่อสร้างอาชีพท่ี
สอดคล้องกับตลาดแรงงานและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ   
     2.1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
     2.1.1.2 หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิเกษตร 
หรือเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรแพทย์แผนไทยและการดูแลผูสู้งวัย  
     2.1.1.3  หลักสูตรภมูิโลจิสติกส ์
     2.1.1.4  หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว 
     2.1.1.5  หลักสูตรครุศาสตร์นานาชาติ 
     2.1.1.6  หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
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เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
     2.1.1.7  หลักสูตรการศิลปกรรมการออกแบบแฟช่ันเป็นต้น 
2.1.2 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ของสังคม อาทิ  
    2.1.2.1 หลักสูตรวิทยาการจดัการเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้
(Digital & Management & Education)  
    2.1.2.2 วิทยาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น(Resources 
Preservation & Management)  
    2.1.2.3 วิทยาการดูแลสุขภาพและการแพทย์พื้นบ้าน  
    2.1.2.4 วิศวกรรมการแปรรูปอาหารและผลผลิต เป็นต้น 
2.1.3 พัฒนาหลักสตูรระยะสั้น อาทิ เวชศาสตร์ฟื้นฟูเวชศาสตร ์
   ชะลอวัย การดูแลผู้สูงอายุ  การจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น 

2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ 
และทักษะตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21  และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
 

2.  ร้อยละของบัณฑติที่มี
ศักยภาพตามมาตรฐานคณุวุฒิ/
วิชาชีพ และมีสมรรถนะส าคญั
ในศตวรรษที่ 21 

3.พัฒนาสมรรถนะของ 
บัณฑิตใหต้อบสนองต่อ
งานในอนาคต ความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
การพัฒนาประเทศ  

3.1  ร้อยละของบัณฑิตที ่
       ได้รับการประเมินคณุภาพจาก

ผู้ใช้บัณฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในระดับดีมาก 

       (ใช้ผลคะแนนประกันคณุภาพ
ระดับหลักสตูร ตัวบ่งช้ีที่ 2.1) 

3.1.1   ส่งเสรมิ สนับสนุนการจดักิจกรรม พัฒนาคณุธรรม  
จริยธรรม  ระเบยีบวินัยและความรบัผิดชอบ แก่นักศึกษา 
3.1.2   ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนกับการท างานในสภาพ 
จริงเพื่อการประกอบอาชีพ 
3.1.3   พัฒนาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้กับ 
นักศึกษา 
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4.  พัฒนาคณาจารย์ใหม้ี 
สมรรถนะที่ตอบสนองต่อ 
การพัฒนาประเทศและได้
มาตรฐานสากล 

4.1 ร้อยละของคณาจารย์           
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

4.1.1  ส่งเสริมใหค้ณาจารย์มีคณุวฒุิระดับปริญญาเอกและมี     
ความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการ   
 4.2 ร้อยละของคณาจารย์ที่

ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
(อาจารย ์: ผศ. : รศ.)   
4.3  ร้อยละของคณาจารย์ที ่

      ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การ จัดการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ 
      และเทคโนโลยีชั้นสูงและการ 
       สื่อสารภาษาต่างประเทศ 

 
 

4.3.1 สร้างความร่วมมือกับสถาบนัหรือองค์กรภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้และทักษะ
ในเรื่องต่อไปนี ้
 4.3.1.1 ทักษะในการจดักระบวนการเรยีนการสอนตามแนวคดิใหม ่
 4.3.1.2  ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับการผลติ 

           และพัฒนาก าลังคนตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
 4.3.1.3  ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
4.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกจิกรรม พัฒนาคณุธรรม 

        จริยธรรม แก่อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
4.4 ร้อยละของคณาจารย ์

     ที่ท างานร่วมกับชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

     (Talent Mobility) 

4.4.1  ส่งเสริมให้คณาจารย์มีประสบการณ์ในการท างานกบัชุมชน
และองค์กรภายนอกหรือสถานประกอบการ  

(Talent Mobility) 



69 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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ในอนาคตและสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาตา่งประเทศ 
และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

 5. สร้างและบรูณาการ
ระบบการเรียนรู ้
เชิงประสบการณ์  
(Experience) 
และการแก้ปญัหาตาม
สภาพจริง  (Hand-on) 
 
 

5.1  ร้อยละของหลักสตูร 
      ที่ใช้นวัตกรรมในการ 
      จัดการเรียนการสอน 

5.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดบัสามารถเข้าถึง  
Academic Resources ได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม 
ทางเทคโนโลยี  เช่น MOOC : Massively Open Online Course 

5.2 จ านวนกิจกรรมกับภาคี
เครือข่าย ความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนในการ
จัดการเรียนการสอน 
ทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ  

5.2.1  สร้างความร่วมมือกับภาครฐัและเอกชนในการจดั
การศึกษา โดยเฉพาะองค์กรที่มคีวามก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
ให้กับนักศึกษา 

  6. พัฒนาระบบโครงสร้าง 
พื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนา 
คุณภาพของบัณฑิต 

6.1 ระดับความพึงพอใจของ  
นักศึกษาท่ีมีต่อระบบ
สารสนเทศและโครงสรา้ง
พื้นฐานท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้

     หมายเหตุ 
(ผลการประเมินจากคณะ 
กรรมติดตาม ฯ) 

 6.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานของ 
        มหาวิทยาลัยให้เป็นพ้ืนท่ีเรยีนรู้ (Learning Space) ที่เอื้อต่อการ 
        เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ของผู้เรียน  

 6.1.2 จัดสถานท่ี และงบประมาณ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ฝึกเป็น
ผู้ประกอบการจากความรู้ที่ได้รับ (Start Up) 
  6.1.3 จัดสถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก และความปลอดภัย 

         เพื่อให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนรู้ เช่น สนามกีฬาท่ีม ี
มาตรฐาน  ร้านอาหาร กล้อง CCTV ระบบการคมนาคม เป็นต้น 
6.1.4  เพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกับการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
                      3. บัณฑติมีทักษะในการท างานในอนาคตและสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาตา่งประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
  7. สร้างโอกาสทางการ 

      ศึกษาและพัฒนากลไก 
      กระบวนการรับนักศกึษาใหม ่

7.1 ร้อยละของผู้เข้าเรียน 
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 

7.1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศกึษาให้สอดคล้องและ 
        เหมาะสม ในแต่ละหลักสูตร 

7.1.2  สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสาขาท่ีเป็นความต้องการของประเทศชาต ิ
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ 
สนับสนุนทุนการศึกษา  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีด่ี   
และสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 



 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
                      3. บัณฑติมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 

1.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร 
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities) 
ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการพฒันา 
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

1.1  จ านวนหลักสูตรทีไ่ดร้ับการปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนอง 
ตอ่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ และผ่านเกณฑ์
รับรองมาตรฐานในระดับดมีาก 

ร้อยละ 90 95 90 90  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ 

2.  พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉม
มหาวิทยาลยั (Reinventing 
Universities)  เพื่อสร้างทางเลือก 
ของชุมชนท้องถิ่น  และตอบสนองต่อ 
การพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 

2.1  จ านวนหลักสูตรใหม่ที่สอดคลอ้งกับตลาดแรงงานและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดจากความร่วมมือกับภาครัฐ และ/หรือ
เอกชนท้ังใน และ/หรือต่างประเทศ 
 
 
  

จ านวน > 1 > 1 > 1 > 1  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ 
 
 
 

3.  พัฒนาสมรรถนะของบณัฑิตให้
ตอบสนองต่องานในอนาคต 
ความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ 

3.1  ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้ 
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิในระดับดมีาก  
หมายเหตุ (ใช้ผลคะแนนประกันคณุภาพระดับหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1) 

ร้อยละ 85 90 90 90   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  คณบดี  5  คณะ 

  ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
                      3. บัณฑติมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 

4.  พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และได้มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 
 

4.1  ร้อยละของคณาจารย์ที่มีคณุวฒุิระดับปริญญาเอก 
 

ร้อยละ  3  3  33  35  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 

 กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 
4.2  ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
(อาจารย ์: ผศ. : รศ.)   

ร้อยละ 5

32 

5

32 

5

32 

5

32 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 

 กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 
4.3  ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนรู ้ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 85 90 95 100  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

4.4  ร้อยละของคณาจารย์ที่ท างานร่วมกับชุมชน 
หรือองค์กรภายนอก (Talent Mobility) 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 30 40 50  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์   :   1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
           2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
                      3. บัณฑติมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 

5. สร้างและบูรณาการระบบการ 
เรียนรูเ้ชิงประสบการณ์  (Experience)  
และการแก้ปญัหาตามสภาพจริง  
(Hand-on) 
 

5.1  ร้อยละของหลักสตูรที่ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรยีน 
การสอน 

ร้อยละ 50 55 60 65  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 
5.2  จ านวนกิจกรรมกับภาคเีครือข่าย ความร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนในการจัดการเรียนการสอนท้ังใน และ/หรือต่างประเทศ 
หมายเหตุ (เปรียบเทยีบกับจ านวนกิจกรรมที่จดัให้กับนักศึกษา) 

จ านวน 5 10 15 20  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

6.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 

6.1  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศและ
โครงสรา้งพื้นฐานทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้
หมายเหตุ (ผลการประเมินจากคณะกรรมตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลมหาวิทยาลัย) 

ระดับ 4 4 4.5 4.5  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.ส านักวิทยบริการ ฯ 

7.  สร้างโอกาสทางการศึกษาและ 
พัฒนากลไกกระบวนการรับ 
นักศึกษาใหม่ 

7.1  ร้อยละของผู้เข้าเรียนระดบัอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ  5  5  5  5  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ 

 คณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ  

 ผอ.ส านักส่งเสรมิวิชาการ ฯ  



 
 
 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 

ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างสรรค์การวิจยัเชิงพาณิชย์ พัฒนานวตักรรม และพันธกิจสัมพันธเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

เป้าประสงค์ 

 1. ผลงานวิจัยและนวตักรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทัง้สรา้งมลูคา่เพิม่แก่ชุมชนท้องถิ่น 

 2. ผลงานวิจัยของคณาจารยม์ีคุณภาพไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 

 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศลิปะและวัฒนธรรมไดร้ับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1. จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม  

2. ร้อยละผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏใน 

 ฐานข้อมูลที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน 

3. จ านวนชุมชนที่สามารถพัฒนาผลติภัณฑ์และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  

4. จ านวนองค์ความรู้เกี่ยวกบัศลิปะและวัฒนธรรมที่ได้รบัการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเกิดมลูค่าเพิ่ม 

 

กลยุทธ ์

1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ใหม้ีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น 

3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมน าแนวพระราชด ารไิปใช้เพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน                                                                                                                                     

4. ส่งเสริมและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ตารางเชื่อมโยงเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมและพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์   :   1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลงานวิจัยของคณาจารยม์ีคุณภาพไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศลิปะและวัฒนธรรมไดร้ับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ชุมชนท้องถิ่น 

1. จ านวนผลงานวิจัยและ 
นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ 
ประโยชน์และสร้างมลูค่าเพิ่ม 

1. ยกระดับคุณภาพ 
งานวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสรา้งขีด
ความสามารถของท้องถิ่น
และขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

1.1. จ านวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

 

1.1.1 พัฒนาศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (COE) เพื่อขับเคลื่อน  

งานวิจัยท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและ 

ประเทศชาติ  

1.1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 
แบบครบวงจร 
1.1.3  ส่งเสริมการท าวจิัยแบบมสีว่นร่วมและการวิจัยเชิง 
 บูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน 

1.2  จ านวนผลงานวิจัยและ 
 นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ 
 ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

1.1 1.2.1  พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถ น าไป

สร้างมลูค่าเพิ่มและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ Value Creation 

1.2 1.2.2  ส่งเสริมให้มีการท าวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและ 

1.3 การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่การจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาและการผลติเชิงพาณิชย์ 
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1.3 จ านวนผลงานวิจัยและ 
 นวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใน
ระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและ
ระดับชาติ 
 

1.3.1 แสวงหาและพัฒนาแหล่งทนุเพื่อสนับสนุนการวิจัย 
และการพัฒนานวัตกรรม 
1.3.2 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่ช่วยยกระดับคณุภาพ 
ของมหาวิทยาลัย โดยยึดศาสตร์ของพระราชาและสามารถ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 
1.3.3  บูรณาการการวจิัยกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการตอบสนองยุทธศาสตร์งานสร้างสรรค์ในระดับกลุ่ม
จังหวัดและระดับชาต ิ

1.4. จ านวนเครือข่ายการวิจยั 
       ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 

1.4.1 สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยและผลติผลงานวิจัย 
       ที่มีผลกระทบสูง ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งใน 
       และต่างประเทศ เพ่ือสร้างมลูค่าเพิ่มบนฐานนวตักรรม 
       ที่ใช้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

1.4.2 ด าเนินการวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กร 
ภาครัฐและเอกชนท้ังในและตา่งประเทศ 
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3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศลิปะและวัฒนธรรมไดร้ับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
2. ผลงานวิจัยของคณาจารย ์
มีคุณภาพไดร้ับการเผยแพร่       
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

2. ร้อยละผลงานวิจัยท่ีไดร้ับ 
    การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาต ิ
    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ไดร้ับ

การรับรองมาตรฐาน  

2. พัฒนาขีดความสามารถ
ทางด้านการวิจัยของ
คณาจารย์ให้มีศักยภาพ 
เพิ่มสูงขึ้น 
 
 
 

 

2.1. จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ ์
      ในวารสารวิชาการและงาน 
      สร้างสรรค์ทีตีพมิพ์เผยแพร่ใน 
      ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2.1.1  สร้างเครือข่ายการพัฒนาสมรรถนะทางดา้นการวิจัย 
          ให้กับอาจารย์เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพโดยร่วมกับ 
          องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้งในและต่างประเทศ 

2.1.2  ยกระดบัวารสารวิชาการ  และงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยั  ใหไ้ด้รบัการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
ทั้งในระดับระดับชาติและนานาชาติ 
2.1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวจิัยเพื่อการตีพมิพ์และ 
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์ท้ังในระดับชาต ิ
และระดับนานาชาต ิ
2.1.4  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
เพื่อเผยแพรผ่ลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่ชุมชน 

2..2.  จ านวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร และ/หรือ
อนุสิทธิบัตร 

2.2.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์บรูณาการการวิจัยร่วมกัน 
        เพื่อแก้ปัญหาให้ท้องถิ่นและสามารถเผยแพรไ่ด ้
        ในระดับนานาชาต ิ
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3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพ 

    ในการพึ่งพาตนเอง 
3.  จ านวนชุมชนที่สามารถ 

    พัฒนาผลิตภณัฑ์และ 
    นวัตกรรมสูเ่ชิงพาณิชย์  

 

3. ยกระดับคณุภาพ 
การบริการวิชาการและ 
การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
โดยการน้อมน าแนว 
พระราชด าริไปใช้เพื่อการ 
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3.1. จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ   
หรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัย 
 

3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายฐานความรู้ดา้น 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นและฐานความรู้ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี 
        เพื่อน าไปใช้ในการบริการวชิาการบนพื้นฐานความพอเพียง 

3.1.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริระหว่าง 
        มหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนเพื่อขยายฐานการบริการ 
        วิชาการให้มีประสิทธิภาพและสนองพระราโชบาย 

3.1.3  จัดท าระบบสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริการของท้องถิ่น 
3.2. จ านวนนวัตกรรมหรือ 
ผลิตภณัฑ์ของชุมชนที่สามารถ
สร้างมลูค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่
ชุมชน/ มหาวิทยาลยั 

3.2.1  สนับสนุนและสร้างสรรค์งานบริการวิชาการทีส่ามารถ         
สร้างมลูค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชน/มหาวิทยาลัย 
3.2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัยเทคโนโลย ี
และพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
3.2.3  สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและน ามา 
ประยุกต์ใช้ให้มคีวามสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาของท้องถิ่นและประเทศ  และสามารถต่อยอดเชิง
พาณิชย์ได ้
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เป้าประสงค์   :   1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลงานวิจัยของคณาจารยม์ีคุณภาพไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศลิปะและวัฒนธรรมไดร้ับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
3.3. จ านวนกิจกรรม 

การบริการวิชาการที่สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

3.3.1 สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการวิชาการให้
สามารถช้ีน าสังคมและส่งผลกระทบเชิงนโยบาย  
3.3.2  พัฒนาองค์ความรู้ใหส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ        
แก้ปัญหาของท้องถิ่นและสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย ์

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศลิปะ 
และวัฒนธรรมได้รับการ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรม 

4.  จ านวนองค์ความรู้เกีย่วกับ 
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับ 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมและเกิด 
มูลค่าเพิม่ 
 

4. ส่งเสรมิและพัฒนามรดก
ทางวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ 
แก่ชุมชนท้องถิ่น 

4.1. จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา 
ท้องถิ่น ท่ีสร้างองค์ความรู้ และ 
น าไปถ่ายทอด หรือสามารถ 
สร้างคณุค่าต่อสังคมชุมชน 

4.1.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านศลิปะและวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านประเพณ ี
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
4.1.2 ส่งเสริม บทความทางวิชาการ งานวิจัย/งานสร้างสรรค ์
4.1.3   ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพฒันาท้องถิ่นและ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1.3  สร้างองค์ความรูเ้กี่ยวกับเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาเปน็แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมเพื่อรักษาสืบทอดวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

4.2  จ านวนผลงานนวัตกรรมที่
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและ
มหาวิทยาลัยอันเกิดจากการน า
ศิลปวัฒนธรรมมาสร้างมลูค่าเพิ่ม 

4.2.1 แสวงหาแนวทางการสร้างมลูค่าเพิ่มและรายได้ให้กับ 
        ชุมชนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยบนฐานการใช้ภูมิปัญญา 
        ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย ์พัฒนานวัตกรรมและพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

เป้าประสงค์   :   1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลงานวิจัยของคณาจารยม์ีคุณภาพไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศลิปะและวัฒนธรรมไดร้ับการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 

1.  ยกระดับคณุภาพงานวิจัยและสรา้ง 
นวัตกรรมเพื่อสรา้งขีดความสามารถของ
ท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 

จ านวน 10 15 20 25  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.2  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน ์
เชิงพาณิชย ์

จ านวน 5 7 9 10  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.3  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มผีลกระทบสูงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด  
และระดับชาต ิ

จ านวน 2 2 2 3  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.4  จ านวนเครือข่ายการวิจัยทั้งภายใน และ/หรือต่างประเทศ จ านวน 5 5 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย ์พัฒนานวัตกรรมและพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

เป้าประสงค์   :   1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลงานวิจัยของคณาจารยม์ีคุณภาพไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศลิปะและวัฒนธรรมไดร้ับการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 

2.  พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการ
วิจัยของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพิ่ม 
สูงขึ้น 
 
 
 
 

2.1  จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   
และงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติ 

ร้อยละ 30 35 40 45  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.2  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค ์
ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และ/หรืออนุสิทธิบัตร 

ร้อยละ 2 2 2 2  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.  ยกระดับคณุภาพการบริการ 
วิชาการ  และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3.1  จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบหรือเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 5 10 15 20  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.2  จ านวนนวัตกรรมหรือผลติภณัฑ์ของชุมชนที่สามารถ 
สร้างมลูค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่ชุมชน/มหาวิทยาลัย 

จ านวน 5 10 15 20  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย ์พัฒนานวัตกรรมและพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

เป้าประสงค์   :   1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลงานวิจัยของคณาจารยม์ีคุณภาพไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศลิปะและวัฒนธรรมไดร้ับการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 

 3.3  จ านวนกิจกรรมการบริการวชิาการที่สามารถสร้างรายได้
ให้แก่มหาวิทยาลัย 
 

จ านวน 5 10 15 20  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.  ส่งเสริมและพัฒนามรดกทาง 
วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรคเ์พื่อ 
ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 

4.1  จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรม ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ท่ีสร้างองค์ความรู้ และน าไปถ่ายทอด หรือสามารถ
สร้างคณุค่าต่อสังคมชุมชน 

จ านวน 5 10 15 20  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 
4.2  จ านวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก ่
ชุมชนและมหาวิทยาลัยอันเกดิจากการน าศิลปวัฒนธรรม 
มาสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

จ านวน 1 1 1 1  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 
 

 

 



 
 
 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศกึษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  

เป้าประสงค์ 

 1. บัณฑิตครูมีคณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21 

 3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคณุภาพ  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1. ร้อยละของบัณฑติครูทีไ่ดร้ับการบรรจุเข้าท างาน  ท้ังภาครัฐและเอกชน 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพฒันาจากมหาวิทยาลัย และเป็นตน้แบบ 

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับ 
3. จ านวนเครือข่ายการผลิตครูและพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ ์

1.   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูใหม้ีคณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล  หลังสถานการณ ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 

2. ยกระดับคุณภาพการผลติบัณฑิตครูสู่ศตวรรษที่  21  
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลติและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 

และประเทศชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ตารางเชื่อมโยงเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์   :   1.  บัณฑิตครมูคีุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21 
 3.  มีเครือข่ายการผลติและพัฒนาครูที่มีคณุภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
1.  บัณฑิตครมูีคุณภาพและ 

    สมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
1. ร้อยละของบัณฑติครูที ่

   ได้รับการบรรจเุข้าท างาน 
   ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1. พัฒนาหลักสตูรและ 
กระบวนการผลติครูใหม้ี
คุณภาพและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากล   
หลังสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า  2019 
 

1.1 จ านวนหลักสูตร/
โครงการที่พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.1.1  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและตลอดชีวิต 
         (Continuing and Lifelong Learning) ที่ทันสมัย  
         ในการผลิต  และพัฒนาครทูี่สอดคล้องกับความต้องการ 
         ของท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

1.1.2 พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม้ีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานสากล 
1.1.3  สร้างหลักสตูรการผลิตครูแบบใหม่โดยใช้การวิจยัเป็นฐาน 
1.1.4  ส่งเสริมการจัดท าหลักสตูรการผลิตครู (หลักสตูรนานาชาติ) 

         หรือ 10 ภาษา (อาเซี่ยน) 
         1.1.5  ส่งเสริมหลักสตูรการผลิตครสูาขาขาดแคลน 

    1.1.6  จัดท าหลักสูตรการผลติร่วมกับต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์   :   1.  บัณฑิตครมูคีุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21 
 3.  มีเครือข่ายการผลติและพัฒนาครูที่มีคณุภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
1.2. ร้อยละของบัณฑติคร ู

      ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
      มาตรฐานสากล 

1.2.1 พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิตครูให้เป็นที่ยอมรับของสากล  
1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบการจัดการเรยีนการสอน        
แบบเน้นสมรรถนะสู่ครูคุณภาพเปน็เลิศอิงสมรรถนะ  
(High Performance Teacher) และคุณลักษณะบณัฑติครูที่พึงประสงค ์
1.2 .3 จัดท าระบบและกลไกในการน าผลการประเมิน มาปรับปรุง        
แก้ไขและพัฒนาเพื่อให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น และประเทศชาติ 

1.3  จ านวนหน่วยงาน/ 
โรงเรียน/โรงเรียนสาธิตทีเ่ป็น
ต้นแบบของการผลิตคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 พัฒนาหน่วยงานและโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ให้เป็นต้นแบบการผลติครู และพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบCoaching and Mentoring และ 
Professional Learning Community 
1.3.2 พัฒนาโรงเรยีนต้นแบบ และโรงเรียนสาธติ ให้มีศักยภาพ 
ด้านการจดัการศึกษา 
1.3.3 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีตอบสนองและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
1.3.4 จัดท าแผนการพัฒนาโรงเรยีนสาธิตอย่างชัดเจนทั้งด้าน 
วิชาการ บุคลากร งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน 
1.3.5 สร้างและพัฒนาหลักเกณฑโ์รงเรียนต้นแบบให้ชัดเจน 
โดยใช้อัตลักษณ์ของศักยภาพโรงเรียนของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์   :   1.  บัณฑิตครมูคีุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21 
 3.  มีเครือข่ายการผลติและพัฒนาครูที่มีคณุภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
  2. ยกระดับคณุภาพ 

   การผลิตบณัฑติครสูู่
ศตวรรษที่ 21 

2.1  จ านวนผลงาน/ 
       นวัตกรรมของนักศึกษาท่ี 
       เผยแพร่ในระดับชาติหรือ 
       นานาชาติ 

2.1.1 พัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาวชิาชีพครูให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาสมรรถนะครูใหเ้ป็นที่ยอมรบัในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.2 พัฒนาระบบและประเมินคณุภาพการพัฒนานักศึกษาครู        
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
2.2.3 พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม้ีคุณภาพ       
และได้มาตรฐานสากล 
2.2.4 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์มหาวิทยาลัย ท่ีเกี่ยวข้องกับการ        
พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
2.2.5  พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาคณาจารย์ 

2.2  จ านวนกิจกรรมที่มีการ      
แลกเปลีย่นประสบการณ์      
กับองค์กรหรือสถาบันการ      
ผลิตครูในระดับชาต ิหรือ
นานาชาติ 

2.2.1 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณาจารย์        
และนักศึกษากับองค์กรหรือสถาบนัการผลิตครูในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

   2.3 จ านวนกิจกรรม/โครงการ 
ที่ส่งเสรมิการผลติบัณฑิต 
ตามมาตรฐานสากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์   :   1.  บัณฑิตครมูคีุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสูศ่ตวรรษที่ 21 
 3.  มีเครือข่ายการผลติและพัฒนาครูที่มีคณุภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
สู่ศตวรรษที่ 21 

2.  ร้อยละของครูและคลากร
ทางการศึกษาในท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาจาก
มหาวิทยาลยัและเป็นตน้แบบ 
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพท่ี
ได้รับการยอมรับ 

3.  สร้างระบบการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.1  จ านวนหลักสูตร/
โครงการที่พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.1.1 พัฒนาหลักสตูรเชงิสหวิทยาการในการให้บริการวิชาการ 
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศกึษาในท้องถิ่น 

3.2.  จ านวนครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาท่ีไดร้ับการ 
พัฒนาสมรรถนะด้านการ 
จัดการเรียนรู้ การวิจัย และ/ 
หรือการพัฒนานวัตกรรม 

3.2.1  บูรณาการวิจัย บริการวิชาการ และนวตักรรมการศึกษา 
กับการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น 
3.2.2  การเพิ่มขีดความสามารถดา้นการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาให้กับครูและบุคลากร ทางการศึกษา 

3.  มีเครือข่ายการผลติและ 
พัฒนาครูที่มีคุณภาพ 

3. จ านวนเครือข่ายการผลิต
ครูและพัฒนาครูทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

4. สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือเพื่อพัฒนา 
นวัตกรรม การผลิตและ 
พัฒนาครูให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาท้องถิ่นและ 
ประเทศชาต ิ

4.1  จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม      
การผลิตและพัฒนาคร ู

4.1.1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.2  เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการผลิตพัฒนาครแูละบคุลากร        
ทางการศึกษา 
4.1.3 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์  1.  บัณฑิตครูมีคณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
      2.  ครูและบุคลากรทางการศกึษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21    
      3.  มีเครือข่ายการผลติและพฒันาครูที่มีคณุภาพ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตคร ู
ให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐาน 
สากลหลังสถานการณ์การระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า  2019 
  

1.1  จ านวนหลักสูตรการผลติครทูี่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานใน
ระดับชาต/ิ นานาชาต ิ

ร้อยละ 90 95 100 100  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร ์
1.2  ร้อยละของบัณฑิตครูที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล 

ร้อยละ 85 90 95 100  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร ์
1.3  จ านวนหน่วยงาน/โรงเรยีน/โรงเรียนสาธิตที่เป็นต้นแบบของ
การผลิตคร ู

จ านวน 5 5 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร ์
2. ยกระดับคุณภาพการผลติบัณฑิตครูสู ่
ศตวรรษที่ 21 

2.1  จ านวนผลงาน/นวัตกรรมของนักศึกษาท่ีเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

จ านวน 5 5 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 
2.2  จ านวนกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัองค์กร 
หรือสถาบันการผลิตครูในระดับชาต ิหรือนานาชาต ิ

จ านวน 5 5 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดี  5  คณะ 
 2.3  จ านวนโครงการ/กิจกรรม  ท่ีส่งเสริมการผลติบณัฑิต 

ตามมาตรฐานสากล   (ปรับปรุงเพิ่มตัวช้ีวัด  2563) 
 
 
 

จ านวน - - 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์  1.  บัณฑิตครูมีคณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
      2.  ครูและบุคลากรทางการศกึษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21    
      3.  มีเครือข่ายการผลติและพฒันาครูที่มีคณุภาพ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 

3.  สร้างระบบการพัฒนาครูและบคุลากร 
ทางการศึกษา 

3.1  จ านวนหลักสูตร/โครงการทีพ่ัฒนาครู  และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

จ านวน 
ไม่นับซ้ า 

5 5 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร ์
3.2  จ านวนครูและบุคลากร ทางการศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนา 
สมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ การวิจัย และ/หรือการ 
พัฒนานวัตกรรม 

ร้อยละ 20 25 30 35  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ 

 คณบดี  5  คณะ 

 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพฒันา 
นวัตกรรม การผลิตและพัฒนาครูให้
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ

4.1  จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืในการพัฒนานวัตกรรมการผลิต
และพัฒนาคร ู

จ านวน 
ไม่นับซ้ า 

5 5 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 คณบดีคณะครุศาสตร ์



 
 
 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ปฏิรูประบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสรมิต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 

1. มีรูปแบบ/ระบบการบรหิารจดัการที่ไดม้าตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ  

2. บุคลากรมสีมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมคีวามสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอยา่งมีความสขุ 

3. มหาวิทยาลยัเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัได้รับการประเมินและรับรองจากสถาบัน  หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาบุคลากร 

3. ระดับความส าเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจัดเส้นทางการท างานใหม่เพื่อส่งเสรมิให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานทางกายภาพ และพัฒนากระบวนการท างานให้เป็นดิจิทัลทีเ่หมาะสมในการท างาน  

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูส้ร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 



 
 
 
 

ตารางเชื่อมโยงเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล     

เป้าประสงค์   :   1. มีรูปแบบ/ระบบการบรหิารจดัการทีไ่ด้มาตรฐานเกณฑ์คณุภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรรว่มกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
                      2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 
 3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สรา้งสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์
คุณภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

1. ระดับความส าเร็จของการ 
 บริหารจดัการมหาวิทยาลยั 
 ได้รับการประเมินและรับรอง 
 จากสถาบันหรือหน่วยงานที ่
 เกี่ยวข้อง 

1. พัฒนาระบบและกลไก 
การบริหารจัดการเชิงรุก 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.1. ร้อยละความส าเร็จของการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีการ
ประกันคุณภาพ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร   
(ตัวช้ีวัด 5.2 ระดบัมหาวิทยาลัย) 

1.1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 
       ให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1.1.2 สร้างระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
และมีกระบวนการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2 ระดับความพึงพอใจของ 
     คณาจารย์และบุคลากรต่อการ 
     บริหารจัดการของมหาวิทยาลยั 

1.2.1  ปรับปรุงโครงสรา้งการบรหิารจัดการองค์กรให้มีความยึดหยุน่ 
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
1.2.2  กระจายอ านาจการบริหารจัดการไปสู่หน่วยงานระดับคณะ    
ส านัก สถาบัน อย่างเป็นระบบ  
1.2.3 พัฒนาระบบระบบบริหารจดัการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 
1.2.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

1.3  ผลคะแนนการประเมิน 
คุณธรรม  และความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ITA)  

1.3.1 พัฒนาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างค่า 
นิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบตัิงานโดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
1.3.2  การสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร  เรื่องการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานการประเมินความโป่งใสในมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล     

เป้าประสงค์   :   1. มีรูปแบบ/ระบบการบรหิารจดัการทีไ่ด้มาตรฐานเกณฑ์คณุภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรรว่มกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
                      2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 
 3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สรา้งสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
2. บุคลากรมสีมรรถนะความรู้ 
ทักษะใหม่ (New skills) และมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างาน
อย่างมีความสุข 
 

2. ร้อยละความส าเร็จของ 
การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

2. พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและจัดเส้นทางการ
ท างานใหม่เพื่อส่งเสริมให้มี
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2.1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับ 
      การพัฒนา/เลื่อนระดับตาม 
      สายงาน 

 

2.1.1  พัฒนาระบบและกลไก การส่งเสริม  ก ากับ  ติดตามบุคลากร 
         ในมหาวิทยาลัยให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน  

2.1.2 พัฒนาระบบบริหารคา่ตอบแทนและสวสัดิการให้สอดคล้อง 
       กับภาวะเศรษฐกิจและหนา้ที่ความรับผดิชอบ โดยมุ่งเน้นผลการ 
       ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของบุคคล 

3. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ และ
พัฒนากระบวนการท างาน
ให้เป็นดิจิทัล ที่เหมาะสมใน
การท างาน  
 

3.1 ระดับความพึงพอใจใน 
     การปฏิบัติงานของบุคลากร 
     (คณะกรรมการติดตาม  
     ตรวจสอบ และประเมินผล 
     งานมหาวิทยาลัย) 

3.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่สร้างระบบนิเวศ  ให้เอื้อต่อ
การบริหารจัดการของมหาวิยาลัย  

3.2. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
     ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ม ี
      ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ 
      (จากคณะกรรมการติดตาม 
     ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
     มหาวิทยาลัยประเมิน) 

3.2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให ้   
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการ  
การปฏิบัติงานของบุคลากรและการให้บริการได้ทุกระดับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล     

เป้าประสงค์   :   1. มีรูปแบบ/ระบบการบรหิารจดัการทีไ่ด้มาตรฐานเกณฑ์คณุภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรรว่มกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
                      2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมีความสุข 
 3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สรา้งสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้สร้างสรรค์นวตักรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

3. ระดับความส าเร็จของ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การเรยีนรู้ที่สามารถน าไปใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 4. พัฒนาระบบการบริหาร 
   จัดการเพื่อเป็นองค์กร 
   แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

4.1. จ านวนกิจกรรม/ผลงาน  
      หรือนวัตกรรมในการพัฒนา   
      ท้องถิ่นอันเกิดจากการ 
      สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่ 
      แสดงถึงการเป็นองค์กรแห่งการ 
      เรียนรู้ 

 

4.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อสร้าง
ศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้น าทางปัญญา มีจติส านึกในการรับใช้และ
รับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น 
4.1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชุมชน  องค์กรท้องถิ่น  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  องค์กรการศึกษา  ด้านการพัฒนาองค์กร  
และด้านการสร้างสรรค์นวตักรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคณุภาพแหง่
ความเป็นเลิศ (Smart University) 

 
 



 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล     

เป้าประสงค์   :   1. มีรูปแบบ/ระบบการบรหิารจดัการทีไ่ด้มาตรฐานเกณฑ์คณุภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรรว่มกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. บุคลากรมสีมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมคีวามสุข 
 3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
1.  พัฒนาระบบและกลไกการบรหิาร 

  จัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

1.1  ร้อยละความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีการ
ประกันคุณภาพ ด้านการบริหารจดัการองค์กร  
(ตัวช้ีวัด 5.2 ระดับมหาวิทยาลัย)  

ร้อยละ   3   3   3   3  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 ผอ.ส านักงานอธิการบด ี

 กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 
1.2  ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และ 
บุคลากรต่อการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั 

ระดับ 4 4 4.5 4.5  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 

1.3  ผลคะแนนการประเมินคณุธรรม  และความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีที่ ITA)  

คะแนน 
ความโปร่งใส 

 70  75  80  85  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 ผอ.ส านักงานสภา ฯ 
2.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
และจัดเส้นทางการท างานใหม่เพือ่
ส่งเสริมให้มสีมรรถนะการปฏิบตัิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 

2.1  จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้ับการพัฒนา/เลื่อนระดับตามสายงาน 
 

จ านวน 5 10 15 20  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 ผอ.ส านักงานอธิการบด ี

 กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล     

เป้าประสงค์   :   1. มีรูปแบบ/ระบบการบรหิารจดัการทีไ่ด้มาตรฐานเกณฑ์คณุภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรรว่มกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. บุคลากรมสีมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมคีวามสุข 
 3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
3.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางกายภาพ และพัฒนากระบวนการ
ท างานให้เป็นดิจิทัลที่เหมาะสม 
ในการท างาน  
 

  3.1  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร           
(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
 ผลงานมหาวิทยาลัย) 

ระดับ  4  4 4.5  4.5  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

3.2  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ   
(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลยัประเมิน) 

ระดับ 4 4 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 ผอ.ส านักวิทยบริการ ฯ 

4. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ 
เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

  สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อการพัฒนา 
  ท้องถิ่น  

4.1  จ านวนกิจกรรม/ผลงาน หรอืนวัตกรรมในการพัฒนา
ท้องถิ่นอันเกิดจากการสร้างสรรคข์องมหาวิทยาลัยที่แสดงถึง
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

จ านวน
กิจกรรม 

4 4 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 



 
 
 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
มหาวิทยาลยัมีคณุภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลยั (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
1. มหาวิทยาลยัมีชื่อเสยีงเป็นท่ียอมรบัท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 

2. มหาวิทยาลยัมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาตแิละนานาชาติ  

4. มหาวิทยาลยัไดร้ับการจัดอันดับคณุภาพในระดับนานาชาต ิ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  
1. จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ไดร้ับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
2. มีระบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 

          3. จ านวนเครือข่ายกับองค์กรในระดบัชาติและนานาชาต ิ

          4. ผลการจัดอันดับคณุภาพของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ Web metrics, Green University, Eco University, Community Engagement University 

กลยุทธ์  

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหม้ีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับทอ้งถิ่นระดบัประเทศและนานาชาต ิ

   2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรยีมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

 3. การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

4.  พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คณุภาพในระดับนานาชาติ 



- 97 - 

 

ตารางเชื่อมโยงเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์   :   1. มหาวิทยาลยัมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดบัท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
 2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
  3. มเีครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
  4. มหาวิทยาลัยไดร้ับการจดัอันดบัคุณภาพในระดับนานาชาต ิ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นท่ี
ยอมรับท้ังในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและนานาชาต ิ

1. จ านวนผลงานของบุคลากร
และนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาต ิและ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรบั
ในระดับสากล 

1. สร้างภาพลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลยัใหม้ีชื่อเสียง  
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ 
ท้องถิ่นระดับประเทศ 
และนานาชาติ  

1.1 จ านวนผลงานของบุคลากร 
และนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาต ิและ/
หรืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 

1.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรเข้าแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ        
และนานาชาติ   
1.1.2 สนับสนุนให้บุคลากรและนกัศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ และนวัตกรรมทั้งในระดบัชาติและนานาชาต ิ
 

1.2  ระบบประชาสมัพันธ์เชิงรุก
ที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรสู่นานาชาต ิ
 

1.2.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร       
และสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลยัสู่นานาชาติ 
1.2.2 จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ท่ี        
ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

13  จ านวนกิจกรรม หรือโครงการ
ที่ส่งเสรมิความเป็นมหาวิทยาลัย       
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตาม
เอกลักษณ์   

1.3.1 จัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติ
และนานาชาติอยา่งสม่ าเสมอ 
1.3.2 สนับสนุนโครงการกิจกรรมที่แสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลยัที่       
เชี่ยวชาญเฉพาะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์   :   1. มหาวิทยาลยัมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดบัท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
 2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
  3. มเีครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
  4. มหาวิทยาลัยไดร้ับการจดัอันดบัคุณภาพในระดับนานาชาต ิ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมใน
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สู่มาตรฐานสากล 

2. มีระบบและกลไกการ
บริหารจดัการเพื่อเตรยีมความ
พร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยั
แห่งนวัตกรรม 

2. วางรากฐานการพัฒนา 
มหาวิทยาลยัเพื่อเตรียม 
พร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
แห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

2.1. จ านวนบุคลากรที่มสีมรรถนะ
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

2.1.1. สนับสนุนบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงให้มีโอกาสท างานร่วมกับหน่วยงาน
ระดับชาติและนานาชาติ (Talent mobility) 

2.2. มีระบบการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพ
สามารถสรา้งรายได้ให้แก่     
มหาวิทยาลยั   
หมายเหตุ  รายได้จาก 
การบริหารทรัพยส์ินของ
มหาวิทยาลยั 

2.2.1 สร้างระบบและกลไกการบรหิารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การแสวงหาได้เพื่อเตรียมพร้อมในการพึ่งพาตนเอง  
2.2.2 จัดท าแผนแม่บทในการบรหิารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย      
เพื่อการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

2.3. มีการเตรียมความพร้อม      
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
 

2.3.1 ปรับระบบการบริหารจัดการให้มีความยดืหยุ่น โดยใช้แนวคิดที่ทันสมัย
ให้เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับ (Autonomous University) 
2.3.2 จัดท าแผนแม่บทในการเตรยีมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์   :   1. มหาวิทยาลยัมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดบัท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
 2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
  3. มเีครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
  4. มหาวิทยาลัยไดร้ับการจดัอันดบัคุณภาพในระดับนานาชาต ิ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ มาตรการ 
3. มีเครือข่ายกับองค์กรใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

3. จ านวนเครือข่ายกับ 
    องค์กรในระดับชาติและ 
    นานาชาติ 

3. การสร้างเครือข่าย
พันธมิตรความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยั องค์กรใน
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลยัสูม่าตรฐานสากล 

3.1. จ านวนองค์กรหรือสถาบัน      
       ที่เป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย 
       ทั้งในและต่างปะเทศ 

3.1.1 ส่งเสริมบุคลากรที่มีสมรรถนะให้ท างานร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ 
3.1.2 การแสวงหาภาคีเครือข่ายทัง้ในและต่างประเทศในการท ากิจกรรม 
ทางวิชาการ การพัฒนาหลักสตูร การจัดการเรยีนการสอนและร่วมลงทุนใน
กิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (Public-Private Partnership) เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

4. มหาวิทยาลัยไดร้ับการจดั 
อันดับคุณภาพในระดับนานาชาต ิ

4. ผลการจดัอันดับคณุภาพ
ของมหาวิทยาลัยในระดับ
นานาชาติ Web metrics,  
Green University, Eco 
University, Community 
Engagement University 

4. พัฒนามหาวิทยาลัย 
    ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
    ตามเกณฑ์คณุภาพในระดับ 
    นานาชาติ 

4.1. ระดับการเตรยีมการเข้าสู ่
       การจัดอันดับมหาวิทยาลยัสู ่
       มาตรฐานสากล 
       (Green University/Engagement  
       University /Community  
        University)  

4.1.1 จัดท าแผนแม่บทในการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในระดบั        
นานาชาติ 
4.1.2 สร้างความตระหนักให้แก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาในการมีส่วน
การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์   :   1. มหาวิทยาลยัมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดบัท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
 2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
  3. มเีครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
  4. มหาวิทยาลัยไดร้ับการจดัอันดบัคุณภาพในระดับนานาชาต ิ

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนบั 
ค่าเป้าหมาย  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
1.  สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัให้มีชื่อเสียง 
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศ 
และนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  จ านวนผลงานของบุคลากร และนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล
ในระดับชาติและนานาชาต ิและ/หรืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 

จ านวน 2 3 4 5  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

1.2  มีระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่นานาชาติ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. มีระบบประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างภาพลักษณ์องค์กรใน
ระดับท้องถิ่น 
2. ระบบประชาสัมพันธ์ สามารถสรา้งภาพลักษณ์องค์กรใน
ระดับชาต ิ
3. ระบบประชาสัมพันธ์ สามารถสรา้งภาพลักษณ์   
องค์กรในระดับนานาชาต ิ

ระดับ 1 2 3 3  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 ผอ.ส านักงานอธิการบด ี

 
 
 
 
 
 

1.3  จ านวนกิจกรรม หรือโครงการที่ส่งเสริมความเป็น
มหาวิทยาลยัที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามเอกลักษณ ์
 

จ านวน 5 5 6 6  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์   :   1. มหาวิทยาลยัมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดบัท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
 2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
  3. มเีครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
  4. มหาวิทยาลัยไดร้ับการจดัอันดบัคุณภาพในระดับนานาชาต ิ

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนบั 
ค่าเป้าหมาย  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
2.  วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียม  
พร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

2.1  จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 5 10 15 20  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2.2  มีระบบการบรหิารจดัการสินทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพ
สามารถสรา้งรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
หมายเหตุ รายได้จากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 5 5 5 5  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 

2.3  มีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร 
2. มีแผนแม่บทในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
3. มีการเตรียมความพร้อมด้านบคุลากร 
4. มีการเตรียมความพร้อมด้านทรพัยากร 

ระดับ 1 2 3 4  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

3. การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรใน
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อกระดบัคุณภาพของ
มหาวิทยาลยัสู่มาตรฐานสากล 
 

3.1  จ านวนองค์กรหรือสถาบันที่เป็นเครือข่ายกับ 
มหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศ 

จ านวน
เครือข่าย 

4 4 8 8  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์   :   1. มหาวิทยาลยัมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดบัท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
 2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
  3. มเีครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
  4. มหาวิทยาลัยไดร้ับการจดัอันดบัคุณภาพในระดับนานาชาต ิ

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนบั 
ค่าเป้าหมาย  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 61 62 63 64 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและ สิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์คณุภาพในระดับนานาชาติ 

4.1  ระดับการเตรียมการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
สู่มาตรฐานสากล (Green University/ Engagement 
University /Community University)  
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. เตรียมการด้านองค์ความรู ้
2. เตรียมการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
3. เตรียมการด้านบคุลากร 
4. เตรียมการด้านการบรหิารจดัการ 

ระดับ 1 2 3 4    รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 



บทท่ี 4  

การขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

การบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลในระดับ
นานาชาติ ตามแผนท่ีน าทาง (Road Map) ท่ีก าหนดไว้นั้นมีความท้าทายอย่างสูง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีมหาวิทยาลัย
ต้อง อาศัยความร่วมแรงร่วมใจของประชาคมท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร 
คณาจารย์และบุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย เพื่อสานพลังในการก าหนดทิศทางการขับเคล่ือนท่ีกระชับ 
ชัดเจน ส่ือสารให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้สภาวะแห่งการเปล่ียนแปลงใน
ทุกมิติของบริบทแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการขับเคล่ือนของมหาวิทยาลัยในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้านี้   

ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดขึ้นนี้ จึงเป็นหัวใจหลักของการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ ให้สามารถ

บรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสร้างและพัฒนานวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ

ประเทศชาติ และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ภายในปี 2579 โดย มีองค์ประกอบส าคัญ คือ การ

ก าหนดทิศการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน โดยวางกรอบยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์ไป

ปฏิบัติโดยผ่านกลยุทธ์ 21 กลยุทธ์ และการก ากับติดตามความส าเร็จผ่านตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 17 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 52 ตัวชี้วัด 

โดยมีรายละเอียดในการขับเคล่ือน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

4.1 หลักการในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

4.1.1  การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมี 

การบูรณาการเช่ือมโยงในหลายมิติ กล่าวคือ การบูรณาการเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับท้ัง

แนวดิ่งและแนวราบ นั่นคือความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 21 ปี แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของทุกคณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน รวมทั้งการบูรณาการเช่ือมโยงการ

ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพื่อให้หน่วยงานต่าง  ๆ  และบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยมองเห็นเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบเกิดการประสานการด าเนินงานระหว่าง

หน่วยงาน จนน าไปสู่เป้าหมายท่ีพึงประสงค์ต่อไป 

4.1.2 การกระจายอ านาจและการเสริมพลังอ านาจในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีแนวทางใน

การกระจายอ านาจให้แต่ละหน่วยงานได้มีโอกาสวางแผน ตัดสินใจ และปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของแต่ละ

หน่วยงาน อย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักหรือเป็นแผนแม่บทของ



มหาวิทยาลัย รวมทั้งมุ่งเน้นการเสริมพลังอ านาจให้แต่ละหน่วยงานได้ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ โดยการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน ได้อย่างสร้างสรรค์ 

    4.1.3  การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ เป็นแนวทางท่ีส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้   

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

 4.1.4 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยได้พยายามแสวงหาและพัฒนา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง  ๆ  เพื่อน ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ เรื่อง ท้ังด้าน

การบริหารวิชาการและการบริหารบุคคล  ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการขับเคล่ือนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี

ก าหนดขึ้น 

4.1.5 การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยพยายามท่ีจะพัฒนาระบบการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้เป็น 

รูปธรรมและสามารถน าไปใช้ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และปรับเปล่ียนหรือแปลงองค์

ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ขององค์กร (Knowledge Asset) ต่อไป ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้จนน าไปสู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

4.2 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

นอกจากจะวางกรอบแนวคิดในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไว้อย่างกว้าง ๆ แล้ว ยังได้ 

ก าหนดถึงขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีน าไปสู่การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

4.2.1 การส่ือสารยุทธศาสตร์ เป็นการถ่ายทอดและส่ือสารยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ส าหรับบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างให้เกิดการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับต่อไป 

4.2.2 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในระดับหน่วยงาน เป็นการก าหนดให้หน่วยงาน 

ในระดับคณะและเทียบเท่า ได้วางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตนเองท้ังในระดับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี ท้ังนี้ให้ยึดตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเป็นฐานคิดส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละ

ระดับ 

4.2.3 การบริหารจัดการงบประมาณ/ทรัพยากรในองค์การ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางหรือการ 

บริหารจัดการงบประมาณตามแนวคิดท่ีเรียกว่า Budgeting Strategy management เพื่อให้การใช้งบประมาณ

เป็นไปหรือสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ท่ีได้ถูกก าหนดขึ้น รวมทั้งการวางแผนการปรับเปล่ียนโยกย้ายบุคลากร การใช้

ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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4.2.4 การปรับปรุงกฎระเบียบภายในองค์การ มหาวิทยาลัยได้พยายามปรับกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเอื้อ 

ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง โดยท าให้

ลักษณะท าไปปรับไป  (on – going)  แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ 

4.2.5 การสร้างความเช่ือมโยงภายในองค์การ  มหาวิทยาลัยได้พยายามท่ีจะประสานการท างาน 

ของทุกคณะทุกหน่วยงานให้มีลักษณะของการท างานท่ีเสริมพลังซึ่งกันและกนั (Synergy) ท้ังนี้เพื่อให้ผลการ

ปฏิบัติงานเกิดสัมฤทธิผลตามท่ีได้ถูกก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

    4.2.6  การทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์ การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละขั้นตอนแต่ละ 

ช่วงเวลา มหาวิทยาลัยต้องมีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ รวมท้ังแผน

ยุทธศาสตร์เองให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงภายนอกได้อย่างทันท่วงที 

 

4.3 การก ากับติดตามและประเมินผล 

การก ากับติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยยึดหลักการกระจายอ านาจให้ผู้บริหารระดับคณะและ 

ศูนย์ส านัก  เป็นผู้มีอ านาจและบทบาทหน้าท่ีในการก ากับติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ท่ีรับผิดชอบ 
รวมท้ังการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของตนเอง  โดยท่ีกองนโยบายและแผนจะท าหน้าท่ี
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลซึ่งเป็นภาพรวมของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงาน
ต่อผู้บริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.3.1 หน่วยงานก ากับติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
(1) กองนโยบายและแผน ท าหน้ารวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบบริหารงบประมาณ 

“รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม” โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส เสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเร่งรัด ก ากับติดตามการด าเนินงานให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ในแต่ละปีงบประมาณ 
       ท้ังนี้ผู้บริหารทุกระดับสามารถเข้าดูรายงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินผ่านระบบ
บริหารงบประมาณซึ่งสามารถรายงานได้ตามเวลาจริง (Real Time) 

(2)  กลุ่มงานคลัง กองกลาง จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือนเพื่อรายงานรายจ่ายเงินนอก 
งบประมาณและรายงานรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามกรอบแนวคิดของการประเมินรายไตรมาส  

(4)  คณะกรรมการติดตาม ก ากับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  
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จะท าหน้าท่ีติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอผลการด าเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในระยะ 6 เดือน 

(5)  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอก แต่งต้ังโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปีงบประมาณ 

(6)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษากองนโยบายและแผนสังเคราะห์ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ/
ส านัก/สถาบันและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อน ามาเทียบเคียงกับตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยว่า
ตัวช้ีวัดใดเหมือนกัน หรือใกล้เคียงสามารถจะใช้ผลการประเมินร่วมกันได้ ส่วนตัวช้ีวัดท่ีไม่มีในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้สร้างเกณฑ์การประเมินเฉพาะตัวชี้วัดนั้น ๆ  
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