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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร

2
ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
1. ที่มาและความสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กาหนดให้แผนในประเทศไทยมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่
1 : แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ มี 35 ประเด็น เป็นเป้าหมายระยะยาวในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ระดับที่ 2 : ประกอบด้วย 4 แผน ได้แก่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
จานวน 23 ฉบับ แบ่งออกเป็น 85 แผนย่อย เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไม่เกิดการทางาน
ซาซ้อนนาไปจัดทาแผนปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากขึน 2) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน + 2 ด้าน (แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านตารวจ) 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 4) แผนความมั่ น คง ระดั บ ที่ 3 : Action plan หรื อ แผนปฏิ บั ติ แบ่ ง ออกได้ 2
ประเภท ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการใช้สาหรับประเด็นใหญ่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายหน่วย เช่น แผนปฏิบัติการ
วิจัยแห่งชาติ แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 2) แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น ระยะ 5 ปี เบืองต้น 3 ปี คือ ปี 2563 – 2565 และ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ให้รัฐจัดให้มี
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น เป้ า หมายในการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น มาตรา 142 ก าหนดให้ ร่ า ง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ และ มาตรา
162 กาหนดให้คาแถลงนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อรัฐสภา ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนันหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งรวมถึงสถาบันอุดมศึกษา จึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้สาเร็จตามเป้าหมาย ด้วยการ
จัดทาแผน ระดับ 3 ให้ตอบเป้าหมายของแผนในระดับ 2 และ 1
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
วันที่ 30 เมษายน 2562 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนัน โดยจัดทาเป็นแผน 5 ปี
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง) โดยในระยะเริ่มแรกให้จัดทา 3
ปีก่อน (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งต้องสอดคล้องกับ แผนระดับ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580)
ส าหรั บ แผนระดั บ ที่ 2 มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่
เกี่ยวข้อง) และแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุ ทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
พระราชบั ญ ญั ติก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2562 มาตรา 5 (3) ก าหนดให้ ก ารจั ดการอุ ด มศึ ก ษาต้ อ ง
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และ

3
แผนด้านการอุดมศึกษา และมาตรา 26 กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอานาจในการจัดการศึกษา
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอื่น ๆ ตาม
กฎหมายกาหนด โดยต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา
2. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ กาหนดความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป้าหมายและผลสั มฤทธิ์ที่ส าคัญ รวมทัง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนแผนปฏิบัติ
การด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะส่ งผลต่อการบริหารราชการและการดาเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ และนาข้อมูลบันทึกในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) โดยกรอบแนวคิดประกอบด้วย แผนระดับชาติที่เกี่ยวของดังนี
2.1 ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี ก าหนดวิ สั ย ทั ศ นให้ ป ระเทศมี ค วาม “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ”
เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (sufficient economy)
โดยค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ ระยะยาว รวมทั งโจทย์ ท้ า ทายที่ ส า คั ญ
ของประเทศ ดังนี
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย
1) ความมั่นคง
2) การต่างประเทศ
3) การเกษตร
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4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5) การท่องเที่ยว
6) พืนที่และเมือง น่าอยู่อัจฉริยะ
7) โครงสร้างพืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล
8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมยุคใหม่
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม
11) ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต
12) การพัฒนาการเรียนรู้
13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14) ศักยภาพการกีฬา
15) พลังทางสังคม
16) เศรษฐกิจฐานราก
17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
19) การบริหารจัดการน้าทังระบบ
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2.1.3 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็น
ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็นประกอบด้วย
1) ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2) ปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน
3) ทุจริต คอร์รัปชั่น
4) จัดการมลพิษทังระบบ
5) การทางานของภาครัฐ
6) สภาพแวดล้อมของรัฐ
7) สังคมสูงวัย
8) คนและการศึกษา
9) เศรษฐกิจฐานราก
10) ยกระดับ บริการสาธารณสุข
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11) กระจายศูนย์กลางความเจริญ
12) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
13) ระบบโลจิสติกส์
14) การท่องเที่ยว
15) พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
2.1.4 นโยบายอื่น ๆ ที่สาคัญของรัฐบาล
นโยบายอื่น ๆ ที่สาคัญของรัฐบาล อาทิ การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชนการ
ยกระดับศักยภาพของแรงงาน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การแก้ไขปัญหา
ทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สร้างความสงบสุขในพืนที่ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การจัดเตรียมมาตรการ
รองรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และการสนับสนุนให้มีการศึกษา และการรับฟังความเห็นของประชาชน
จากกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ข้างต้น สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาเพื่อจัดทา
แผนระดับที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้โจทย์ท้าทายสาคัญของประเทศสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด ดังนี
1. การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และ
มีทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. การสร้างองค์ความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสะสมความรู้เพื่อเป็นการวางรากฐานสาหรับ อนาคตและ
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ
3. การสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ นวัตกรรม การ
พัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอือต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคม
4. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองสาคัญ สาหรับการ
สร้างคน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ผ่านการปรับเปลี่ยน
บทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทังจัดระบบ และการบริหาร
จัดการ
3. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพรบูรณ์
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ได้กาหนด “ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
แผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”
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3.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแทน “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการนั นโดยจั ด ท าเป็ น แผนห้ า ปี ซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นแผนห้าปี
ตามมาตรา16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกานี ให้จัดทาเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงเวลาตังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
4. องค์ประกอบ
สาระส าคัญของแผนปฏิบั ติร าชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ มีองค์ประกอบ ดังนี
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นมหาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเชิงพืนที่ติด 1 ใน 10 ของกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิง
พืนที่ (Area-Based and Community) ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2568)
พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และให้บริการวิชาการ
3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
5. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพืนที่
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยม (Value)
L - Local Wisdom University : สถาบันอุดมปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น
W - Willingness
: ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตังใจอย่างเต็มศักยภาพ มุ่งสู่
ความสาเร็จเพื่อส่วนรวม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
P – Professional
: การทางานแบบมืออาชีพ ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
U - Unity
: การประสานสามัคคี ทางานแบบบูรณาการ และสร้างความร่วมมือ
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อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)
บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์
ประกอบด้วย 6 เรื่อง คือ
5.1 แผนปฏิ บั ติ ร าชการเรื่ อ งที่ 1 การบู รณาการพัน ธกิ จ สั มพั น ธ์ โ ดยใช้ อ งค์ ความรู้ ต ามศาสตร์
พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5.2 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพืนที่
5.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม
5.4 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
5.5 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพืนที่
5.5 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
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ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

2.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ทังนี มหาวิทยาลั ย ราชภัฏเพชรบูรณ์มีส่ว นเกี่ยวข้องใน 4 ยุท ธศาตร์ คือ 1) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และ 4) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา/การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน/การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม)
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงปฐมวัย/วัยเรียน/วัยรุ่น/วัยแรงงาน/
วัยสูงอายุ)
ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอือต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑/การเปลี่ยนโฉมบทบาท
‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่/การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท/การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
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2.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรอัตลักษณ์พืนถิ่น/เกษตรปลอดภัย/เกษตรแปรรูป
ประเด็ น ที่ 2 อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารขนส่ ง และ
โลจิสติกส์)
ประเด็นที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม/
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ/ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย)
ประเด็นที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ/
สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด/สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล/ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ)
2.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒ นา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมลา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส)
ประเด็นที่ 2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (สนับสนุน
การพัฒนาพืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม (การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง (ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ/เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง/
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน/สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน)
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2.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย
เป้ า หมายที่ 1 ภาครั ฐ มี วั ฒ นธรรมการท างานที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 4 ภาครัฐ มีความทันสมัย (องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศประเทศ/พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย)
ประเด็น ที่ 5 บุ คลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลั กคุณ ธรรม จริ ยธรรม มี จิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม/
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ)
ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บุคลากรภาครัฐยึด
มั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ สุจริต/การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ
มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้)

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทังด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- ตัวชีวัด : ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ = ค่าคะแนน 0.79
(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท
- แผนย่อยที่ 11.2 การพัฒนาเด็กตังแต่ช่วงการตังครรภ์จนถึงปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา
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1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทังสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตังครรภ์ พร้อมทังส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตังแต่เริ่มตังครรภ์ รวมทังกาหนดมาตรการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางานให้พ่อแม่สามารถเลียงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทังการจูงใจให้สถานประกอบการ
จัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมาก
ขึน
2) จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี สุ ข ภาวะที่ ดีแ ละสมวั ย โดยส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลียงลูกด้วยนมแม่และสารอาหาร
ที่จาเป็นต่อสมองเด็ก
3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่
สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจา ทักษะการควบคุม
อารมณ์ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทังทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดัน
ให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทังการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน
(1.3) แผนย่อยของแผนแม่บท
- แผนย่อยที่11.3การพัฒนาช่วงวัยเรียนวัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
2) พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษา ศิ ล ปะ และความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3) พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อ
กับโลกการทางาน
4) พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการ
เป็นนักคิด นักนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทังทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางานภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น
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เป้าหมายของประเด็นย่อย
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์
รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ดาเนิน โครงการเพื่อพัฒ นานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ การคิด
วิเคราะห์ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา
(1.4) แผนย่อยที่ 11.3 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทังเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึนให้กับประเทศ
2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทังสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับวัยทางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทางานและสร้างงาน
เป้าหมายของประเด็นย่อย
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่
จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า (Re Skill) ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
(1.5) แผนย่อยที่ 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็น
พลังสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทังสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลัง
ให้ ผู้ ป ระกอบการมีการจ้ า งงานที่เ หมาะสมส าหรับ ผู้ สู งอายุ ตลอดจนจัดทาหลั กสู ตรพั ฒ นาทักษะในการ
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ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทางาน
ร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย
2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลัง
เกษียณและหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพืนฐานในการดารงชีวิต
3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพดู แ ลผู้ สู ง อายุ พร้ อ มทั งจั ด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวันที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทังระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พืนที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้
เอือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม
เป้าหมายของประเด็นย่อย
- ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ดาเนิ นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุแบบบูรณาการทังด้านการศึกษา
อาชีพ เทคโนโลยี สุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
(2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึน มีทักษะที่
จาเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้ า หมายที่ 2 คนไทยได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- ตัวชีวัด : คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 470
คะแนน
- ตัวชีวัด : ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45
- ตัวชีวัด : ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึน (GTCI)
ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน
(2.2) แผนย่ อ ยที่ 12.1 การปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
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3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
เป้าหมายแผนย่อย
- คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จาเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทังปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น Active Learning, Blended Learning
และการบูรณาการกับการทางาน
(2.3) แผนย่อยที่ 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
- สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่ เหมาะสม
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
เป้าหมายแผนย่อย
- ประเทศไทยมีร ะบบข้อมูล เพื่อการส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพตามพหุ ปัญญา
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ประเมินทักษะความสามารถพิเศษของนักศึกษารายบุคคลและจัดกลุ่มเพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพที่เชื่อมโยกับการสร้างงานสร้างอาชีพ
(3) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้ า หมายที่ 1 บริ ก ารของรั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ผู้ใช้บริการ
เป้ าหมายที่ 2 ภาครัฐ มี การด าเนิ น การที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ด้ ว ยการน านวั ต กรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- ตัวชีวัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85
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- ตัวชีวัด : ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลาดับขององค์การสหประชาชาติ 60
อันดับแรก
(4.2) แผนย่อยที่ 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง
แนวทางการพัฒนา
- จัดทางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายของแผนย่อย
- หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธ์ศาสตร์ชาติ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- ดาเนินการจัดสรร เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
2.2.2.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านศึกษา
เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ประเด็นที่ 2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
ประเด็นที่ 2.2 ประเด็นการสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นที่ 3.1 การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
ประเด็นที่ 3.2 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล
ที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
ประเด็นที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพืนที่ห่างไกลหรือในสถานศึกษาที่
ต้องการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์
ประเด็นที่ 4.1 การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู
ประเด็นที่ 4.3 เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวั สดิการ
ที่เหมาะสม
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ประเด็นที่ 4.4 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21
ประเด็นที่ 5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประเด็นที่ 5.2 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ประเด็นที่ 5.3 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประเด็น ที่ 5.4 การปฏิ รู ปอุด มศึกษาเพื่อ ยกระดับคุณ ภาพ เพิ่มขี ดความสามารถในการ
แข่งขันประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 6.2 พืนที่นวัตกรรมการศึกษา

2.2.3 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) วัตถุประสงค์
(1.1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(1.2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรั พยากรและบริ การทางสั งคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒ นาศักยภาพ รวมทังชุมชนมี ความ
เข้มแข็งแข็งพึ่งพาตนเองได้
(1.3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึน สร้างความเข้มแข็ ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนา
(1.4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(1.5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยโปร่งใส ทันสมัย และ
มีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
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2) เป้าหมายรวม
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัยทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสั งคมมีความเป็ น พลเมืองตื่น รู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียงและมีความเป็นไทย
2.2 ความเหลื่อมลาทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่ว
และเป็นธรรมกลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึนอย่างน้อยร้อยละ 15
3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวับมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึน
(3.2) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า
แนวทางที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้ างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมลา้ ในสังคม
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึน
(4.2) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
5) ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริ หารจัดการในภาครั ฐ การป้องกั นการทุจ ริ ตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิแผนการบริหารจัดการ และ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
(5.2) แนวทางการพัฒนา

19
แนวทางที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพืนที่รับผิดชอบ
แนวทางที่ 3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย
โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทังสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย
ให้ ค รอบคลุ ม ภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน และภาคประชาชน พร้ อ มทั งเพื่ อ สร้ า งพลั ง
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต
5) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(6.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข็มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
(6.2) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 เร่ งส่ ง เสริ ม การลงทุนวิจัย และพั ฒ นาและผลั กดั นสู่ การใช้ประโยชน์ ในเชิ ง
พาณิชย์และเชิงสังคม
แนวทางที่ 3 พั ฒ นาสภาวะแวดล้ อ มของการพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จัย และ
นวัตกรรม
2.3 แผนระดับที่ 3 แผนที่เกี่ยวข้อง
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญแผนปฏิบัตกิ าร (พ.ศ. 2564)
ของสานักงานอธิการบดี
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3.1 การประเมินสถานการณ์ปัญหาและความจาเป็นของแผนปฏิบัติการ
3.1.1 ด้านการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับนักศึกษา บุคลากรทังภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ศักยภาพทังภายในและภายนอกแล้ว เมื่อสรุปแล้วสานักงานอธิการบดีควร
ดาเนินการการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และควรบริการแบบ One Stop Service
3.1.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
จากสถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น มีก ารเปลี่ ย นแปลงทั งด้า นเทคโนโลยี และผลกระทบที่ ส่ งผลกับ การ
ปฏิบัติงาน สานักงานอธิการบดีได้ให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกประเภท โดยกาหนดให้มีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ และความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คล ให้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสานความสัมพันธ์ของบุคลากรในสานักงานอธิการบดี รวมทังปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบบูรณาการ
3.1.3 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สานักงานอธิการบดี ส่งเสริมให้บุคลากรดาเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักคุณธรรม
หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า โดยมีส่วนร่วมกับ
ฝ่ายบริหารในการออก ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งยังมีบางประเด็นไม่
ชั ด เจน หรื อ มี ขั นตอนและกระบวนการมากเกิ น ไป ท าให้ ก ารท างานไม่ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย ว และ
มีประสิทธิภาพ
3.2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการ
3.2.1 ด้านการบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว
3.2.1.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ
3.2.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สานักงานอธิการบดี

ร้อยละ

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
63 64 65
85 90 95 3 กอง
-กองกลาง
-กองนโยบายและแผน
-กองพัฒนานักศึกษา
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2. จานวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ให้บริการ * (เพิ่มขึนปีละ 2 ระบบ ไม่นับซา)

ระบบ

2

2

2

ตัวแทนสานักงานอธิการบดี
ผู้จัดทาระบบ

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการ
ให้บริการของสานักงานอธิการบดี

ร้อยละ

84

86

90

3 กอง
-กองกลาง
-กองนโยบายและแผน
-กองพัฒนานักศึกษา

3.2.1.3 แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการบริการให้มีความเชี่ยวชาญ
3. สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ
3.2.1.4 โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3.2.2.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบตั งิ านตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
3.2.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึน
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
สายงาน

3. จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ (ไม่นับ
ซา)

หน่วยนับ

เป้าหมาย
63 64 65

ร้อยละ

80

85

90

ร้อยละ

80

85

90

ราย

10

10

10

ผู้รับผิดชอบ
กองกลาง
3 กอง
-กองกลาง
-กองนโยบายและแผน
-กองพัฒนานักศึกษา
3 กอง
-กองกลาง
-กองนโยบายและแผน
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4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี

ร้อยละ

80

85

90

5. จานวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถ บุคลากรสานักงานอธิการบดี

โครงการ

1

1

1

6. จานวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากร

โครงการ

1

1

7. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล

ร้อยละ

80

90

-กองพัฒนานักศึกษา
สานักงานอธิการบดี
3 กอง
-กองกลาง
-กองนโยบายและแผน
-กองพัฒนานักศึกษา
-กองกลาง

3 กอง
-กองกลาง
-กองนโยบายและแผน
-กองพัฒนานักศึกษา
100 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
1

3.2.2.3 แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึน
2. เสริมสร้างให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจและเกิดแรงจูงใจในการทางาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการใช้เทคโนโลยี
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดสานักงานอธิการบดีเพื่อผลักดัน
การสร้างความร่วมมือและบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
6. ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสานึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล
3.2.2.4 โครงการสาคัญ
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. กิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจบุคลากรสานักงานอธิการบดี
3. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
4. พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถต่อสายงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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3.2.3 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.2.3.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
63 64 65
88 89 90 3 กอง

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสานักงาน
อธิการบดีต่อการบริหารจัดการของสานักงาน
อธิการบดี

ร้อยละ

2. ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร
สานักงานอธิการบดี ตามหลักธรรมาภิบาล

คะแนน

3.7 3.8 4.0
0 0 0

3. ร้อยละความสาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ร้อยละ

75

4. ร้อยละความสาเร็จตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

ร้อยละ

75

5. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ

80

85

-กองกลาง
-กองนโยบายและแผน
-กองพัฒนานักศึกษา
3 กอง
-กองกลาง
-กองนโยบายและแผน
-กองพัฒนานักศึกษา
3 กอง
-กองกลาง
-กองนโยบายและแผน
-กองพัฒนานักศึกษา

3 กอง
-กองกลาง
-กองนโยบายและแผน
-กองพัฒนานักศึกษา
100 100 100 3 กอง
-กองกลาง
-กองนโยบายและแผน
-กองพัฒนานักศึกษา

80

85

3.2.3.3 แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักงานอธิการบดีบนพืนฐานของหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดทาแนว
ปฏิบัติหรือขันตอน
3. สร้างกลไกและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
4. การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2.3.4 โครงการสาคัญ
1. โครงการบริหารจัดการสานักงานอธิการบดี
2. โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสานักงานอธิการบดี
3. การติดตามการดาเนินงาน การบริหารสานักงานอธิการบดี
4. การอบรม/พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
5. มาตรการ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
6. อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
7. สานสัมพันธ์บุคลากรของสานักงานอธิการบดี
8. โครงการอบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาแผนปฏิบัติการฯ ไปดาเนินการ
สานักงานอธิการบดีมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้าง ได้แก่
1) กองกลาง
2) กองนโยบายและแผน
3) กองพัฒนานักศึกษา.
โดยทุกโครงการที่ป รากฏในแผนปฏิบั ติร าชการประจาปีจะต้องนาไปดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดการพัฒนาขององค์กร เพื่อให้บรรลุต ามวัตถุประสงค์ และ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสานักงานอธิการบดีได้มอบหมายให้ทุก
หน่วยงานใน สังกัดสานักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ดังนี
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4) กิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจบุคลากรสานักงานอธิการบดี
5) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
6) พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถต่อสายงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7) โครงการบริหารจัดการสานักงานอธิการบดี
8) โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสานักงานอธิการบดี
9) การติดตามการดาเนินงาน การบริหารสานักงานอธิการบดี
10) การอบรม/พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
11) มาตรการ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
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12) อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
13) สานสัมพันธ์บุคลากรของสานักงานอธิการบดี
14) โครงการอบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
15) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
3.4 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ.2564
3.4.1 ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)
หน่วยงาน
สานักงาน
อธิการบดี

ประเภท
1.1 เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- งบ บกศ.
- กศ.ปช.
- งบมหาบัณฑิต (ปกติ)
- งบมหาบัณฑิต (กศ.ปช)
1.2 รายได้ค่าเช่าและบริการ
1.3 รายได้ค่าบารุงหอพักนักศึกษา
1.4 รายได้ค่าลงทะเบียนบัณฑิต
1.5 รายได้ศูนย์เด็กเล็ก
รวมรายได้ทังสิน

งบประมาณ
0

6,555,631.33
2,592,000.00
0
0
9,147,631.33
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3.4.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทังหมด 66,860 บาท
แผนปฏิบัติราชการ

1. ด้านการให้บริการที่
ถูกต้อง รวดเร็ว

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม 2 โครงการ

0

0

0

0

0

0

1) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

0

0

0

0

0

0

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การให้บริการ

0

0

0

0

0

0
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แผนปฏิบัติราชการ

2. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม 4 โครงการ

12,000

12,000

0

0

0

0

1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

10,000

10,000

0

0

0

0

2,000

2,000

0

0

0

0

3) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี

0

0

0

0

0

0

4) ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถต่อสายงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

0

0

0

0

0

0

2) กิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร
สานักงานอธิการบดี
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แผนปฏิบัติราชการ

3. ด้านการบริหารจัดการ รวม 9 โครงการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

54,860

54,860

0

0

0

0

9,860

9,860

0

0

0

0

(1) ความเสี่ยง

1,000

1,000

0

0

0

0

(2) การจัดการองค์ความรู้ (KM)

1,000

1,000

0

0

0

0

(3) แผนพัฒนาบุคลากร

2,000

2,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(5) แผนประกันคุณภาพ ติดตาม รายงาน

4,000

4,000

0

0

0

0

2) โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัตริ าชการสานักงาน
อธิการบดี

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1) โครงการบริหารจัดการสานักงานอธิการบดี

(4) แผนปฏิบัติราชการ / แผนการเงิน

3) การติดตามการดาเนินงาน การบริหารสานักงาน
อธิการบดี
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แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่ นดิน

รายได้
หน่ วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ

อื่นๆ

ต่ างประเทศ

4) อบรม/พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร

0

0

0

0

0

0

5) มาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผน

0

0

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

0

2,000

2,000

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

0

5,000

5,000

0

0

0

0

6) อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
7) สานสัมพันธ์บุคลากรชองสานักงาน
อธิการบดี
8) โครงการอบรมประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส
9) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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ภาคผนวก
แผนผังความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
ของสานักงานอธิการบดี
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1. ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการสานักงานอธิการบดีกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565)ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ
3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบบทบทวน พ.ศ. 2563)
ของ
สานักงานอธิการบดี

แนวทาง 1. สร้าง
ระบบและกลไก
ธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานสู่
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

แนวทาง 2.
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อ
ส่งเสริมการ
ดาเนินงานตาม
พันธกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แนวทาง 9.

พัฒนาสู่
มหาวิทยา
ลัยสีเขียว

แนวทาง 3. สร้าง
เครือข่ายการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

แนวทาง 4. ส่งเสริมการบูร
ณาการตามศาสตร์
พระราชากับการทางานเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เข้มแข็ง

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

แนวทาง 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักงาน
อธิการบดีบนพืนฐานของหลักธรรมาภิบาล
แนวทาง 2. พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของ
สานักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดทาแนวปฏิบัตหิ รือขันตอน
แนวทาง 3. สร้างกลไกและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
แนวทาง 4. การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทาง 1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึน
แนวทาง 2. เสริมสร้างให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจและเกิดแรงจูงใจในการ
ทางาน
แนวทาง 3. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง
แนวทาง 4. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการใช้เทคโนโลยี
แนวทาง 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัด
สานักงานอธิการบดีเพื่อผลักดันการสร้างความร่วมมือและบูรณาการการ
ดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
แนวทาง 6. ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสานึกในการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมภิบาล

แนวทาง 5. พัฒนาบุคลากรให้
สามารถทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกได้
อย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
แนวทาง 1. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ
แนวทาง 2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การบริการให้มีความเชี่ยวชาญ
แนวทาง 3. สร้างและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การให้บริการ
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2. แผนทีย่ ุทธศาสตร์ (Strategy Map) สานักงานอธิการบดี
วิสัยทัศน์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มิติ
ประสิทธิผล

“เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยี ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”
1. การพัฒนาคุณภาพการบริการ

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ

มิติการพัฒนา
องค์กร

บุคลากรมีความก้าวหน้าในการเข้า
สู่ตาแหน่งที่สูงขึน

มีระบบกลไกการบริหาร
จัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ

มิติคณ
ุ ภาพ

มิติ
ประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

บุคลากรมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในสายงาน

บุคลากรมีขวัญกาลังใจและ
เกิดแรงจูงใจในการทางาน

บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

มีกระบวนการให้บริการ
อย่างเป็นระบบ

มีเครื่องมือที่สนับสนุนการ
ให้บริการที่ทันสมัย

บุคลากรมีจิตบริการและความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการ

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

การบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3. การประเมินสภาพแวดล้อมของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จุดแข็ง (S)
S1. มีโครงสร้างการบริหารและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีขันตอนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และเป็นศูนย์กลางด้านการให้บริการและการประสานงาน
S2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความรูเ้ ฉพาะด้านหลากหลาย
S3. มีการทางานเป็นทีม มีทีมงานเข้มแข็ง มีความสามัคคี และมีประสิทธิภาพ
S4. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอของสานักงานอธิการบดี
S5. มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
S6. มีการ เปิดโอกาส ให้บุคลากรภายในหน่วยงานแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมกันนาเสนอแนวทาง ในการทางาน

จุดอ่อน (W)
W1. บุคลากรบางส่วนปฏิบตั ิงานไม่ตรงตามโครงสร้างและสายงานตามภาระหน้าที่ ไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
W2. งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์มีจากัด ไม่สามารถจัดทาโครงการเชิงรุกต่าง ๆ ได้
W3. ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานร่วมกันทัง 3 กองมีน้อย
W4. ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะบูรณาการทางความรูร้ ่วมกันระหว่างกอง
W5. ผู้ประสานงาน/ปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดีมีจานวนน้อย

โอกาส (O)
O1. มีงบประมาณ และแหล่งสนับสนุนทุนในการจัดทาวิจยั เชิงสถาบันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และ
มีแหล่งฝึกอบรมที่เกี่ยวกับงานหลายที่
O2. มีระบบอินเตอร์เน็ตเข้าถึงง่ายขึน ส่งผลให้การทางานสะดวก และเร็วขึนตามบริบทที่เปลีย่ นแปลง
O3. เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอกด้านบริหารจัดการองค์กร
O4. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกสายงาน
O5. มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
O6. ให้การบริการสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อชุมชน

อุปสรรค (T)
T1. ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานจากภายนอกไม่ครบถ้วนทาให้ล่าช้า
T2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางาน
T3. ผู้รับบริการมีความหลากหลายและไม่เข้าใจกฎระเบียบระบบการปฏิบัติงาน
T4. ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ในการปฏิบัติงานบางประเด็นไม่ชัดเจน ทาให้การทางานไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีขันตอนและกระบวนการมากเกินไป
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4. ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Opportunity (O)
(+)

40

Star

%

Question Mark

20

รุก/เพิ่ม/ขยาย

ปรับปรุง
40

.

%

20

20

40

(+) Strengths (S)

(-) Weaknesses
(W)

25.95%
20

25.19 %

Cash Cow
รักษาสถานภาพ

40
(-)
Threats (T)

Dog
ตัดทอน/ถอนตัว

สานักงานอธิการบดี สรุปผลคะแนนแล้วอยู่ในตาแหน่ง QUESTION MARK เครื่องหมายคาถาม หรือ
WO หมายถึง สานักงานฯ มีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ในเรื่องขันตอนการทางานไม่กระชับ ขันตอนมีหลายขันตอน
จึงทาให้เกิดความล่าช้า ขาดการตรวจสอบการทางาน และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ภายในสานักงานฯ รวมถึง
การถ่ายทอดความรู้ในลักษณะบูรณาการทางความรู้ร่วมกันระหว่างกอง ภายในสานักงานฯ ยังมีน้อย ในขณะ
ที่สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ด้านเครือข่า ยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วราชภัฏทั่วประเทศสามารถช่วย
ในการพัฒนาสานักงานฯ รวมถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ระบบอินเตอร์เน็ตนันเข้าถึงง่ายขึน ทาให้
การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน การทางานสะดวกขึน ทางานได้เร็วขึน ดังนันการดาเนินงานของสานักงานฯ ควร
มุ่งเน้นกลยุทธ์ที่แก้ไขจุดอ่อนที่พบก่อน เพื่อให้สานักงานฯ สามารถอาศัยโอกาสที่เอืออานวย นาสานักงานฯ
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดได้
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5. การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสานักงานอธิการบดี ได้ดังนี
TOWS Matrix

โอกาส (O)

จุดแข็ง (S)
S1. มีโครงสร้างการบริหารและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีขันตอนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และเป็นศูนย์กลางด้านการให้บริการและการ
ประสานงาน
S2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความรู้
เฉพาะด้านหลากหลาย
S3. มีการทางานเป็นทีม มีทีมงานเข็มแข็ง มีความ
สามัคคี และมีประสิทธิภาพ
S4. มีระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย รองรับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอของสานักงานอธิการบดี
S5. มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
S6. มีการ เปิดโอกาส ให้บุคลากรภายในหน่วยงานแสดง
ความคิดเห็นสามารถร่วมกันนาเสนอแนวทาง ในการ
ทางาน
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
S2,S4,O2,O4 พัฒนาบุคลากรตามสายงาน และ
หน่วยงานภายใน โดยการถ่ายทอดจากบุคลากรที่มี
ความรู้ และประสบการณ์ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
S1,S3,O3 พัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ One
Stop Service
S6,O5 ส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลีย่ นความรู้ระบบ
งบประมาณ พัสดุ และการเงิน และด้านอื่น ๆ ระหว่าง
เครือข่ายให้กับบุคลากร
S6,O1 สนับสนุนการผลิตผลงานวิจยั ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ส่งผลต่อสานักงานฯ

จุดอ่อน (W)
W1. บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่ตรงตามภาระหน้าที่ไม่
ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
W2. งบประมาณและวัสดุอปุ กรณ์มีจากัด ไม่สามารถ
จัดทาโครงการเชิงรุกต่าง
W3. ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันทัง 3 กองมี
น้อย
W4. ไม่มีการการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะบูรณาทาง
ความรู้ร่วมกันระหว่างกอง
W5. ผู้ประสานงาน/ปฎิบัติงานของสานักงานอธิการบดีมี
จานวนน้อย

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
O1. มีงบประมาณ และแหล่งสนับสนุนทุนในการจัดทา
W1,W2,W3,W5,O5,O6 ปรับปรุงระเบียบการบริหารงาน
วิจัยเชิงสถาบันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
โดยอาศัยการเรียนรู้จากเครือข่ายความร่วมมือกับ
และมีแหล่งฝึกอบรมที่เกี่ยวกับงานหลายที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
O2. มีระบบอินเทอร์เน็ตเข้าถึงง่ายขึน ส่งผลให้การทางาน
W4,W5,O4 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สานักงานอธิการบดี
สะดวก และเร็วขึนตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่นาไปสู่การสร้างความร่วมมือและ
O3. เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอกด้าน
การบูรณาการร่วมกัน
บริหารจัดการองค์กร
W3,O5 ปรับปรุงระเบียบ/ระบบการตรวจสอบการทางาน
O4. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนา
และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าภายในสานักงานอธิการบดี
ตนเองของบุคลากรทุกสายงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
O5. มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
W5,O5 พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ระบบการให้ บ ริ ก ารของ
ประเทศ
สานักงานอธิการบดี
O6. ให้การบริการสนับสนุนการมีสว่ นร่วมต่อชุมชน
อุปสรรค (T)
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
T1. ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทาให้ S2,T1,T3,T4 ประชุ ม ชี แจงหรื อ แจ้ ง แนวทางการจั ด W4,W5,T3 พัฒนาทั กษะความรู้ความสามารถให้ ทัน ต่ อ
ล่าช้า
ทางานและแนวปฏิบั ติ รวมถึ งถ่ า ยทอดความรู้ ให้ กั บ การเปลี่ยนแปลง
T2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลต่อ บุคลากร
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางาน
S1,S2,S3,S4,S5,S6,T4 ผลั ก ดั น หรื อ จั ด ท าระเบี ย บ/
T3. ผูร้ ับบริการมีความหลากหลายและไม่เข้าใจกฏ
ข้อบังคับต่างๆ ให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ระเบียบและระบบการปฏิบัติงาน
T4. ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ในการปฏิบัติงานบาง
ประเด็นไม่ชัดเจน มีขันตอนและกระบวนการมากเกินไป
ทาให้การทางานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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6. การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
จากตารางวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix พบว่า กลยุทธ์ต่างๆ ที่เกิดจากการสังเคราะห์ผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนัน สามารถนามาจัดกลุ่มและกาหนดกรอบการดาเนินงานที่สาคัญได้ 3 ประเด็น คือ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและการให้บริการของสานักงานอธิการบดี, ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสานักงานอธิการบดี
ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคีและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาศักยภาพการบริการ ซึ่งสานักงาน
อธิการบดีได้นาประเด็นดังกล่าวมากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง 2564) โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี

ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์
TOWS Matrix

พัฒนาทักษะความรู้ตามสายงานให้ ทนั ต่อการ
เปลีย่ นแปลง

การสังเคราะห์ยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
พัฒนาและส่งเสริมระบบการ
ให้บริการของสานักงาน
อธิการบดี

แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องที่ 1
การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ

พัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถของบุคลากร

แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากร

ธรรมาภิบาล
สานความสัมพันธ์
สร้ างความร่วมมือ บูรณาการทางาน

เทคโนโลยี/สารสนเทศ

สานความสัมพันธ์ของ
บุคลากรในสานักงาน
อธิการบดีและเครือข่ายความ
ร่วมมือ
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ
การตรวจสอบการทางาน/การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
แนวปฏิบัติการให้บริการ
One Stop Service

พัฒนารูปแบบการให้ บริ การ

แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องที่ 3
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

