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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

1. ที่มาและความสำคัญ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กำหนดให้แผนในประเทศไทยมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่   
1 : แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ มี 35 ประเด็น เป็นเป้าหมายระยะยาวในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ระดับที่ 2 : ประกอบด้วย 4 แผน ได้แก่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
จำนวน 23 ฉบับ แบ่งออกเป็น 85 แผนย่อย เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไม่เกิดการทำงาน
ซ้ำซ้อนนำไปจัดทำแผนปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน + 2 ด้าน (แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านตำรวจ) 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 4) แผนความมั ่นคง ระดับที ่ 3 : Action plan หรือแผนปฏิบัติ แบ่งออกได้ 2 
ประเภท ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการใช้สำหรับประเด็นใหญ่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายหน่วย เช่น แผนปฏิบัติการ
วิจัยแห่งชาติ แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 2) แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น ระยะ 5 ปี เบื้องต้น 3 ปี คือ ปี 2563 – 2565 และ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ให้รัฐจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน มาตรา 142 กำหนดให้ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ และ มาตรา 
162 กำหนดให้คำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อรัฐสภา ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ดังนั้นหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งรวมถึงสถาบันอุดมศึกษา จึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้สำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยการ
จัดทำแผน ระดับ 3 ให้ตอบเป้าหมายของแผนในระดับ 2 และ 1  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
วันที่ 30 เมษายน 2562 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผน 5 ปี 
ซึ ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง) โดยในระยะเริ่มแรกให้จัดทำ 3 
ปีก่อน (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนระดับ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580) 
สำหรับแผนระดับที ่ 2 มีความเกี ่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่
เกี่ยวข้อง) และแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 5 (3) กำหนดให้การจัดการอุดมศึกษาต้อง
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และ
แผนด้านการอุดมศึกษา และมาตรา 26 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอำนาจในการจัดการศึกษา 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอื่น ๆ ตาม
กฎหมายกำหนด โดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา  
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2. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 

 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ กำหนดความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที ่สำคัญ รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนแผนปฏิบัติ
การด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารราชการและการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ และนำข้อมูลบันทึกในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) โดยกรอบแนวคิดประกอบด้วย แผนระดับชาติที่เก่ียวของดังนี้ 

 2.1 ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
    ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  กำหนดวิสัยทัศนให้ประเทศมีความ “มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน”          

เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (sufficient economy)      
โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ระยะยาว รวมทั้งโจทย์ท้าทา ยที่สำคัญ        
ของประเทศ ดังนี้ 

    2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
       ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

    2.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ 
       ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 

1) ความมั่นคง 
2) การต่างประเทศ 
3) การเกษตร 
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5) การท่องเที่ยว 
6) พ้ืนที่และเมือง น่าอยู่อัจฉริยะ 
7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม 
11) ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต 
12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
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14) ศักยภาพการกีฬา 
15) พลังทางสังคม 
16) เศรษฐกิจฐานราก 
17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ 
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

    2.1.3 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็น 
       ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็นประกอบด้วย 

1) ตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
2) ปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน 
3) ทุจริต คอร์รัปชั่น 
4) จัดการมลพิษทั้งระบบ 
5) การทำงานของภาครัฐ 
6) สภาพแวดล้อมของรัฐ 
7) สังคมสูงวัย 
8) คนและการศึกษา 
9) เศรษฐกิจฐานราก 
10) ยกระดับ บริการสาธารณสุข 
11) กระจายศูนย์กลางความเจริญ 
12) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
13) ระบบโลจิสติกส์ 
14) การท่องเที่ยว 
15) พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

    2.1.4 นโยบายอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญของรัฐบาล 
นโยบายอื่น ๆ ที่สำคัญของรัฐบาล อาทิ การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชนการ

ยกระดับศักยภาพของแรงงาน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การแก้ไขปั ญหา
ทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 
สร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การจัดเตรียมมาตรการ
รองรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และการสนับสนุนให้มีการศึกษา และการรับฟังความเห็นของประชาชน 

จากกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ข้างต้น สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาเพื่อจัดทำ
แผนระดับที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้โจทย์ท้าทายสำคัญของประเทศสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 
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1. การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และ 
มีทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. การสร้างองค์ความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสะสมความรู้เพ่ือเป็นการวางรากฐานสำหรับ อนาคตและ
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ 

3. การสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ นวัตกรรม การ
พัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคม 

4. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองสำคัญ สำหรับการ
สร้างคน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ผ่านการปรับเปลี่ยน
บทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบ และการบริหาร
จัดการ 

3. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพรบูรณ ์

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ได้กำหนด “ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
แผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” 

3.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจั ดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั ้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ         
แผนแม่บท แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” 

มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นแผนห้าปี  
ตามมาตรา16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

4. องค์ประกอบ 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “เป็นมหาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ติด 1 ใน 10 ของกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิง
พ้ืนที่ (Area-Based and Community) ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2568) 

 พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา 
ท้องถิ่น 
 2. การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม และให้บริการวิชาการ 
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  3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 

 5. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
 6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยม (Value) 

 L - Local Wisdom University : สถาบันอุดมปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมบูรณา    
  การพันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น 

W - Willingness : ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจอย่างเต็มศักยภาพ มุ่งสู่   
   ความสำเร็จเพื่อส่วนรวม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 P – Professional : การทำงานแบบมืออาชีพ ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง 
 U - Unity   : การประสานสามัคคี ทำงานแบบบูรณาการ และสร้างความร่วมมือ 

 อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 
  บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

5. แผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ประกอบด้วย 6 เรื่อง คือ 
   5.1 แผนปฏิบัติราชการเรื ่องที ่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู ้ตามศาสตร์
พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   5.2 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ 
   5.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การผลิตบัณฑิตเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม 
    5.4 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
   5.5 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
   5.5 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคลอ้งกับแผน 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 ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 

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 
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 ยุทธศาตร์ คือ 1) ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และ 4) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

2.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 (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 
(การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑/การเปลี่ยนโฉมบทบาท 
‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่/การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท/การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

2.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) เป้าหมาย 

 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
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 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น/เกษตรปลอดภัย/เกษตรแปรรูป 

ประเด็นที ่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและ          
โลจิสติกส์) 

ประเด็นที ่3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม/
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ/ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย) 

ประเด็นที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ/
สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด/สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล/ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ) 

2.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 (1) เป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน 

เข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 เป้าหมายที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  (สร้างความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 

ประเด็นที่ 2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (สนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 

ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม (การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
ประเด็นที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ

จัดการตนเอง (ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ/เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง/
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน/สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน) 

 

2.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) เป้าหมาย 
 เป้าหมายที ่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย (องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศประเทศ/พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย) 
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 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม/
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในอาชีพ)  
 ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (บุคลากรภาครัฐยึด
มั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต/การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ 
มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้) 

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 

2.2.1 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้าหมาย  

 - คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรีนยนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  
  - ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์  = ค่าคะแนน 0.79 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
   - แผนย่อยที่ 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งกำหนดมาตรการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการ
จัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมาก
ขึ้น 

2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหาร
ที่จำเป็นต่อสมองเด็ก 

3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่
สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุม
อารมณ์ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดัน
ให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้า
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สู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน 
 (1.3) แผนย่อยของแผนแม่บท 

- แผนย่อยที่11.3การพัฒนาช่วงวัยเรียนวัยรุ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

2) พัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

3) พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อ
กับโลกการทำงาน 

4) พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการ
เป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

 
    เป้าหมายของประเด็นย่อย 
 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

     - ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ การคิด 
วิเคราะห์ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา 

  (1.4) แผนย่อยที่ 11.3 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 
 2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่ดีให้กับวัยทำงานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทำงานและสร้างงาน 
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 เป้าหมายของประเด็นย่อย 
 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่
จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
  - จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า (Re Skill) ให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ 
   (1.5) แผนย่อยที่ 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้งอายุ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็น
พลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลัง
ให้ผู ้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับผู ้สูงอายุ  ตลอดจนจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทำงาน
ร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 
   2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลัง
เกษียณและหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต 
   3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู ้ส ูงอายุ  พร้อมทั ้งจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที ่พ้ืนที่สาธารณะ และท่ีอยู่อาศัยให้
เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 
   เป้าหมายของประเด็นย่อย 
   - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
   - ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการทั้งด้ านการศึกษา 
อาชีพ เทคโนโลยี สุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

(2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู ้
  (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   เป้าหมายที ่2 คนไทยได้ร ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
   - ตัวชี้วัด : คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เฉลี่ย 470 
คะแนน 
  - ตัวชี้วัด : ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45 
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   - ตัวชี้วัด : ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  (GTCI) 
ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน 
   (2.2) แผนย่อยที ่ 12.1 การปฏิร ูปกระบวนการเร ียนร ู ้ท ี ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
   3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   เป้าหมายแผนย่อย 
   - คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
   - พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น Active Learning, Blended Learning 
และการบูรณาการกับการทำงาน 
   (2.3) แผนย่อยที่ 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   แนวทางการพัฒนา 
   - พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
   - สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
   เป้าหมายแผนย่อย 
   - ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา               
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
   - ประเมินทักษะความสามารถพิเศษของนักศึกษารายบุคคลและจัดกลุ่มเพื ่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพที่เชื่อมโยกับการสร้างงานสร้างอาชีพ 

(3) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
   (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้าหมายที ่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที ่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
   เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดำเนินการที ่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
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   - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 
  - ตัวชี้วัด : ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับขององค์การสหประชาชาติ 60 
อันดับแรก 
   (4.2) แผนย่อยที่ 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
   แนวทางการพัฒนา 
   -  จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    เป้าหมายของแผนย่อย 
   - หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธ์ศาสตร์ชาติ 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
   - ดำเนินการจัดสรร เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อให้
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน 

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
2.2.2.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านศึกษา 

  เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
  ประเด็นที่ 2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
  ประเด็นที่ 2.2 ประเด็นการสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  เรื่องท่ี 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  ประเด็นที่ 3.1 การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  ประเด็นที่ 3.2 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล 
ที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  ประเด็นที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือในสถานศึกษาที่
ต้องการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

  เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ 
อาจารย ์
  ประเด็นที่ 4.1 การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
  ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู 
  ประเด็นที่ 4.3 เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม 
  ประเด็นที่ 4.4 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา 



15 
 

 

  เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 
  ประเด็นที่ 5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ประเด็นที่ 5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  ประเด็นที่ 5.3 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
  ประเด็นที่ 5.4 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื ่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

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

2.2.3 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ 
  (1.1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (1.2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  (1.3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน  สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
  (1.4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  (1.5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยโปร่งใส ทันสมัย และ
มีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   

2) เป้าหมายรวม 
  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู ้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ 
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียงและมีความเป็นไทย 
  2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่ว
และเป็นธรรมกลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
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  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
  เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวับมีทักษะความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  (3.2) แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
  แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 
  แนวทางท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล า้ในสังคม 

  (4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
  เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พ่ึงตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
  (4.2) แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ     
มิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

  (5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
  เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิแผนการบริหารจัดการ และ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
  (5.2) แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  แนวทางท่ี 3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้ มกันของสังคมไทย     
ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั ้งเพื ่อสร้างพลัง              
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

   5) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  (6.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข็มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
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   เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   (6.2) แนวงทางการพัฒนา 
   แนวทางที่ 1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม 
   แนวทางที ่ 3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

2.3 แผนระดับท่ี 3 แผนที่เกี่ยวข้อง 
   1. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
   3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ส่วนที่ 3 
 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 
สำนักงานอธิการบด ี
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 
ของ สำนักงานอธิการบดี 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นผลมาจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  36 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดเตรียม
การศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อมุ่งเน้นการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินกิจการโดย
อิสระ สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการภายใต้การกำกับดูแลของ
สภาสถานศึกษาของมหาว ิทยาล ัย  โดยเป็นส ่วนราชการตามกฎหมายว ่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณ                     
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า “โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้น
แทนสถาบันราชภัฏ” ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นปีที่ 59 ตราเป็นพระราชบัญญัติ เรียกว่า 
“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” ทำให้ “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” ยกฐานะเป็น 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” และได้มีการดำเนินการ  ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2548  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2548  ดังนี้ 

 1. สำนักงานอธิการบดี  
 2.  คณะครุศาสตร์ 
 3.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.  คณะวิทยาการจัดการ 
 6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 7.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 8.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9.  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน            

 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พุทธศักราช 2547 เดิมมีฐานะเป็นสำนักงานอธิการ มีหัวหน้าสำนักงานอธิการเป็นผู้กำกับดูแล หน้าที่
หลักส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของสถาบัน  ได้แก่ การประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอก
สถาบันในด้าน การเงิน พัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ อนามัยและสุขาภิบาล การเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ 
ธุรการและงานเลขานุการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549  และแบ่งส่ วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น                        
3 กอง  ดังนี้ 
 1. กองกลาง  มีหน้าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการบริหารและการบริการ ซึ่งประกอบด้วย งาน
อำนวยการและงานเลขานุการอธิการบดี รองอธิการบดี การประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ งานพัสดุ 
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งานประชุมและพิธีการ งานการเจ้าหน้าที่ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย งานบริหารและธุรการ งานนิติกร งาน
ประชาสัมพันธ์ งานคลัง งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม งานทรัพย์สินและสวัสดิการ และงานบริการอ่ืน ๆ  
ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด 
 2. กองนโยบายและแผน  มีหน้าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการบริหาร การวิเคราะห์นโยบาย 
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผังแม่บท งานวิเทศสัมพันธ์ การทำข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
การติดตามและประเมินผล จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการให้ข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ 
แก่คณะผู้บริหาร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้สามารถ
พัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุผลสำเร็จตามแผนและนโยบาย 
 3. กองพัฒนานักศึกษา  มีหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการบริการนักศึกษา กิจกรรมนันทนาการ 
การจัดสวัสดิการ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 ปัจจุบันสำนักงานอธิการมีฐานะเป็นสำนักงานอธิการบดี มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็น ผู้
กำกับดูแล มีหน้าที่หลักโดยรวมคือการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่ออำนวย
ประโยชน์ต่อการบริหาร การบริการ และการเรียนการสอน ทั้งนี้สำนักงานอธิการบดีได้นำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มาเชื่อมโยงเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสำนักงาน
อธิการบดี ให้มีศักยภาพและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 

สถานที่ตั้ง ปัจจุบัน กองกลาง และกองนโยบายและแผน ตั้งอยู่บริเวณตึกสำนักงานอธิการบดี และในส่วนกอง
พัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่บริเวณอาคาร  กองพัฒนานักศึกษา เลขที่ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลสะ
เดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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               โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

- งานบริหารและธุรการ 

- งานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ 

- งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ 

- งานผังแม่บทและออกแบบ
ก่อสร้าง 

- งานวิเทศสัมพันธ์และบริการ
ภาษาต่างประเทศ 

- งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

- งานบริหารและธุรการ 

- งานประชุมและพิธีการ 

- งานการเจ้าหน้าที่ 

- งานคลัง 

- งานพัสดุ 
- งานทรัพย์สินและ

สวัสดิการ 

- งานพัฒนากายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 

- งานนิติการ 
 

- งานบริหารและธุรการ 

- งานกิจกรรมนักศึกษา 

- งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา 

- งานแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

- งานทุนการศึกษาและแนะ
แนวอาชีพ 
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จำนวนวบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 

ประเภทของบุคลากร จำนวน ร้อยละ 
ข้าราชการพลเรือน 4 2.55 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 67 42.68 
พนักงานราชการ 15 9.55 
ลูกจ้างประจำ 7 4.46 
ลูกจ้างชั่วคราว 64 40.76 

รวม 157 100.00 
 ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย (PMIS) ณ 29 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการพลเรือน, 4

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน, 67

พนักงานราชการ, 15ลูกจ้างประจ า, 7

ลูกจ้างชั่วคราว, 64

จ านวนบุลลากร
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3.1 ภาพรวม 

3.1.1 วิสัยทัศน์  “เป็นศูนย์กลางด้านการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ” 

3.1.2  พันธกิจ  สำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจ ในการดำเนินงานดังนี้ 

  1. การบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

3.1.3 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ  
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.4 ค่านิยมหลัก  “SMITH”  
Service mind : บริการด้วยใจ  
Merit and integrity : การทำงานแบบโปร่งใส  
Intelligent work : การทำงานอย่างชาญฉลาด  
Teamwork : การทำงานเป็นทีม  
High commitment : เน้นความมุ่งม่ัน 

3.1.5 แผนปฏิบัติราชการ  

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติราชการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ สำคัญ 

1 2 3 3 2 
2 5 7 6 4 
3 3 5 4 9 

รวม 10 15 13 15 
 

 

 

 

 



24 
 

 

3.2 แผนปฏิบัติราชการ  

3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

1) เป้าหมาย 

1. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สำนักงานอธิการบดี  
 
 

ร้อยละ 85 90 95 3 กอง 
-กองกลาง 
-กองนโยบายและแผน 
-กองพัฒนานักศึกษา 

2. จำนวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ให้บริการ * (เพ่ิมข้ึนปีละ 2 ระบบ ไม่นับซ้ำ) 
 

ระบบ 2 2 2 ตัวแทนสำนักงานอธิการบดี
ผู้จัดทำระบบ 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการ
ให้บริการของสำนักงานอธิการบดี 

ร้อยละ 84 86 90 3 กอง 
-กองกลาง 
-กองนโยบายและแผน 
-กองพัฒนานักศึกษา 

3) แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการบริการให้มีความเชี่ยวชาญ 
3. สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ 

4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ 
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3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

1) เป้าหมาย 

1. บุคลากรมีความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
2. บุคลากรมีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงาน  
3. บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญตามสายงานที่ปฏิบัติ  
4. บุคลากรสามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ 80 85 90 
กองกลาง 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
สายงาน  
 
 

ร้อยละ 
 
 

 

80 
 
 

 

85 
 
 

 

90 
 
 

 

3 กอง 
-กองกลาง 
-กองนโยบายและแผน 
-กองพัฒนานักศึกษา 

3. จำนวนบุคลากรทีไ่ด้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ (ไม่นับ
ซ้ำ)  
 

ราย 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

3 กอง 
-กองกลาง 
-กองนโยบายและแผน 
-กองพัฒนานักศึกษา 
สำนักงานอธิการบด ี

4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี  
 

ร้อยละ 
 
 

80 
 
 

85 
 
 

90 
 
 

3 กอง 
-กองกลาง 
-กองนโยบายและแผน 
-กองพัฒนานักศึกษา 

5. จำนวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถ บุคลากรสำนักงานอธิการบดี  

โครงการ 
 

1 
 

1 
 

1 
 

-กองกลาง 

6. จำนวนโครงการเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากร  
 

โครงการ 
 

 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

3 กอง 
-กองกลาง 
-กองนโยบายและแผน 
-กองพัฒนานักศึกษา 

7. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

ร้อยละ 80 90 100 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 

3) แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
2. เสริมสร้างให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจและเกิดแรงจูงใจในการทำงาน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการใช้เทคโนโลยี 
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5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเพ่ือผลักดัน
การสร้างความร่วมมือและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
6. ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล 

4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2. กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 
3. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
4. พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถต่อสายงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3.2.3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1) เป้าหมาย 

1. สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจได้ตามเป้าหมาย 
2. มีระบบกลไกการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงาน
อธิการบดีต่อการบริหารจัดการของสำนักงาน
อธิการบดี  

ร้อยละ 88 89 90 3 กอง 
-กองกลาง 
-กองนโยบายและแผน 
-กองพัฒนานักศึกษา 

2. ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร 
สำนักงานอธิการบดี ตามหลักธรรมาภิบาล  

คะแนน 3.7
0 

3.8
0 

4.0
0 

3 กอง 
-กองกลาง 
-กองนโยบายและแผน 
-กองพัฒนานักศึกษา 

3. ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 

ร้อยละ 75 80 85 3 กอง 
-กองกลาง 
-กองนโยบายและแผน 
-กองพัฒนานกัศึกษา 

4. ร้อยละความสำเร็จตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  
 

ร้อยละ 75 80 85 3 กอง 
-กองกลาง 
-กองนโยบายและแผน 
-กองพัฒนานักศึกษา 

5. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 

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



27 
 

 

3) แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดทำแนว
ปฏิบัติหรือขั้นตอน 
3. สร้างกลไกและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
4. การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

1. โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี 
2. โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี 
3. การติดตามการดำเนินงาน การบริหารสำนักงานอธิการบดี 
4. การอบรม/พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
5. มาตรการ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
6. อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
7. สานสัมพันธ์บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี 
8. โครงการอบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2563 – 2565) 

3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
เงินรายได้ของ

หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

66,860.00 - - - - 
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3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
 

1) เรื่อง การบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 30,000 0 10,000 40,000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0 
เงินกู้ในประเทศ 0 0 0 0 
เงินต่างในประเทศ 0 0 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 0 0 

  
2) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 22,930 12,000 20,000 54,930 

เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0 
เงินกู้ในประเทศ 0 0 0 0 
เงินต่างในประเทศ 0 0 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 0 0 

  

3) เรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 20,000 54,860 70,000 144,860 

เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0 
เงินกู้ในประเทศ 0 0 0 0 
เงินต่างในประเทศ 0 0 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 0 0 
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3.4 การนำแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 

การนำแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ เมื่อผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสำนักงาน
อธิการบดีแล้วคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี นำมาเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในสำนักงาน
อธิการบดีดำเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการสู ่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไปขั้นตอน
การดำเนินงานปฏิบัติดังนี้ 

1.  ดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการลงสู่หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี โดยการชี้แจงทำ
ความเข้าใจจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนของแต่ละหน่วยงาน 

2. นำแผนปฏิบัติราชการไปเป็นแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณ 
3. ทำแผนกำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี 
4. สำนักงานอธิการบดีจะดำเนินการนำแผนปฏิบัติราชการและแผนประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิด

การเชื่อมต่อกันอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมีระบบและกลไกเชื่อมโยงกัน 
5. ทุกหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และทำรายงานเป็นรูปเล่ม

ส่งสำนักงานอธิการบดีในสิ้นปีงบประมาณ 

6. ในการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา  จะทำเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
อธิการบดี 
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ภาคผนวก 

แผนผังความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

ของสำนักงานอธิการบดี 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
3 ปี  พ.ศ. 2563 – 2565 

(ฉบบทบทวน พ.ศ. 2563) 
 ของ 

สำนักงานอธิการบดี 

แนวทาง 4. ส่งเสริมการบูร
ณาการตามศาสตร์
พระราชากบัการทำงานเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เข้มแข็ง 

1. ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดีกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    

 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

แผนปฏิบัติราชการเร่ืองท่ี 6 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองท่ี 3 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองท่ี 2 
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

แนวทาง 2. 
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อ
ส่งเสริมการ
ดำเนินงานตาม
พันธกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

แนวทาง 1. สร้าง
ระบบและกลไก 
ธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานสู่
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

แนวทาง 9. 
พัฒนาสู่
มหาวิทยา
ลัยสเีขียว 

แนวทาง 3. สร้าง
เครือข่ายการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

 
 

แนวทาง 5. พัฒนาบุคลากรให้
สามารถทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกได้
อย่างยั่งยืน 

แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองท่ี 1 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
 

แนวทาง 1. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ 
แนวทาง 2.  ส่งเสริมและพัฒนาทกัษะ
การบริการให้มีความเชี่ยวชาญ 
แนวทาง 3.  สร้างและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การให้บริการ 
 

แนวทาง 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงาน
อธิการบดีบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
แนวทาง 2. พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของ
สำนักงานอธกิารบด ีรวมถึงการจัดทำแนวปฏิบัตหิรือขั้นตอน 
แนวทาง 3. สร้างกลไกและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
แนวทาง 4. การบริหารงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทาง 1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงข้ึน 
แนวทาง 2. เสริมสร้างให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจและเกิดแรงจูงใจในการ
ทำงาน 
แนวทาง 3. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 
แนวทาง 4. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการใช้เทคโนโลย ี
แนวทาง 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัด
สำนักงานอธิการบดีเพื่อผลักดันการสร้างความร่วมมือและบูรณาการการ
ดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
แนวทาง 6. ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมภิบาล 
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2. แผนทียุ่ทธศาสตร์  (Strategy Map) สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยี ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

1. การพัฒนาคุณภาพการบรกิาร 2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

มิต ิ

ประสิทธิผล 

มิติคณุภาพ 

มิต ิ

ประสิทธิภาพ 

มิติการพัฒนา
องค์กร 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการ 

 

บุคลากรมขีวัญกำลังใจและ
เกิดแรงจูงใจในการทำงาน 

บุคลากรมทีักษะและ
ความเชี่ยวชาญในสายงาน 

มีระบบกลไกการบริหาร
จัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีกระบวนการให้บริการ
อย่างเป็นระบบ 

บุคลากรมจีิตบริการและความ
เช่ียวชาญในการให้บริการ 

บุคลากรมกีารปฏิบัติงานตามหลกัธรร
มาภิบาล 

 

มีเครื่องมือที่สนับสนุนการ
ให้บริการที่ทันสมัย 

การบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีความกา้วหน้าในการเข้า
สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
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3. การประเมินสภาพแวดล้อมของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
จุดแข็ง (S) 

S1. มีโครงสร้างการบรหิารและการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน สายการบังคบับัญชาท่ีชัดเจน มีขั้นตอนการปฏบิัติงานท่ี
ชัดเจน และเป็นศูนย์กลางด้านการให้บริการและการประสานงาน  

S2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมคีวามรูเ้ฉพาะด้านหลากหลาย 
S3. มีการทำงานเป็นทีม มีทีมงานเข้มแข็ง มีความสามัคคี และมีประสิทธิภาพ 
S4. มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมยั รองรับในการปฏิบตัิงานอย่างเพียงพอของสำนักงานอธิการบดี 
S5. มีการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 
S6. มีการ เปิดโอกาส ให้บุคลากรภายในหน่วยงานแสดงความคิดเหน็สามารถร่วมกันนำเสนอแนวทาง ในการทำงาน 

จุดอ่อน (W) 
W1. บุคลากรบางส่วนปฏิบตัิงานไม่ตรงตามโครงสร้างและสายงานตามภาระหน้าที่ ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด

ตำแหน่ง 
W2. งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์มีจำกดั ไมส่ามารถจัดทำโครงการเชิงรุกต่าง ๆ ได ้
W3. ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานร่วมกันท้ัง 3 กองมีน้อย  
W4. ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ในลกัษณะบูรณาการทางความรูร้่วมกนัระหว่างกอง  
W5. ผู้ประสานงาน/ปฎิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีมีจำนวนน้อย 

โอกาส (O) 
O1. มีงบประมาณ และแหล่งสนับสนุนทุนในการจัดทำวิจยัเชิงสถาบนัของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และ

มีแหล่งฝึกอบรมที่เกี่ยวกับงานหลายที ่
O2. มีระบบอินเตอร์เนต็เข้าถึงง่ายขึ้น ส่งผลให้การทำงานสะดวก และเร็วขึ้นตามบริบทท่ีเปลีย่นแปลง 
O3. เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอกด้านบริหารจัดการองค์กร 
O4. มหาวิทยาลยัให้ความสำคัญและสนบัสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกสายงาน 
O5. มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
O6. ให้การบริการสนับสนุนการมสี่วนร่วมต่อชุมชน  

อุปสรรค (T) 
T1. ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานจากภายนอกไม่ครบถ้วนทำใหล้่าช้า 
T2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน 
T3. ผู้รับบริการมีความหลากหลายและไม่เข้าใจกฎระเบียบระบบการปฏิบัติงาน 
T4. ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ในการปฏิบัติงานบางประเด็นไม่ชัดเจน ทำให้การทำงานไมเ่ป็นไปในทิศทาง     
     เดียวกัน มีขั้นตอนและกระบวนการมากเกินไป 
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4. ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม สำนักงานอธิการบดี          
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
 

 สำนักงานอธิการบดี  สรุปผลคะแนนแล้วอยู่ในตำแหน่ง QUESTION MARK เครื่องหมายคำถาม หรือ 
WO หมายถึง สำนักงานฯ มีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ในเรื่องขั้นตอนการทำงานไม่กระชับ ขั้นตอนมีหลายขั้นตอน
จึงทำให้เกิดความล่าช้า ขาดการตรวจสอบการทำงาน และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ภายในสำนักงานฯ รวมถึง
การถ่ายทอดความรู้ในลักษณะบูรณาการทางความรู้ร่วมกันระหว่างกอง ภายในสำนักงานฯ ยังมีน้อย ในขณะ
ที่สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วราชภัฏทั่วประเทศสามารถชว่ย
ในการพัฒนาสำนักงานฯ  รวมถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ระบบอินเตอร์เน็ตนั้นเข้าถึงง่า ยขึ้น ทำให้
การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน การทำงานสะดวกขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้น ดังนั้นการดำเนินงานของสำนักงานฯ ควร
มุ่งเน้นกลยุทธ์ที่แก้ไขจุดอ่อนที่พบก่อน เพื่อให้สำนักงานฯ สามารถอาศัยโอกาสที่เอื้ออำนวย นำสำนักงานฯ 
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดได้ 
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5. การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ที่

สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักงานอธิการบดี ได้ดังนี้ 
TOWS Matrix จุดแขง็ (S) 

S1. มีโครงสร้างการบริหารและการปฏบิัติงานที่ชัดเจน 
สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และเป็นศูนย์กลางด้านการให้บริการและการ
ประสานงาน  
S2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความรู้
เฉพาะด้านหลากหลาย 
S3. มีการทำงานเป็นทีม มีทีมงานเข็มแข็ง มีความ
สามัคคี และมีประสิทธภิาพ 
S4. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอของสำนักงานอธิการบด ี
S5. มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
S6. มีการ เปิดโอกาส ใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานแสดง
ความคิดเห็นสามารถร่วมกันนำเสนอแนวทาง ในการ
ทำงาน 

จุดอ่อน (W) 
W1. บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่ตรงตามภาระหน้าที่ไม่
ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
W2. งบประมาณและวัสดุอปุกรณ์มีจำกดั ไม่สามารถ
จัดทำโครงการเชิงรุกต่าง   
W3. ความร่วมมือในการปฏบิัติงานร่วมกันทั้ง 3 กองมี
น้อย 
W4. ไม่มีการการถา่ยทอดความรู้ในลักษณะบูรณาทาง
ความรู้ร่วมกันระหว่างกอง  
W5. ผู้ประสานงาน/ปฎิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีมี
จำนวนน้อย  

โอกาส (O) 
O1. มีงบประมาณ และแหล่งสนับสนุนทุนในการจัดทำ
วิจัยเชิงสถาบันของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน 
และมแีหล่งฝึกอบรมที่เกีย่วกับงานหลายที ่
O2. มีระบบอนิเทอร์เน็ตเข้าถึงง่ายขึน้ ส่งผลให้การทำงาน
สะดวก และเรว็ขึ้นตามบริบทที่เปลีย่นแปลง 
O3. เป็นทีย่อมรับจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอกด้าน
บริหารจัดการองค์กร 
O4. มหาวิทยาลยัให้ความสำคญัและสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรทกุสายงาน 
O5. มีเครอืข่ายความร่วมมือกับมหาวทิยาลยัราชภัฏทั่ว
ประเทศ 
O6. ให้การบรกิารสนับสนนุการมีสว่นร่วมต่อชุมชน  

กลยุทธ์เชงิรุก (SO Strategy) 
S2,S4,O2,O4 พัฒนาบุคลากรตามสายงาน และ
หน่วยงานภายใน โดยการถา่ยทอดจากบุคลากรที่มี
ความรู้ และประสบการณ์ ดว้ยเทคโนโลยี เพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
S1,S3,O3 พัฒนาการให้บริการแบบเบด็เสร็จ One 
Stop Service   
S6,O5 ส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลีย่นความรู้ระบบ
งบประมาณ พัสดุ และการเงิน และดา้นอื่น ๆ ระหว่าง
เครือข่ายให้กับบุคลากร 
S6,O1 สนับสนุนการผลิตผลงานวิจยัของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ส่งผลต่อสำนักงานฯ 

กลยุทธ์เชงิแก้ไข (WO Strategy) 
W1,W2,W3,W5,O5,O6 ปรับปรุงระเบียบการบริหารงาน
โดยอาศัยการเรียนรู้จากเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภฏัทั่วประเทศ 
W4,W5,O4 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่นำไปสู่การสร้างความร่วมมือและ
การบูรณาการร่วมกัน 
W3,O5 ปรับปรุงระเบียบ/ระบบการตรวจสอบการทำงาน 
และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าภายในสำนักงานอธกิารบดี
อย่างมีประสิทธภิาพ และมีธรรมาภิบาล 
W5,O5 พัฒนาและส ่งเสร ิมระบบการให้บร ิการของ
สำนักงานอธิการบดี 

อุปสรรค (T) 
T1. ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไดข้้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้
ล่าช้า 
T2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยอียา่งรวดเรว็ส่งผลตอ่
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน 
T3. ผูร้ับบริการมีความหลากหลายและไม่เข้าใจกฏ
ระเบียบและระบบการปฏิบัติงาน 
T4. ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ในการปฏบัิติงานบาง
ประเดน็ไม่ชัดเจน มีขั้นตอนและกระบวนการมากเกนิไป 
ทำให้การทำงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กลยุทธ์เชงิป้องกัน (ST Strategy) 
S2,T1,T3,T4 ประชุมชี ้แจงหรือแจ้งแนวทางการจัด
ทำงานและแนวปฏิบัติ รวมถึงถ่ายทอดความรู ้ให้กับ
บุคลากร 
S1,S2,S3,S4,S5,S6,T4 ผลักดันหรือจัดทำระเบียบ/
ข้อบังคับต่างๆ ให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 

กลยุทธ์เชงิรับ (WT Strategy) 
W4,W5,T3 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง  
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เทคโนโลยี/สารสนเทศ 

ข้อบังคับและระเบียบตา่งๆ 

ธรรมาภิบาล 

แนวปฏิบัติการให้บริการ 
 

การตรวจสอบการทำงาน/การใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ 
 

สานความสมัพนัธ ์

6. การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
 จากตารางวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix พบว่า กลยุทธ์ต่างๆ ที่เกิดจากการสังเคราะห์ผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนั้น สามารถนำมาจัดกลุ่มและกำหนดกรอบการดำเนินงานที่สำคัญได้  3 ประเด็น คือ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี , ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 
ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคีอละปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนารุณภาพการบริการ ซึ่งสำนักงาน
อธิการบดีได้นำประเด็นดังกล่าวมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง 2564) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
TOWS Matrix 

การสังเคราะห์ยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

One Stop Service 
 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

แผนปฏิบัติราชการ 
เร่ืองที่ 3 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

พฒันารูปแบบการใหบ้รกิาร 

แผนปฏิบัติราชการ 
เร่ืองที่ 2 

ส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะของ

บุคลากร 

สรา้งความรว่มมอื บรูณาการท างาน 

 

พฒันาทกัษะ ความรู ้และ

ความสามารถของบุคลากร 

สานความสัมพันธ์ของ
บุคลากรในสำนักงาน
อธิการบดีและเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

พฒันาทกัษะความรูต้ามสายงานใหท้นัต่อการ

เปล่ียนแปลง  

 

พัฒนาและส่งเสรมิระบบการ
ให้บริการของสำนักงาน
อธิการบด ี
 

แผนปฏิบัติราชการ 
เร่ืองท่ี 1 

การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ 


