ความสอดคล้องของโครงการหลัก /กิจกรรมหลัก กับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะสาคัญของมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการหลัก

กิจกรรมหลัก

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561-2580

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูป
ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ ยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)
อุดมศึกษาฯ
พ.ศ. 2563-2580

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์
เฉพาะด้าน พ.ศ.
2561-2565

มาตรฐานการศึกษา
พ.ศ. 2562

แผนงานพืน้ ฐาน
1. โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน

ทุกกิจกรรมหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคน
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาหรับวิถชี ีวติ ในศตวรรษที่ 21
ตลอดช่วงชีวติ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์วชิ าการ มาตรฐานที่ 1 ด้าน
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ พ.ศ. 2561-2565
ผลลัพธ์ผู้เรียน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21

2. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทุกกิจกรรมหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์วชิ าการ มาตรฐานที่ 1 ด้าน
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ พ.ศ. 2561-2565
ผลลัพธ์ผู้เรียน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3. โครงการพัฒนาคุณภาพ ทุกกิจกรรมหลัก
การบริหารจัดการ

คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส 4.1 การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความ
และกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและ เป็นธรรมในทุกมิติ
มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมการทางานที่มุ่ง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์ส่วนรวม
ภาครัฐ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

17. ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม

6.1 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
ประเด็น 20 การบริการประชาชนและ
การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง ประสิทธิภาพภาครัฐ
เชื่อมโยงและเป็นกลไกสาคัญในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ จัดการ
วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเป็น “Smart University”

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ
ภาพเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
“Smart University”

แผนยุทธศาสตร์ด้านการ มาตรฐานที่ 5 ด้านการ
บริหารและพัฒนา
บริหารจัดการ
บุคลากร พ.ศ.
2561-2565

แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการปรับปรุงและ
1.1 ปรับปรุงและพัฒนา
พัฒนาหลักสูตรตามจุดเน้น หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
4 ด้านของมหาวิทยาลัย ตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคน
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาหรับวิถชี ีวติ ในศตวรรษที่ 21
ตลอดช่วงชีวติ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์วชิ าการ มาตรฐานที่ 1 ด้าน
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ พ.ศ. 2561-2565
ผลลัพธ์ผู้เรียน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21

1.2 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้
ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคน
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาหรับวิถชี ีวติ ในศตวรรษที่ 21
ตลอดช่วงชีวติ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์วชิ าการ มาตรฐานที่ 1 ด้าน
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ พ.ศ. 2561-2565
ผลลัพธ์ผู้เรียน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21

1.3 พัฒนาหลักสูตร Short
course Training (Nondegree)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาหรับวิถชี ีวติ ในศตวรรษที่ 21
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์วชิ าการ มาตรฐานที่ 1 ด้าน
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ พ.ศ. 2561-2565
ผลลัพธ์ผู้เรียน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม 3.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคน
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาหรับวิถชี ีวติ ในศตวรรษที่ 21
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตลอดช่วงชีวติ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์วชิ าการ มาตรฐานที่ 1
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ พ.ศ. 2561-2565
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม 3.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคน
อาจารย์มีการจัดการเรียนการ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาหรับวิถชี ีวติ ในศตวรรษที่ 21
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตลอดช่วงชีวติ
สอนในรูปแบบออนไลน์

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์วชิ าการ มาตรฐานที่ 1
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ พ.ศ. 2561-2565
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 3.1 แผนยุทธศาสตร์
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21
พ.ศ. 2561-2565

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ 2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
อาจารย์
ให้มคี วามเป็นมืออาชีพ

3. โครงการพัฒนาระบบ
3.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อ
ดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม 3.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาหรับวิถชี ีวติ ในศตวรรษที่ 21
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

มาตรฐานที่ 1
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

โครงการหลัก

กิจกรรมหลัก
3.2 การจัดทาบทเรียน
ออนไลน์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561-2580

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูป
ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ ยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)
อุดมศึกษาฯ
พ.ศ. 2563-2580

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์
เฉพาะด้าน พ.ศ.
2561-2565

มาตรฐานการศึกษา
พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาหรับวิถชี ีวติ ในศตวรรษที่ 21
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์วชิ าการ มาตรฐานที่ 1 ด้าน
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ พ.ศ. 2561-2565
ผลลัพธ์ผู้เรียน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยม
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาหรับวิถชี ีวติ ในศตวรรษที่ 21
และวัฒนธรรม

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ ด้านพัฒนานักศึกษา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21
พ.ศ. 2561-2565

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน

4.2 การพัฒนาทักษะด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม 3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุก เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาหรับวิถชี ีวติ ในศตวรรษที่ 21
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ชั้นปี

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ ด้านพัฒนานักศึกษา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21
พ.ศ. 2561-2565

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน

4.3 การพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษาทุกชั้นปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม 3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาหรับวิถชี ีวติ ในศตวรรษที่ 21
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ ด้านพัฒนานักศึกษา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21
พ.ศ. 2561-2565

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของศิษย์เก่า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และ
3.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการ ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคน
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร ตลอดช่วงชีวติ
มนุษย์

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ ด้านพัฒนานักศึกษา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21
พ.ศ. 2561-2565

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน

5.2 การสร้างสัมพันธภาพ
เพื่อความเข้มแข็งของ
เครือข่ายศิษย์เก่าในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และ
3.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการ ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคน
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร ตลอดช่วงชีวติ
มนุษย์

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ ด้านพัฒนานักศึกษา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21
พ.ศ. 2561-2565

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน

6. โครงการพัฒนาความ
6.1 การสร้างความร่วมมือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม 3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
เป็นสากลของมหาวิทยาลัย ทางวิชาการระดับนานาชาติ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สาหรับวิถชี ีวติ ในศตวรรษที่ 21
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความ
ที่ 21
เป็นสากล

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

*ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
*ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนยุทธศาสตร์วชิ าการ มาตรฐานที่ 1 ด้าน
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วย ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมด้วยทักษะ พ.ศ. 2561-2565
ผลลัพธ์ผู้เรียน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21

7. โครงการพัฒนานักวิจัย
งานวิจัยและนวัตกรรมเชิง
พื้นที่สู่ความเป็นเลิศใน
ท้องถิ่นอันดามัน

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ 4.1 การพัฒนานักศึกษาทุก
และทักษะการเรียนรูข้ อง ชั้นปีให้มีอัตลักษณ์และ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะ 4ประการ

5. โครงการสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์
เก่า

8. โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการเผยแพร่
งานวิจัยและนวัตกรรม

9. โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

7.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และ
3.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการ ประเด็น 23 การวิจยั และพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร นวัตกรรม
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจยั และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
ที่ตอบโจทยของประเทศและสร้างระบบ การศึกษา
นิเวศการวิจยั

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพงานวิจยั มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและ
และนวัตกรรมให้ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่และ นวัตกรรมที่มีคณ
ุ ภาพได้รับการตีพมิ พ์
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในการ

แผนยุทธศาสตร์การวิจยั มาตรฐานที่ 2 ด้าน
พ.ศ. 2561-2565
การวิจยั และนวัตกรรม

พัฒนาท้องถิน่
7.2 จัดตั้งศูนย์ความเป็น
เลิศทาง การวิจัยและ
นวัตกรรมเฉพาะทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และ
3.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการ ประเด็น 23 การวิจยั และพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร นวัตกรรม
มนุษย์

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจยั และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ที่ตอบโจทยของประเทศและสร้างระบบ
นิเวศการวิจยั

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพงานวิจยั มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่มี
และนวัตกรรมให้ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่และ คุณภาพได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่และนาไปใช้
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การวิจยั มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
พ.ศ. 2561-2565
วิจยั และนวัตกรรม

8.1 พัฒนาระบบและกลไก
การเผยแพร่งานวิจัยและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และ
3.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการ ประเด็น 23 การวิจยั และพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร นวัตกรรม
มนุษย์

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจยั และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ที่ตอบโจทยของประเทศและสร้างระบบ
นิเวศการวิจยั

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพงานวิจยั มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่มี
และนวัตกรรมให้ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่และ คุณภาพได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่และนาไปใช้
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การวิจยั มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
พ.ศ. 2561-2565
วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นใน 4.1 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
การพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ชีวติ และเศรษฐกิจฐานราก ด้วย อววน.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น

หมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์การ
บริการวิชาการ พ.ศ.
2561-2565

มาตรฐานที่ 3 ด้าน
การบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นใน 4.2 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
การพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ ท้องถิน่ ในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
การจัดการตนเอง

ประเด็น 15 พลังทางสังคม

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ชีวติ และเศรษฐกิจฐานราก ด้วย อววน.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น

หมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์การ
บริการวิชาการ พ.ศ.
2561-2565

มาตรฐานที่ 3 ด้าน
การบริการ

9.1 บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้าน
เศรษฐกิจ
ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้
อมดตั้งศูนย์การเรียนรู้
10. โครงการจัดตั้งศูนย์การ 10.1
การจั
เรียนรูเ้ พื่อการบริการวิชาการ เพื่อการบริการวิชาการ

โครงการหลัก

กิจกรรมหลัก

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561-2580

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูป
ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ ยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)
อุดมศึกษาฯ
พ.ศ. 2563-2580

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์
เฉพาะด้าน พ.ศ.
2561-2565

มาตรฐานการศึกษา
พ.ศ. 2562

11. โครงการรวบรวมองค์ 11.1 การรวบรวมองค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และ
3.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการ ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยม
ความรูแ้ ละจัดทาฐานข้อมูล และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร และวัฒนธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม ความ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
มนุษย์
เป็นไทยและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นอันดามัน

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดามัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

มหาวิทยาลัยมีการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดามัน ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั ผู้เรียน ชุมชน และประเทศชาติ

แผนยุทธศาสตร์ด้าน
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ.
2561-2565

มาตรฐานที่ 4
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย

12. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอันดามัน
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกาลังคนและ
ศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดามัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

มหาวิทยาลัยมีการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดามัน ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั ผู้เรียน ชุมชน และประเทศชาติ

แผนยุทธศาสตร์ด้าน
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ.
2561-2565

มาตรฐานที่ 4
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ จัดการ
วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเป็น “Smart University”

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ
ภาพเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
“Smart University”

แผนยุทธศาสตร์ด้านการ มาตรฐานที่ 5 ด้านการ
บริหารและพัฒนา
บริหารจัดการ
บุคลากร พ.ศ.
2561-2565

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ จัดการ
วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเป็น “Smart University”

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ
ภาพเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
“Smart University”

แผนยุทธศาสตร์ด้านการ มาตรฐานที่ 5 ด้านการ
บริหารและพัฒนา
บริหารจัดการ
บุคลากร พ.ศ.
2561-2565

ประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและ แผนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ประพ ติมิชอบ
ด้านการป้องกันและ
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ปราบปรามการทุจริตและ ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ จัดการ
วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเป็น “Smart University”

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ
ภาพเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
“Smart University”

แผนยุทธศาสตร์ด้านการ มาตรฐานที่ 5 ด้านการ
บริหารและพัฒนา
บริหารจัดการ
บุคลากร พ.ศ.
2561-2565

12.1 พัฒนาแหล่งเรียนรูด้ ้าน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และ
3.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการ ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยม
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็น
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร และวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นอัน
มนุษย์
ดามัน

13. โครงการพัฒนาระบบ 13.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับ บริหารเชิงยุทธศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร

13.2 การพัฒนาระบบการ
สื่อสารภายในและภายนอก
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมการทางานที่มุ่ง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์ส่วนรวม
ภาครัฐ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

6.1 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
ประเด็น 20 การบริการประชาชนและ
การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง ประสิทธิภาพภาครัฐ
เชื่อมโยงและเป็นกลไกสาคัญในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมการทางานที่มุ่ง
6.2 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการและให้บริการ
ภาครัฐ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

13.3 การสร้างช่องทางการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมการทางานที่มุ่ง
6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
รับรูแ้ ละการจัดการข้อ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์ส่วนรวม
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียน
ภาครัฐ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ประเด็น 20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

13.4 การพัฒนาระบบ
การตลาดทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และ
3.4 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการ ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคน
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร ตลอดช่วงชีวติ
มนุษย์

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ จัดการ
วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเป็น “Smart University”

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ
ภาพเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
“Smart University”

แผนยุทธศาสตร์วชิ าการ มาตรฐานที่ 5 ด้านการ
พ.ศ. 2561-2565
บริหารจัดการ

13.5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อ
สร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมการทางานที่มุ่ง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์ส่วนรวม
ภาครัฐ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ จัดการ
วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเป็น “Smart University”

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ
ภาพเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
“Smart University”

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
พ.ศ. 2561-2565

มาตรฐานที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการ

13.6 ฟื้นฟูมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และ
3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมี แผนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อรองรับปรากฎการณ์ New เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ
สุขภาวะที่ดี
ด้านการศึกษา
Normal

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
ศักยภาพทุนมนุษย์
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ จัดการ
วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเป็น “Smart University”

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ
ภาพเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
“Smart University”

**เลือกความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่เสนอ

มาตรฐานที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการ

14. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

14.1 การพัฒนาศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมการทางานที่มุ่ง
6.4 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึด ประเด็น 20 การบริการประชาชนและ
บุคลากรตามแผนการบริหาร พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์ส่วนรวม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สานึก มี
ประสิทธิภาพภาครัฐ
และพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ จัดการ
วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเป็น “Smart University”

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ
ภาพเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
“Smart University”

แผนยุทธศาสตร์ด้านการ มาตรฐานที่ 5 ด้านการ
บริหารและพัฒนา
บริหารจัดการ
บุคลากร พ.ศ.
2561-2565

15. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
“Green & Clean
University”

15.1 การพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนด
ให้เป็น “Green & Clean
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับ อนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
University”
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

ประเด็น 19 การเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ จัดการ
วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเป็น “Smart University”

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ
ภาพเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
“Smart University”

แผนยุทธศาสตร์ด้านภูมิ
ทัศน์ พ.ศ. 2561-2565

มาตรฐานที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการ

ประเด็น 20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ จัดการ
วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเป็น “Smart University”

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ
ภาพเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
“Smart University”

แผนยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2561-2565

มาตรฐานที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการ

16. โครงการพัฒนาระบบ 16.1 การพัฒนาระบบดิจิทัล
ดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
จัดการ

6.1 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
ประเด็น 20 การบริการประชาชนและ
การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้อง ประสิทธิภาพภาครัฐ
เชื่อมโยงและเป็นกลไกสาคัญในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

5.1 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนด
อนาคตประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ ภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมการทางานที่มุ่ง
6.2 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการและให้บริการ
ภาครัฐ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

