
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 
คณะวิทยาการจัดการ  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะวิทยาการจดัการ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 



 
 

ค ำน ำ 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
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นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะที่ก าหนดไว้ในเล่มแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565  น าไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
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ราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการ
จัดการ ส่วนที่ 4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
1.1 ปรัชญา 
     สร้างคนให้มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์การเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
 
1.2 วิสัยทัศน์  

     บูรณาการศาสตร์การจัดการ พัฒนาบัณฑิตคุณภาพด้านวิชาชีพ  มุ่งมั่นสู่การเป็นคลังสมอง 
สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน 
 
1.3 พันธกิจ 

1. น าพระบรมราโชบายสู่การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
2. จัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ นิเทศศาสตร์  

และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
   5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
   6. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 
1.4 อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ 
 “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” โดยค าส าคัญมีความหมาย ดังนี้ 
 ใฝ่ดี  หมายถึง  มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
                    ต่อสังคม 
 ใฝ่รู้  หมายถึง  ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์วิชาทันต่อการ 
      เปลี่ยนแปลง  
 สู้งาน หมายถึง  มีความขยัน อดทน  

      
1.5 เอกลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ   
     บริหารจัดการที่เป็นเลิศเพ่ือตอบสนองด้านนวัตกรรมการจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 
1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) คณะวิทยาการจัดการ  
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 
3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี 4 ธนัวาคม 2560 
 

2.1  แผนระดับท่ี 1  
      แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
      1) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          (1) เป้าหมาย : 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
          (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
          (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้น
การพัฒนานักศึกษาเชิงคุณภาพ ผ่านกระบวนการปลูกฝัง ความเป็นคนดี ความมีวินัย รวมถึงการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  การ
แก้ปัญหา ซับซ้อน ทักษะด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพที่สอดรับกับ
ความต้องการของประเทศ การจัดการศึกษาดังกล่าวจะท าให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญ 
 
      2) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          (1) เป้าหมาย : 3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
          (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ
พ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง (4.2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพาตนเองและการพ่ึงพา
กันเอง 
          (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จากการสะท้อนปัญหา
และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยจัดท าโครงการที่ครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถพ่ึงพาตนเองและจัดการตนเองได้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์ชาติบรรลุตามเป้าหมาย 
      3) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          (1) เป้าหมาย : 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
          (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1 การเกษตรสร้างมูลค่า (1.1) เกษตรปลอดภัย (1.2) เกษตรแปรรูป 
          (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการยกระดับมูลค่าของ
ผลผลิตทางการเกษตร ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ ทั้งด้านการผลิตและ
การตลาด รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาความหลากหลายของสินค้าเกษตร โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญคือ การพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น สอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาส
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ทางการแข่งขันได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่ประสงค์ให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น 
      4) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
          (1) เป้าหมาย : 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
          (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4 ภาครัฐมีความทันสมัย (4.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการให้ทันสมัย 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ : 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : มหาวิทยาลัยมีนโยบายด าเนินการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นคล่องตัว มีการน าเทคโนโลยี
และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและตัดสินใจ ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย 
ซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
2.2  แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
      2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
             (1) ประเด็น (หลัก) : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                   (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง 
สมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการศึกษา 
 โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาเชิงคุณภาพ ผ่านกระบวนการปลูกฝัง ความเป็นคนดี  
 ความมีวินัย รวมถึงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 
 ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหาซับซ้อน ทักษะด้านภาษา และการใช้ 
 เทคโนโลยี ตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพที่สอดรับกับความต้องการของประเทศ การ 
 จัดการศึกษาดังกล่าวจะท าให้คนไทยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้ง 
 ด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี  
 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญ ซึ่ง 
 ส่งผลต่อตัวชี้วัดดัชนีการพัฒนามนุษย์ในส่วนด้านการศึกษาให้มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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                   (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ 

 ที ่21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

 เป้าหมายของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
 จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
 อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
 จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาเชิงคุณภาพ ผ่านกระบวนการปลูกฝัง 
 ความเป็นคนดี ความมีวินัย รวมถึงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะใน
 ศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหาซับซ้อน ทักษะด้าน
 ภาษา  และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพที่สอดรับกับความต้องการ
 ของประเทศ การจัดการศึกษาดังกล่าวจะท าให้ตัวชี้วัดคะแนนความสามารถในการ
 แข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (skill) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
             
             (2) ประเด็น (รอง) : พลังทางสังคม 
                   (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ : 1 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น 

 มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือ
 พัฒนาสังคม และชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลไกการด าเนินงาน เพ่ือการ
 แก้ปัญหาและความต้องการของชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
 การศึกษา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งส่งผลต่อ
 ตัวชี้วัดมิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม ให้มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
                   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

 แนวทางการพัฒนา :  เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
 การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและ 
 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม 
 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดับชุมชน 
 ต าบล อ าเภอ จังหวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้น าการ
 เปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิด
 การสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็นแก่น าการพัฒนาในท้องถิ่นระดับ
 ต าบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการแก้ไข
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 ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้
 ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบน 
 ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น 
 กรอบการด าเนินงาน 

 เป้าหมายของแผนย่อย  :  ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมาก 
 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : มหาวิทยาลัยได้สร้างความ 
 ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในระดับ ชุมชน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพ่ือแก้ปัญหา
 และความต้องการของชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
 ให้กับเยาวชน คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและเพิ่มขีด
 ความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ให้พึ่งตนเอง และการจัดการตนเองได้ รวมถึงการ
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ซึ่งส่งผล
 ต่อตัวชี้วัดดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม ให้มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
             (3) ประเด็น (รอง) : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
                   (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ :  1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
 ของผู้ใช้บริการ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : มหาวิทยาลัยมีนโยบายด าเนินการ 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น
 คล่องตัว มีการน าเทคโนโลยีและระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและ
 ตัดสินใจ ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
 ผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลต่อตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
 มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
                   (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา :  ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บน 
 ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักร มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง  
 น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการ 
 บริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง 
 แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบ
 สหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
 ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และ
 ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ 
 เสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการ
 พัฒนาระบบบริการและการบริการจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
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 เป้าหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทยีบเท่ามาตรฐานสากล 
 และมีความคล่องตัว 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : มหาวิทยาลัยมีนโยบาย 
 ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีความ
 โปร่งใส ยึดหยุ่นคล่องตัว มีการน าเทคโนโลยีและระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัล มาใช้ใน 
 การบริหารและตัดสินใจ ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย ซึ่งส่งผลต่อ
 ตัวชี้วัด ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) และสัดส่วนของ
 หน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
                   (3.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ 
 ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้
 ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการ
 ท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชา
 สังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการ 

 พัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติ
 ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณา 
 การการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงาน
 ด้วยความรับผิดชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วย
 ความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์
 ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและ 
 ปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ 
 ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย   :    บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อ 
 ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
 มืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  มหาวิทยาลัยมีนโยบาย 
 พัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สูงขึ้นและการปรับตัวให้ 
 ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตส านึก มุ่งมั่น 
 มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุก และท างานอย่างมืออาชีพ ซึ่งส่งผลต่อตัวชี้วัดที่ดัชนีความ 
 ผูกพันของบุคลากรภาครัฐ  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิด
 กฎหมายลดลง 
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             (4) ประเด็น (รอง) : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นและ 

 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมภิบาล สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน
 การทุจริต รวมถึงมีการก ากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
 ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะส่งผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
 ประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น  
 
                   (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
 ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติ
 หน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่อง
 ส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ
 สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการ
 สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
 ในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม 
 พฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมี 
 มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 เป้าหมายของแผนย่อย :  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นและ 

 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน
 การทุจริต รวมถึงมีการก ากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
 ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานที่
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
             (5) ประเด็น (รอง) : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
                   (5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 2 : มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล 
 รวมในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  มหาวิทยาลัยมีนโยบาย 
 สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่/ชุมชน ทั้ง
 ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อตัวชี้วัดสัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา
 และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
 และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ  ได้แก่ เกษตร
 อัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิม
 ประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ  และความหลากหลายของผลผลิต
 รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการท าการเกษตรให้กับ
 เกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวิตภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
 ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงาน
 และปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร  การ
 รักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 

 เป้าหมายของแผนย่อย : วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม 
 เพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : มหาวิทยาลัยมีนโยบาย 
 ในการยกระดับมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ 
 เพ่ิมผลิตภาพ ทั้งด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนา
 ความหลากหลายของสินค้าเกษตร โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาเกษตรกรให้มี
 รายได้สูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อตัวชี้วัดจ านวนวิสาหกิจชุมชนที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของ
 รายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 
 
                  3. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
               - แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการ
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ)  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทย มีทักษะความรู้และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็น
การวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการ และสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิต
สาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัย
แรงงานบุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสุตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบ
บริการสาธารณสุข และวิทยศาสตร์ทางการกีฬา 
               - เป้าหมายของแผนย่อย : คุณภาพชีวิตศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอ
ภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม  
               - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการ
ปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะ การพัฒนาทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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ตลอดทุกช่วงวัย ซึ่งส่งผลต่อตัวชี้วัด ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับ
คุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 
       2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  
       1) ด้านการศึกษา 
               1. เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์/ ประเด็นการปฏิรูปที่ 4.1 : การผลิตครูและคัดกรองครูเพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
               1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - หารือร่วมกันระหว่างสถาบันการผลิตครู และตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรการผลิตครูให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ 
        - หารือร่วมกับสถาบันการผลิตครู ปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูให้เน้นการเสริมสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู 
       - ท าข้อตกลงกับคณะที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการผลิตครูเฉพาะทาง 
                2) กิจกรรม 
       - กิจกรรมที่ 3 มีการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูเป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของ
วิชาชีพครู ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อยสี่ปีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตั้งแต่ปี
แรกจนถึงปีสุดท้าย และนิสิตหรือนักศึกษาครูต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับครูประจ าการที่มี
ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ/ จัดท าหลักสูตรการผลิตครู 
       - ก าหนดหลักสูตรการผลิตครูเน้นการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
       - ร่วมมือกับคณะที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการผลิตครูเฉพาะทาง 
                3) เป้าหมายกิจกรรม 
       - เป้าหมาย :  มีหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติมีการฝึก
ปฏิบัติงานจริง และเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน 
       - เป้าหมาย : หลักสูตรการผลิตครูเน้นการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
       - เป้าหมาย : ครูเฉพาะทางมีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
                2. เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคนในไทยใน
ศตวรรษท่ี 21  

      ประเด็นการปฏิรูปที่  5 .7 : การปฏิรูปอุดมศึกษาเ พ่ือยกระดับคุณภาพเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
        - กิจกรรมที่ 3  พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
        - เป้าหมายกิจกรรม ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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        - กิจกรรมที่ 4  ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่
สถาบันอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบและกลไกของประเทศในการพัฒนางานด้านวิจัยและ
นวัตกรรม 
        - เป้าหมายกิจกรรม  สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ 
        - กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ กับภาคเอกชนและ
สถานประกอบการในการจัดหลักสูตรผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนและจัดการความรู้ระหว่างกันตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ในการวิจัยให้แก่องค์กรภาคเอกชน 
        - เป้าหมายกิจกรรมที่ 5  การสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร ระหว่าง
ภาครัฐเอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี 
และการวิจัยนวัตกรรม 
 
          2) ด้านสังคม 
          1. เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
             1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
       - จัดท าแผนแม่บทว่าด้วยการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมชุมชน 
       - ขับเคลื่อนแผนแม่บทสู่การปฏิบัติ 
       - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
             2) กิจกรรม 
       - การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไกทรัพยากรและทุน
ชุมชน/ 6. ส่งเสริมเครือข่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมชุมชน ให้เข้มแข็งและเป็นระบบ 
             3) เป้าหมาย 
       - เป้าหมาย : มีกลไกสนับสนุนการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อชุมชนโดยชุมชน 
 
     2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
    1) วัตถุประสงค์ที่ 1 : เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    2) เป้าหมายรวมที่ 1 : คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่าง
รู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความ
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
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    3) เป้าหมายรวมที่ 6 : มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่ง
ภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่น
ลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศ
ดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ และระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้
การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
    4) ยุทธศาสตร์ (หลัก) ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
        4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 : คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
        4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 : ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
                       4.2.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบ
สถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
        4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
                      4.3.1 พัฒนาเด็กวันเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลอดแรงงาน 
    5) ยุทธศาสตร์ (รอง) ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
                 5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
                 5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 : เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
การสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
    6) ยุทธศาสตร์ (รอง) ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                 6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 : ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ 
                 6.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 : ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ  ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
    7) ยุทธศาสตร์ (รอง) ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
                 7.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ 
                 7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม 
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      2.2.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
     1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่  
  1. เสริมสร้างความมั่งคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. สร้างความเป็นธรรมความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ 
  3. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
     2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  รองรับนโยบายที่ 1 : 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  รองรับนโยบายที่ 2 : 6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
  รองรับนโยบายที่ 9 : 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
     3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :  
  - สถาบันพระมหากษัตริ ย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
  - คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักมิติรัฐและแนวทางสันติวิธี 
  - หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
    4) ตัวชี้วัด 
  - ระดับความส าเร็จของประชาชน/ทุกภาคส่วนที่มีความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
  - ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  
  -  ค่าดัชนีชี้ วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย 
    5) กลยุทธ์  

 - น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงเร่งขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์  

 - มุ่งเน้นการบริหารและการด าเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความเข้มแข็ง 
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน การกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนและชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัด
ฐานการจัดการความขัดแย้ง 
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2.3 แผนระดับท่ี 3  
 2.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
 เป้าหมาย 
 1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรณท่ี 21 ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่งถึง (Access) มีตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า
เทียบ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต้น 
 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน แต่
ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ ของนักเยนอายุ 15 ปีสูงขึ้นเป็นต้น 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัด
การศึกษา เป็นต้น  
 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น 
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติด
อันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ไดร้ับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่งคงของ
สถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข 
ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภายใต้และพ้ืนที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล 
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคากในรูปแบบใหม่ อาทะ อาชญากรรมและความ
รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติ จากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจงหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ เป็นต้น 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
 โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น 
โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
เป้าหมาย ดังนี้ 
 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
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 3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ปี
เป้าหมาย ดังนี้ 
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุก
ช่วงวัย 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการ การติดตามประเมิน และรายงานผล 
  โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงยัย พัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น 
โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และ
การศึกษา เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมาย ดังนี้ 
 5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนา
องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
แผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย โครงการโรงเรียน คุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
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 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง
ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ปรับปรุงกฎหมายและมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดลองน าร่อง
ระบบการจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น 
  
 2.3.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
 วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้าง
นวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศ และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว 
 2. เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต 
 3. เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) 
 4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความ
เป็นอิสระในการบริหารตนเอง 
  
 ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิด 
และการรู้คิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว 
 เป้าหมาย 

1.1 ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพ่ือให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา 
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่ม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยท างานและการ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4 การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

(Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank) 
1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization) เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ 

ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
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 ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
 KPI 1 : สัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษา ค่าเป้าหมาย 60 : 40 
 KPI 2 : ร้อยละของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเทียบกับจ านวนประชากร ช่วงอายุ 18 -22 ปี ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 60 
 KPI 3 : ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) ค่าเป้าหมาย C1+  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทาง
อาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 
 เป้าหมาย 
 2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
 2.2 พัฒนาทักษะการท างานและการแก้ปัญหา (3R8C) 
 2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 
 ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
 KPI 6 : จ านวนนักวิจัยต่อประชากร ค่าเป้าหมาย 60 คน  
 KPI 7 : รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย 
50 ล้านบาทต่อปี 
  KPI 8 : World Class Ranking at 200 ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่าน
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น 
 ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 
 เป้าหมาย 
 4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement) 
 4.2 ส่งเสริมการน าความรู้ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator และ 
Accelerator) 
 4.3 แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือกับ
เอกชน/ท้องถิ่น ประชารัฐ Community University) 
 4.4 โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven) 
 ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
 KPI 9 : จ านวน Technology-based startups ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 300 แห่ง  
 KPI 10 : น าองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
800 แห่ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบ
การก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 
 ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 
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 เป้าหมาย 
 5.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา (HE Restructure, 
Governance Roles and Responsibility) 
 5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน) 
 5.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ สกอ. 
และต่อสาธารณะ) 
 5.4 สร้างระบบการก ากับดูแลที่โปร่งใส ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ (Governance 
Accountability/Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวข้องกับบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย 
 ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
 KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
 KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ 
 ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 
 เป้าหมาย  
 6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา 
(Financial Incentive: Demand Pull, Performance-based, PA) 
 6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้เชื่อมกับ
การให้คุณ ให้โทษตาม Performance 
 6.3 สร้างกลไกการประเมินคุณภาพท่ีมุ่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้ และทักษะของบัณฑิต 
(Quality System: Accreditation System, QA System, Learning Outcome, Ranking) 
 6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุกด้าน 
(Resource and Support Centers, Benchmark Partners) 
 6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติ
อุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ 
 ตัวช้ีวัดหลัก (Cord KPI) 

KPI 13 : ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 
 

 
  

  
 
 



 

 
 

 

~ 19 ~ 
 

          2.3.3 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
 วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็น
สถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 พันธกิจ  
 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการ 
บูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 เป้าหมาย 

ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 4 ด้าน คือ 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ 
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ

ด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึง Timeline ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว) ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 
1.1 มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริง 

ของชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 
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1.2 จ านวนหมู่บ้าน /โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการ 

วางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
1.3 ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพัฒนา

เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่) 
1.4 จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม  

(แยกประเภอตามเป้าหมาย) 
 1.5 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
 1.6 อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน า เปรียบเทียบกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.7 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เก่ียวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.8 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาใน
พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.9 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
 1.10 อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
 1.12 จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.13 อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 
 โครงการหลัก 
 1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของพ้ืนที่บริการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 2. โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (บ่มเพาะประชาชนให้พร้อม
ด้วยคุณลักษระ 4 ประการ) 
 3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เพื่อวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 เป้าหมาย 
 1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้
ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้ 
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 3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์ 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็น
ที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่ง
คงเข้มแข็ง 3) มีงานท า มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
 4. จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1-3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึง
ขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ตัวช้ีวัด 
 2.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพื่อให้บัณฑิตครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 
 2.2 ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
 2.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
 2.4 มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
เข้าสู่วิชาชีพ 
 2.5 ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนา
สมรรถนะครูประจ าการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 2.6 สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค 
 2.7 ผลงานวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 
 โครงการหลัก 
 1. โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด 
 2. โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
 3. โครงการจัดท าคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 4. โครงการจัดท า Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ 
 5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 เป้าหมาย 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณา
การองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ
คุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 กลยุทธ์ 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
 3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
 4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและ
จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
 5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิต ที่มั่นคงเข้มแข็ง 
มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
 6. จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็น
รูปธรรม โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ 
(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 ตัวช้ีวัด 
 3.1 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 3.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ส าร็จการศึกษา 
 3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ 
 3.5 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอก
ภูมิล าเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
 3.7 อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 โครงการหลัก 
 1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดการ
เรียนรู้ 
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 3. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 เป้าหมาย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบัน 
การศึกษาเพ่ือท้องถิ่นที่สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมา     
ภิบาลความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ
มหาวิทยาลัย ในก ากับของรัฐ 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
 2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้
ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด 
 4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
 4.2 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ จ านวน
ผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
 4.3 ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ส าคัญระดับชาติ/
จังหวัด/องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 4.4 จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสู งหรือ
สูงมาก 
 4.6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 4.7 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
 4.8 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอ 
 4.9 ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 โครงการหลัก 
 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 2. โครงการ “ราชภัฏโพลล์” 
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 3. โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 4. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 5. โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 
          2.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 – 2582) 
 วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน าของชุมชนในการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมอย่างมี
นวัตกรรมและความยั่งยืน 
 พันธกิจ :  ผลิตผลงานคุณภาพตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ : 
 1. ผลิตบัณฑิตที่สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
 2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 3. พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถด ารงอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ยุทธศาสตร์ : 
 ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
          2.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ 
บนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย ในปี พ.ศ.2565 
 พันธกิจ :  ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความ
เข้มแข็งวิชาชีพครู และสืบสานโครงการพระราชด าริ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ : 
 1. มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีสมรรถนะ
สูง รวมถึงการพัฒนาครูประจ าการให้มีคุณภาพ 
 3. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สามารถ
ประกอบอาชีพได้เมื่อส าเร็จการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ : 
 ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 5 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 
 
2.4 ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2565  

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

(พ.ศ.2561-2580) 

ประเด็นที่ 12 
การพัฒนาการเรียนรู ้

ประเด็นที่ 15 
พลังทางสังคม 

ประเด็นที่ 17  
ความเสมอภาคและหลักประกัน

ทางสังคม 
แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ.2560-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างเป็นธรรมและลดความ 

เหลี่ยมล้ าในสังคม 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
การศึกษา 

ประเด็นที่ 5 
การปฏิรปูการจดัการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 

แผนการศึกษา
แห่งชาติ 

(พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษา

เพื่อความม่ันคงของ
สังคมและ

ประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนา

ก าลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และความเท่า

เทียมทาง
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
จัดการศึกษาเพื่อ

สร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด

การศึกษา 

แผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 20 ป ี

(พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
อุดมศึกษาเป็น
แหล่งพัฒนา

ก าลังคนและสร้าง
เสริมศักยภาพทั้ง

ทักษะความคิดและ
การรู้คิดเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาศักยภาพ

และคุณภาพนักศึกษา
เสริมสร้างความรู้และ
ทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างสมรรถนะ
หลักของอุดมศึกษา
ไทยให้เป็นแหล่ง
พัฒนาต่อยอด

ความสามารถใน
การใช้ความรู้ สร้าง
ผลงานวิจัยค้นหา

ค าตอบที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาและ

พัฒนาเศรษฐกิจทั้ง
ระดับท้องถ่ินและ

ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อุดมศึกษาเป็น
แหล่งสนับสนุน

การสร้างงานและ
น าความรู้ไป
แก้ปัญหาผ่าน

ความร่วมมมือกับ
ภาคเอกชนและ

ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการให้

เกิดประสิทธิภาพมี
ประสิทธิผล และมี
ระบบการก ากับ

ดูแลที่รับผิดชอบต่อ
ผลการด าเนินการ

ของมหาวิทยาลัยใน
ทุกด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับ
ระบบโครงสร้างการ
ตรวจสอบการจัดสรร
งบประมาณและการ
ติดตามรายงานผลที่มี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างสรรค์
งานวิจัยและ
นวัตกรรม 
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญแผนปฏิบัตริาชการรายปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 

 
3.1 ปรัชญา 
     สร้างคนให้มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์การเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
 
3.2 วิสัยทัศน์  

บูรณาการศาสตร์การจัดการ พัฒนาบัณฑิตคุณภาพด้านวิชาชีพ มุ่งมั่นสู่การเป็นคลังสมอง 
สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน 
 
3.3 พันธกิจ (Mission) 

1.  น าพระบรมราโชบายสู่การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
2. จัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ นิเทศศาสตร์  

และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
3. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4.  สร้างสรรค์ผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม   
 
3.5 แผนปฏิบัติราชการ 
    3.5.1  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
     เป้าประสงค์ 
     ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
    แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. พัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการการให้บริการวิชาการสู่สังคมกับการเรียนการสอนและ/
หรืองานวิจัย 
  3. สร้างการมีส่วนรวมแบบพหุภาคีในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย 
  4. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  5. พัฒนาท้องถิ่นรายต าบลแบบบูรณาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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  6. พัฒนาโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นโดยการบูรณาการการ
ให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย 
  ค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/โรงเรียน 
 
แนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์  แผนงาน ตัวชี้วัด และโครงการ ดังนี้ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี2564 

โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.พัฒนาระบบและกลไก
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1.มีฐานข้อมูลของพื้นที่
จังหวัดราชบุรีและ
สมุทรสงคราม 

6 ต าบล 1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี
และสมุทรสงคราม 

คณะ 

2.พัฒนาท้องถิ่นโดย
การบูรณาการการ
ให้บริการวิชาการสู่สังคม
กับการเรยีนการสอน
และ/หรืองานวิจัย 
 

2.จ านวนหมู่บ้านท่ี
มหาวิทยาลยัฯด าเนิน
โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรีและสมุทรสงคราม 
3.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษา 
4.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม  
5.จ านวนผู้ประกอบการใหม่
และหรือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนท่ีไดร้ับการ
พัฒนาจากคณะวิทยาการ
จัดการ 
6.อัตราเพิ่มขึ้นของรายได้
ครัวเรือนในพ้ืนท่ีการพัฒนา
ของคณะวิทยาการจดัการ 

8 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
2 โครงการ 
 
 

65 คน 
 
 

2 ราย 
 
 
 
 
ร้อยละ 10 
 
 

1. โครงการผสานองค์ความรู้
แบบบูรณราการศาสตร์สู่การ
พัฒนาท้องถิ่ น เพื่ อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน 
2. โครงการสร้างรายได้จากการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย ใ ช้ ทุ น ท า ง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
มอญลุ่มน้ าแม่กลอง จังหวัด
ราชบุรี ผ่านกระบวนการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ 
 

คณะ 
สาขาวิชา 

3.สร้างการมีส่วนร่วม
แบบพหุภาคีในการ
ด าเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุ
เป้าหมาย 

7.จ านวนภาคีเครือข่ายที่
ร่วมด าเนินการโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นของคณะ
วิทยาการจัดการ 
 

2 
เครือข่าย 

 

  

4.อนุรักษ์สืบสาน 
ส่งเสริมเผยแพร่ พัฒนา
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

8.จ านวนโครงการที่
ด าเนินการในแหล่งเรยีนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ ์

2 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. มีหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ทันสมัยและหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  2. อาจารย์จัดการเรียนรู้แบบ Meta Active Learning เพ่ือยกระดับการศึกษา 
  3. แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  4. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีอัตลักษณ์ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ขับเคลื่อน ผลักดันให้ประธานสาขาวิชา และคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาให้ด าเนินการ
สร้างหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตอนสนองกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 2. พัฒนาอาจารย์และเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Meta Active Learning 
 3. ก ากับติดตามให้สาขาวิชาและคณะรายงานผล PLC เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4. ตั้งคณะกรรมการของคณะพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนแบบ Meta Active Learning ดีเด่น 
 5. กระตุ้นให้ทุกสาขาวิชาและทุกคณะมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบ Meta Active 
Learning 
 6. คณะ และสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาท้ังด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน 
 7. อบรมทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
 8. อบรมทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
 
แนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์  แผนงาน ตัวชี้วัด และโครงการ ดังนี้ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี2565 

โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.ขับเคลื่อนผลักดันให้
ประธานสาขาวิชา และ
คณะกรรมการบรหิาร
คณะด าเนินการสรา้ง
หลักสตูรใหมห่รือ
หลักสตูรปรับปรุงที่
ทันสมัยให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงและ
ตอบสนองกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ

1.จ านวนของด าเนินการ
สร้างหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสตูรปรับปรุงที่
ทันสมัยมมีาตรฐานตาม
เกณฑ์ของกระทรวง (มี
การพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบัณฑติด้าน 
Soft Skills และ Critical 
Thinking (21st Century) 

1 หลักสูตร 1.โครงการด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ทันสมัยสอดคล้อง
กั บก า ร เ ปลี่ ย นแปล งและ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

คณะฯ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี2565 

โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

2.ส ารวจความต้องการ
ของบุคลากรและ
หน่วยงานเพื่อน ามา
สร้างหลักสูตรที่มี
คุณภาพและตรงกับ
ความต้องการ 

2.จ านวนหลักสตูรระยะ
สั้นท่ีมีคุณภาพตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่ม
บุคคล และหน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

1 หลักสูตร 1.ส ารวจความต้องการของ
บุคคลและหน่วยงานเพื่อน ามา
สร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
ตรงกับความต้องการ 

คณะฯ 

3.พัฒนาอาจารย์และ
เสรมิทักษะการจดัการ
เรียนแบบ Meta Active 
Learning 

3.ร้อยละของอาจารย์
ผู้สอนทั้งคณะวิทยาการ
จัดการจดัการเรียนการ
สอนแบบ Meta Active 
Learning 

ร้อยละ 90 
 
 
 

3.โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้
แบบ Meta Active Learning 
 
 

คณะฯ 

4.ก ากับติดตามให้
สาขาวิชาและคณะ
รายงานผล PLC เสนอ
สภามหาวิทยาลยั 

4.จ านวนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ PLC ที่มีคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัย 
 

2 ชุมชน 
 
 
 

4.โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้
แบบ Meta Active Learning  
 

คณะฯ 

5.ตั้งคณะกรรมการของ
คณะพิจารณาคัดเลือก
อาจารยผ์ู้สอนแบบ 
Meta Active Learning 
ดีเด่น 

5.จ านวนอาจารย์ที่สอน
แบบ Meta Active 
Learning ดีเด่น 
 

10 คน 
 

5.โครงการพิจารณาคัดเลือก
อาจารยผ์ู้สอนแบบ Meta 
Active Learning ดีเด่น 
 

คณะฯ 

6.พัฒนาโครงการแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกของ
มหาวิทยาลยัเพื่อให้
ได้รับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ 

6.จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรูต้ลอด
ชีวิตทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3 แหล่ง 6.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ต ล อด ชี วิ ตทั้ ง ภ าย ในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

-คณะฯ 
-สาขาวิชา 

8.ก าหนดให้สาขาวิชา
พัฒนานักศึกษาทั้งด้าน
วิชาการและด้าน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะ
ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน 

7.ร้อยละของนักศึกษา 
ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝรู่้  
สู้งาน 
8.ร้อยละของบัณฑิต
(ปริญญาตรี) ที่ได้งาน 
ท าหรือประกอบอาชีพ 
อิสระ 

ร้อยละ 85 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 

7.โครงการพัฒนาคุณลักษณะ 
ตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
8.โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ 
 
 

-คณะฯ 
-สาขาวิชา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี2565 

โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 9.นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา
สามารถส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
10.ร้อยละความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยของนักศึกษาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทาง
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ TOEIC 
400/CEFR ระดับB1 หรือ
เทียบเท่ากับมาตรฐานท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

ร้อยละ 85 
 
 
 
ร้อยละ 10 

9.โครงการพัฒนาคุณลักษณะ 
ตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
10 . โครงการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

-คณะฯ 
-สาขาวิชา 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ   
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. คณะวิทยาการจัดการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวโดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  2. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
  3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษา
เพ่ือท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมภิบาล 
 2. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและ
ศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 4. พัฒนาระบบและกลไก พร้อมทั้งขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน 
 5. สร้างระบบและแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
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แนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์  แผนงาน ตัวชี้วัด และโครงการ ดังนี้ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี2565 

โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

1.ระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ระดับ 
ดีมาก 

1.โครงการพัฒนาระบบดูแล
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
 

คณะฯ 

 2.ระดับผลการประเมิน
ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ระดับ 
ดีมาก 

2.โครงการสนับสนุนส่งเสริม
การประเมินตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะฯ 

 3.ระดับผลการประเมิน
ระบบดูแลนักศึกษา 

ระดับ 
ดีมาก 

3.โครงการพัฒนาระบบดูแล
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

คณะฯ 

 4.ร้อยละของอาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
35.29 

4.โครงการพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะฯ 

2.ส่งเสรมิบุคลากรที่เป็น
คนดีและคนเก่งให้
พัฒนาและแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถ 
และศักยภาพเพื่อพัฒนา 
มหาวิทยาลยัและท้องถิ่น 

7.จ านวนอาจารย์และ
นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ไดร้ับ
รางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

3  
คน 

7.โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ
ในงานโรงแรมและบริการ 
8.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาการแข่งขันตอบ
ค าถามทางบัญ ชีของสภา
วิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณะฯ 
สาขาวิชา 

3.ส่งเสรมิสนับสนุนการมี 
account Google 
Scholar 

9.ร้อยละ account ของ
อาจารย์ใน Google 
Scholar 

ร้อยละ 
60 

10.โครงการอบรมการสร้าง 
account Google Scholar 
ให้กับอาจารย์ 

คณะฯ 

4.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศ เพ่ือ
เสรมิสร้างประสิทธิผล
ตามวิสยัทัศน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

10.จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศ 

1 
เครือข่าย 

12.โครงการความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศ 

คณะฯ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม   
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1.สร้างองค์ความรู้และผลิตนวัตกรรมรวมทั้งใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหาของการ
เรียนการสอน ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 
 
แนวทางปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกลยุทธ์  แผนงาน ตัวชี้วัด และโครงการ ดังนี้ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี2565 

โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.สร้างองค์ความรู้และ
ผลิตนวตักรรม รวมทั้งใช้
การวิจัยเป็นฐานในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศ 

1.จ านวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนชุมชน
ท้องถิ่น ภูมิภาคและ
ประเทศ 

9 โครงการ 1.โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกเพ่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ท าวิจัยเชิงพื้นที ่
2.โครงการศึกษาสภาพปญัหา
และความต้องการในการ
พัฒนาท้องถิ่นจากพ้ืนท่ีใน
จังหวัดราชบุรีและ
สมุทรสงคราม 

คณะฯ 

 2.จ านวนงบประมาณวิจัย
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

1 ล้านบาท 2.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 
 

คณะฯ 

 3.จ านวนการเพิ่มขึ้นของ
นักวิจัยรุ่นใหม่เชิงพื้นที ่

ร้อยละ 
2 

3.โครงการ 1 อาจารย์ 1 
งานวิจัย 

คณะฯ 

 4.จ านวนโครงการวิจยั 
ที่บูรณาการกับการให ้
บริการวิชาการสู่สังคม 

2 
โครงการ 

  

 5.ร้อยละงานวิจัยเชิงพื้นที่
ต่องานวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ 
70 

  

 6.จ านวนการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและ
นวัตกรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

20 เรื่อง   
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี2565 
โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
 8.จ านวนจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาอนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือ
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์

1 ช้ินงาน   

 9.จ านวนการใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจยัหรือ
นวัตกรรมเชิงประจักษ์
หรือเชิงพาณิชย ์

1 
ผลงาน 

  

 
3.6 สรุปงบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 
 1) งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 983,900 บาท จ าแนกเป็น งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 685,500 บาท งบพันธกิจ จ านวน 298,400 บาท  
 2) งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 455,710 บาท จ าแนกเป็น งบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ
งบอ่ืน ๆ จ านวน 455,710 บาท  ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปงบประมาณจ าแนกตามแหล่งเงิน 
  

แหล่งเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. งบประมาณแผ่นดิน 983,900 68.34 
    1.1 งบยุทธศาสตร์ มรภ. 685,500 47.62 
    1.2 งบพันธกิจ 298,400 20.73 
2. งบประมาณเงินรายได้ 455,710 31.66 

รวมทั้งสิ้น 1,439,610 100 
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3.7 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินแผ่นดิน เงินรายได้ ด าเนินงาน 

1. 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

เชิงปริมาณ 
1.คู่มือศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวใน
บริเวณอุทยานธรรมชาติ อ าเภอสวนผึง้ 
จังหวัดราชบุร ี
2. นักศึกษา อาจารย์ ในมหาวิทยาลัย 
และเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาตวิิทยา 
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1.ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 
1 ชุด 

 
 

40 คน 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

186,600  ไตรมาส 2 อ.ดร.กนกวรรณ  แสนเมือง 

2. โครงการราชภัฏร่วมใจพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อ
ยกระดับทักษะทางวชิาชีพและวิชาการของ
ประชาชน จังหวัดราชบุรีให้ทันสมัยพึ่งพาตนเอง
ได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนครัวเรือน/หมู่บ้าน/ชุมชน/
มหาวิทยาลยัเข้ามาให้ความรู้และร่วม
พัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได ้
เชิงคุณภาพ 
1.ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
2.รายได้ของครัวเรือนเพิ่มข้ึน 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 5 

498,900  ไตรมาส 2 คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินแผ่นดิน เงินรายได้ ด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

      

 1) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด   เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
1.ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
20 คน 

 
 

ร้อยละ 80 

 19,960 ไตรมาส 2-3 สาขาวชิาการตลาด 

 2) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
1.ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
33 คน 

 
 

ร้อยละ 80 

 21,280 ไตรมาส 1-2 สาขาวชิาการท่องเที่ยว
และการบริการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินแผ่นดิน เงินรายได้ ด าเนินงาน 

 3) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมสื่อ 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
1.ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
20 คน 

 
 

ร้อยละ 80 

 13,050 ไตรมาส 2 สาขาวชิานิเทศศาสตร ์
และนวัตกรรมสื่อ 

 4) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
1.ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
170 คน 

 
 

ร้อยละ 80 

 27,550 ไตรมาส 2, 4 สาขาวชิาการบัญช ี

 5) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
1.ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
70 คน 

 
 

ร้อยละ 80 

 27,550 ไตรมาส 1-3 สาชาวิชาการจัดการทัว่ไป 

 6) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
1.ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
50 คน 

 
 

ร้อยละ 80 

 9,430 ไตรมาส 2, 4 สาชาวิชาการจัดการทัว่ไป 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินแผ่นดิน เงินรายได้ ด าเนินงาน 

 7) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะ
วิทยาการจัดการประจ าปีการศึกษา 2565 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
1.ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
120 คน 

 
 

ร้อยละ 80 

 11,850 ไตรมาส 3 คณะวิทยาการจัดการ 

 8) โครงการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนะรรม เพื่อ
การเผยแพร่ศิลปวัฒนะรรมไทยต่อสาธารณชน 
 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
1.ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
20 คน 

 
 

ร้อยละ 80 

 9,000 ไตรมาส 2 คณะวิทยาการจัดการ 

 9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF และศตวรรษ
ที่ 21 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
1.ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
20 คน 

 
 

ร้อยละ 80 

 9,000 ไตรมาส 3 คณะวิทยาการจัดการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินแผ่นดิน เงินรายได้ ด าเนินงาน 

 10) โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพี นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 
 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
1.ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
60 คน 

 
 

ร้อยละ 80 

 9,000 ไตรมาส 1-3 คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินแผ่นดิน เงินรายได้ ด าเนินงาน 

1. โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ       
 1) บริหารจัดการงานประชุมคณะวิทยาการ

จัดการ  
เชิงปริมาณ 
1.อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม 
เชิงคุณภาพ 
1.การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 

 
35 คน 

 
ร้อยละ 80 

 8,757 ไตรมาส 1-4 นางสุธีร์กานต์ แก้วนารายณ์ 

 2) ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของคณาจารย ์

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนรายการซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ 
เชิงคุณภาพ 
1.การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์เป้นไปที่
ก าหนด 

 
2 รายการ 

 
ร้อยละ 90 

 22,000 ไตรมาส 2-4 นายปัญญา ธีระเสถียร 

 3) ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร/คณะ 

เชิงปริมาณ 
1.การด าเนินการรับการตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตรและคณะ 
เชิงคุณภาพ 
1.ผลคะแนการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 

 
2 ระดับ 

 
 

4 คะแนน 

 106,000 ไตรมาส 4 นางสุธีร์กานต์ แก้วนารายณ์ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินแผ่นดิน เงินรายได้ ด าเนินงาน 

 4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยทุธ ์
คณะวิทยาการจัดการ 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
เชิงคุณภาพ 
1.การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค ์
ที่ก าหนด 

 
40 คน 

 
ร้อยละ 80 

 12,000 ไตรมาส 1, 4 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและ
งานประกันคุณภาพ 

 5) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนสาขาวชิาที่ด าเนนิการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์
เชิงคุณภาพ 
1.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
เป็นไปตามเกณฑป์ระกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
6 สาขาวิชา 

 
 

ร้อยละ 80 

 52,000 ไตรมาส 1, 3 นายศุภฤกษ์ สายแก้ว 

 6) ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกคณะวทิยาการจัดการ เชิงปริมาณ 
1.จ านวนคร้ังในการออกประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ 
เชิงคุณภาพ 
1.การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพ 

 
2 คร้ัง 

 
 

ร้อยละ 80 

 3,000 ไตรมาส 2-3 รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนักศึกษา 

 7) งบกลางคณะวิทยาการจัดการ เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ 
1.การด าเนินการเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 90 

 18,010 ไตรมาส 1-4 คณบด ี
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินแผ่นดิน เงินรายได้ ด าเนินงาน 

2. โครงการบริหารสถานวีิทยุเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง 

      

 1) บริหารจัดการสถานวีิทยุเพื่อการศึกษา เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ  
เชิงคุณภาพ 
1.การบริหารจัดการสถานีวิทยุเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว ้

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 

 

 30,000 ไตรมาส 1-4 สาขาวชิานิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมสื่อ 

 2) จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบที่ 2 

เชิงปริมาณ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2  
เชิงคุณภาพ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 
เป็นไปตามคุณลักษระที่ก าหนด 

 
1 เคร่ือง 

 20,000 ไตรมาส 1 สาขาวชิานิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมสื่อ 

3. โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ (ด้านสังคมศาสตร์) 

เชิงปริมาณ 
1.การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละความพึงพอใจด้านการจัดการศึกษา
ของนักศึกษาต่อคณะ/สาขาวิชา 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 

298,400  ไตรมาส 1, 4 สาขาวชิา และคณะ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินแผ่นดิน เงินรายได้ ด าเนินงาน 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวทิยาการ
จัดการ 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ได้รับการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
 

 195,000 ไตรมาส 1-4 คณบด ี
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบตัิ 

 
4.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ      
สู่การปฏิบัติจะต้องอาศัยความร่วมมือของอาจารย์ บุคลากรในคณะวิทยาการจัดการที่จะมุ่งมั่นผลักดัน
การด าเนินแผนงานโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี และในการ
ด าเนินงานโครงการส าคัญต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การระดมสรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการสร้าง
ความตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกภาพและการสื่อสารระหว่างกลุ่มงาน ดังนั้น               
คณะวิทยาการจัดการจึงก าหนด แนวทางที่ส าคัญในการน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเป็นกลไก
ส าคัญในการด าเนินงานแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของคณะวิทยาการจัดการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมหลักที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป็นประสงค์หลัก 
 2. ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความส าคัญในการใช้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ เป็นกรอบในการบริหารการด าเนินพันธกิจของหน่วยงาน 
 3. ผู้บริหารด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะวิทยาการจัดการ ให้บุคลากรได้รับทราบมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนฯ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
4.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2. เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับให้คณะวิทยาการจัดการ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา 
รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการ
บริหารงาน 
  
4.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 1. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินโครงการโดยผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 
เป็นรายไตรมาส 
 2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะ เป็นรายไตรมาส 
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4.4 กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอ านาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหาร ซึ่งมี
คณบดี รองคณบดี เป็นผู้มีอ านาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผล 
รวมถึงรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่งานงบประมาณจะเป็นผู้
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลในภาพรวมของคณะ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และน าเสนอรายงานต่อกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ประมวลผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
4.5 องค์กรการติดตามและประเมินผล 

องค์กรที่มีหน้าที่ ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการ จัดการ 
ประกอบด้วย งานงบประมาณ  สาขาวิชา หน่วยงานในก ากับของคณะ โดย 

4.5.1 งานประมาณ ท าหน้าที่เป็นหน่วยติดตามผลของคณะวิทยาการจัดการ มีบทบาทความ
รับชอบ ดังนี้ 

        1. จัดท าสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของคณะวิทยาการ
จัดการ 

         2. วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการให้บริการในระดับ
คณะ ระดับสาขาวิชา เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
คณะ 

         3. พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และ
สอดคล้องกับกลไกการบริหารงาน โดยพัฒนาและปรับปรุง แผนติดตามประเมินผลของคณะประจ าปี
งบประมาณ และระบบรายงานการติดตามประเมินผลของคณะ 

         4. รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากฝ่าย/สาขาวิชา/และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด 
และน าเสนอความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานทุกไตรมาส และจัดท ารายงานผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานของคณะ ในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ 

4.5.2 งานในระดับคณะ/สาขาวิชา เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของคณะ มี
บทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                  1. วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการระดับ
คณะ เพ่ือบูรณาการโครงการที่ส าคัญในระดับหน่วยงานและคัดเลือกโครงการส าคัญที่ตอบสนองต่อ
ผลส าเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ส่งให้งานงบประมาณ เพ่ือจัดท าแผนติดตาม
ประมินผลประจ าปีของคณะ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานในคณะ 
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         2. ด าเนินการติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผน 
และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เร่งรัดและแก้ไขให้การด าเนินงานต่าง ๆ บรรลุผล รวมถึงรายงานผลตาม
แผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผล แต่เป็นโครงการที่เป็นนโยบายส าคัญที่
ได้รับมอบหมายจากคณะวิทยาการจัดการที่เกิดขึ้นระหว่างปีให้กับงานงบประมาณเพ่ือรายงานต่อกอง
นโยบายและแผน เพ่ือบูรณาการผลการด าเนินงานของคณะ เป็นผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับ
มหาวิทยาลัย 
 
4.6 ระยะเวลาการติดตาม  
 1. กรอบระยะเวลาการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการของคณะวิทยาการจัดการ 
     ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 
     ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 
     ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 
     ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 

 
 2. กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
     ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ในเดือนมีนาคม 2565 
     ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ในเดือนมิถุนายน 2565 
     ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ในเดือนกันยายน 2565 
 
 3. การวัดผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
    เกณฑ์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
    ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50 – ร้อยละ 59.99 
    ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60 – ร้อยละ 69.99 
    ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70 – ร้อยละ 79.99 
    ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80 – ร้อยละ 89.99 
    ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90 – 100 
 
 4. เกณฑ์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
  ตัวช้ีวัด 1 ร้อยละของตัวชี้วัดโครงการตามแผนฯ เป็นไปตามเป้าหมาย  
  สูตรค านวณ    จ านวนตัวชี้วัดโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย x 100 
        จ านวนตัวชี้วัดโครงการทั้งหมด 
 
  ตัวช้ีวัด 2 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ  
  สูตรค านวณ    จ านวนตัวชี้วัดของแผนเป็นไปตามเป้าหมาย x 100 
             จ านวนแผนทั้งหมด 
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4.7 การจัดท าระบบรายงานการติดตามประเมินผล  

4.7.1 คณะวิทยาการจัดการ ที่เป็นเจ้าของแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงตาม
กระบวนการน าส่งผลผลผลิตทุกระดับ และคัดเลือกโครงการที่เป็นเงื่อนไขความส าเร็จของเป้าหมายการ
ให้บริการระดับสาขาวิชา  และระดับคณะ โดยด าเนินการคัดเลือกโครงการที่จะติดตามประเมินผล ดังนี้ 

         1. โครงการส าคัญตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายการด าเนินงานที่ส าคัญระดับ
คณะ มหาวิทยาลัย กระทรวง และระดับชาติ 

         2. โครงการส าคัญท่ีส่งผลต่อการบริหารและบริการด้านการศึกษา 
         3. โครงการส าคัญที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อน และจะด าเนินการ

ต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป 
         4. โครงการส าคัญท่ีใช้งบประมาณในการด าเนินงานสูง 
 
4.7.2  การรายงานด าเนินการ 
        1. รายงานผลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพ่ือการบริหารติดตามผลของคณะวิทยาการ

จัดการ งานงบประมาณ รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล และจัดท าเป็นเอกสารผลการด าเนินการภาพรวม
ของคณะ โดยก าหนดให้มีการแสดงผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
คณะ ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณ สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะ  เพื่อเป็นประโยชน์ในจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป 

        2. แบบการรายงานแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ หรือความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์
ของคณะ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณะจะต้องระบุภารกิจของหน่วยงานว่าเป็นการด าเนินงาน
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
        3. แบบรายงาน แสดงให้เห็นถึงการน ายุทธศาสตร์ของคณะไปพิจารณาให้มีการ
ด าเนินการที่ส าคัญ ในรูปแบบของแผนงานโครงการ มาตรการและกิจกรรมที่สนองตอบยุทธศาสตร์ของ
คณะ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงการส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมาย
การให้บริการของคณะ 
        4. แบบการรายงานผลการด าเนินงาน ต้องแสดงให้ทราบถึงความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานต้องด าเนินการติดตามความก้าวหน้า และ
ประเมินผลความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ โดยการวัดผลการด าเนินงานที่เน้นผล
ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก  
        5. แบบการรายงานต้องแสดงให้เห็นถึงปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2565 ของคณะ ซึ่งครอบคลุมถึงปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนและข้อจ ากัดของ
การด าเนินงาน โดยวิเคราะห์ตรวจสอบสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของ
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2565 ที่จะใช้เป็นข้อมูลย้อนหลับ น าไปสู่การปรับแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2565 และวางแผนแนวทางการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อให้สามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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