
ความสอดคล้อง 

แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

มั่นคง 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสต
ร์ชาติ 

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ด้าน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยอ้อม ประเด็นปฏิรูป 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 พัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรสู่มือ
อาชีพ 

1.ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 
2.ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
3.ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

เป้าหมายที่ 2 
สติปัญญา  

ยุทธศาสตร์ที่ 
…3…ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านที่ 5 ด้าน
เศรษฐกิจ  
1. การปฏิรูปด้าน
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
1.1 ผลิตภาพ 
(Productivity) 
อุตสาหกรรมหลัก
และอุตสาหกรรมใหม่ 
และกิจกรรม
สนับสนุน 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มีระบบการ
ฝึกวิชาชีพ
อาชีวศึกษาและการ
พัฒนา
ระดับอุดมศึกษา
ให้กับนักเรียนและ
แรงงานเป็นสิ่งที่
สาคัญอย่างมากใน
ปัจจุบัน 

ประเด็นที ่3 
การปฏิรูป 
3.3 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุก
ระดับ ทุก
ประเภท  
 

ด้านที่ 5 ด้าน
เศรษฐกิจ  
1. การปฏิรูป
ด้าน
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
1.1 ผลิตภาพ 
(Productivity) 
อุตสาหกรรม
หลักและ
อุตสาหกรรม
ใหม่ และ
กิจกรรม
สนับสนุน 
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ มรีะบบ
การฝึกวิชาชีพ
อาชีวศึกษาและ
การพัฒนา
ระดับอุดมศึกษ
าให้กับนักเรียน
และแรงงานเป็น
สิ่งที่ส าคัญอย่าง
มากในปัจจุบัน 

ประเด็นที ่๔ 
การตระหนักถึง
พหุปัญญาของ
มนุษย์ที่
หลากหลาย  
๔.๒การสร้าง
เส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อม
การทางาน และ
ระบบสนับสนุน 
ที่เหมาะสมสา
หรับผู้มี
ความสามารถ
พิเศษผ่านกลไก
ต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 
 เป้าหมายที่ 3 : 
คนไทยมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และมีความสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 : การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  
สู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน 

- แผนพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

นโยบาย
การศึกษาและ
เรียนรู้ การท านุ
บ ารุงศาสนา 
ศิลปและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
หลักสูตรและ
ระบบการ
เรียนการสอน
ที่มีมาตรฐาน
ทันสมัย 

1.ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 
2.ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เป้าหมายที่ 2 
สติปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 
…3…ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านที่ 5 ด้าน
เศรษฐกิจ  
1. การปฏิรูปด้าน
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
1.1 ผลิตภาพ 
(Productivity) 

ประเด็นที ่3 
การปฏิรูป 
3.3 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุก
ระดับ ทุก

ด้านที่ 5 ด้าน
เศรษฐกิจ  
1. การปฏิรูป
ด้าน
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
1.1 ผลิตภาพ 

ประเด็นที ่๔ 
การตระหนักถึง
พหุปัญญาของ
มนุษย์ที่
หลากหลาย  
๔.๒การสร้าง
เส้นทางอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ …1… 
: การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 
 เป้าหมายที่ 3 : 
คนไทยมีการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 : การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  

 แผนพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 
 
 

นโยบาย
การศึกษาและ
เรียนรู้ การท านุ
บ ารุงศาสนา 
ศิลปและ
วัฒนธรรม 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

มั่นคง 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสต
ร์ชาติ 

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ด้าน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยอ้อม ประเด็นปฏิรูป 

3.ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
4. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมหลัก
และอุตสาหกรรมใหม่ 
และกิจกรรม
สนับสนุน 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มีระบบการ
ฝึกวิชาชีพ
อาชีวศึกษาและการ
พัฒนา
ระดับอุดมศึกษา
ให้กับนักเรียนและ
แรงงานเป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างมากใน
ปัจจุบัน 

ประเภท  
 

(Productivity) 
อุตสาหกรรม
หลักและ
อุตสาหกรรม
ใหม่ และ
กิจกรรม
สนับสนุน 
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ มรีะบบ
การฝึกวิชาชีพ
อาชีวศึกษาและ
การพัฒนา
ระดับอุดมศึกษ
าให้กับนักเรียน
และแรงงานเป็น
สิ่งที่ส าคัญอย่าง
มากในปัจจุบัน 

สภาพแวดล้อม
การทางาน และ
ระบบสนับสนุน 
ที่เหมาะสมสา
หรับผู้มี
ความสามารถ
พิเศษผ่านกลไก
ต่าง ๆ  

ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และมีความสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

สู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน 

แผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและท่ัวถึง
  

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ระบบบริหาร
การจัดการ
องค์การด้วย 
เทคโนโลยี 
และธรรมาภิ
บาล 

1.ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 
2.ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
3.ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

เป้าหมายที่ 1 
ยกระดับงาน
บริการ
ประชาชนสู่
ความเป็นเลิศ 
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
ได้อย่าง
สะดวก 
รวดเร็ว 
โปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ด้านที่ 2 ด้านการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน 
 
เป้าหมายที่ 3.
โครงสร้างภาครัฐ 
กะทัดรัด ปรับตัวได้
เร็ว และระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
เป้าหมายหรือผลอัน
พึงประสงค์และ
ผลสัมฤทธิ์ // 
ปรับปรุงบทบาท
ภารกิจและโครงสร้าง
องค์การที่มีความ
ทันสมัย กะทัดรัด 

ประเด็นที่ 3 
ภาครัฐมีขนาด
เล็กลง 
เหมาะสมกับ
ภารกิจ 
 3.1 ภาครัฐมี
ขนาดที่
เหมาะสม 
(ตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อน
และปรับภารกิจ
และพันธกิจของ
หน่วยงาน
ภาครัฐให้
สอดคล้องกับ
การขับเคลื่อน

- - ยุทธศาสตร์ที่ …6… 
: การบริหารจัดการ
ในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 
 
 เป้าหมายที่ 1 ลด
สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร และ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
และ 
การให้บริการของ

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 : การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  
สู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน 

- แผนพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

นโยบายการ
ส่งเสริมการ
บริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาล และ
การป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

มั่นคง 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสต
ร์ชาติ 

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ด้าน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยอ้อม ประเด็นปฏิรูป 

ระบบการท างานที่
คล่องตัว รวดเร็ว 
เน้นการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
สามารถยุบเลิก 
ปรับเปลี่ยนองค์กรได้
ตามสถานการณ์ของ
การพัฒนา โดยศึกษา
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงและ
รูปแบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
กระทรวง 
(กระทรวง/กรมพันธุ์
ใหม่ : High 
Performance) // 
ทบทวนบทบาท
ภาครัฐ ทั้งในส่วน
ของภารกิจหลักและ
ภารกิจรอง เพื่อลด
ความซ้ าซ้อน ศึกษา
การน าเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ ลด
กระบวนงาน 
ระยะเวลาในการ
ให้บริการ พัฒนา
บุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะรองรับ
ภารกิจในอนาคต 
และปรับปรุง
กฎหมายที่สอดคล้อง
กับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป // 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ในเชิงบูรณาการ 
โดยยุบเลิก
ภารกิจที่ไม่
จ าเป็น ถ่ายโอน
ภารกิจให้ภาค
ส่วนอื่นรับไป
ด าเนินการ) 

ภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของ
ประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุง
โครงสร้าง
หน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิด
ความคุ้มค่า 
สามารถให้บริการ
ประชาชนใน
รูปแบบ 
ทางเลือกท่ี
หลากหลายและมี
คุณภาพ ข้าราชการ
มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และ
ความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่
องค์กร มีสมรรถนะ
สูงและมีความ
ทันสมัย ราชการ
บริหารส่วนกลางมี
ขนาดเล็กลง และ
ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นมีขนาดที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่
รับผิดชอบ 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

มั่นคง 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสต
ร์ชาติ 

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ด้าน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยอ้อม ประเด็นปฏิรูป 

ทบทวนภารกิจหลัก 
ของภาครัฐให้มุ่งเน้น
ภารกิจก าหนด
นโยบาย ก ากับดูแล 
ส่งเสริม สนับสนุน 
โดยให้ภาคเอกชน
หรือภาคประชาชน 
ท้องถิ่น ชุมชนให้เข้า
มาท าแทนภาครัฐ 
และภาครัฐจะไม่ท า
ภารกิจที่แข่งขันกับ
ภาคเอกชน และลด
บทบาท ส าหรับ
ภารกิจรอง เน้นการ
จ้างเหมาและการ
ท างานแบบ
จัดบริการร่วม //
พัฒนาและรังสรรค์
นวัตกรรมในรูปแบบ
ใหม่ (Sandbox) ซ่ึง
เป็นการทดลองการ
ปลดล็อคข้อจ ากัดที่
เป็นอุปสรรคต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดอิสระ
ความคล่องตัว
ทางการบริหาร และ
สานพลังความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ 
ตามแนวทางประชา
รัฐ // ปฏิรูป
โครงสร้างและการ
บริหารราชการของ
จังหวัด ให้เป็น
ลักษณะตาม



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

มั่นคง 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสต
ร์ชาติ 

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ด้าน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยอ้อม ประเด็นปฏิรูป 

ยุทธศาสตร์หลักของ
จังหวัด เช่น ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้าน
การค้าการลงทุน 
เป็นต้น โดยทบทวน
บทบาทภารกิจของ
หน่วยงานส่วนกลาง
ในภูมิภาคให้มีเท่าที่
จ าเป็น ไม่ซ้ าซ้อน 
และข้ึนตรงกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด เน้น
การบูรณาการหรือ
เชื่อมโยงการท างาน
ของหน่วยงานใน
พ้ืนทีแ่ละทุกภาคส่วน 
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่สู่
ยุทธศาสตร์ชาติ //
ทบทวนบทบาท 
ภารกิจ และการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ให้มีความ
ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน 
โดยปรับเปลี่ยน
บทบาทส่วนภูมิภาค 
เป็นการให้ค าปรึกษา
แนะน าด้านวิชาการ
แก่ท้องถิ่น และการ
ส่งเสริมสนับสนุน
ส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริการสาธารณะ 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

มั่นคง 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสต
ร์ชาติ 

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ด้าน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยอ้อม ประเด็นปฏิรูป 

//ยกระดับธรรมาภิ
บาลของหน่วยงาน
ภาครัฐให้อยู่ในระดับ
ที่สูงขึ้น //ปฏิรูป
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ได้แก่ การ
จัดตั้งและยุบ
หน่วยงานให้มีความ
คล่องตัว การน าไป
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสม // 
ปรับปรุงวิธีการงบ 
ประมาณกระบวน 
การบริหาร การ
จัดท าค าขอและ
อนุมัติงบประมาณให้
กระชับ สอดคล้องกับ
กับการเปลี่ยนแปลง 
และค านึงถึง
วัตถุประสงค์ในการ
แก้ไข 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 วิจัย
เข้มแข็งแหล่ง
ภูมิปัญญา
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

1.โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของ
ประเทศ 
2.โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้าน

เป้าหมายที่ 1 
ประเทศไทย
เป็นประเทศท่ี
พัฒนาแล้วที่
เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ
และยั่งยืน 
 
เป้าหมายที่ 2  

ยุทธศาสตร์ที่ 
…2…ด้าน……
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ด้านที่ 5 ด้าน
เศรษฐกิจ  
1. การปฏิรูปด้าน
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

1.3 ระบบนิเวศ
ด้านวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 
// จัดตั้ง
ศูนย์กลางการ
พัฒนาและวิจัย
เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและ
ปริมาณของการ
วิจัยพัฒนา //

-- -- ยุทธศาสตร์ที่ …8… 
: การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
 
เป้าหมายที่ 1: เพ่ิม
ความเข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของ

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 : การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  
สู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน 

- แผนระดับ ที่ 3 แผน
บูรณาการการวิจัย
และนวัตกรรม 

นโยบายการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
พัฒนาและ
นวัตกรรม 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

มั่นคง 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสต
ร์ชาติ 

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ด้าน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยอ้อม ประเด็นปฏิรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังคม ชุมชน ความ
มั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ 
3.โครงการพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และปัจจัย
เอ้ือที่สนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม 
4.โครงการวิจัยเพื่อ
สร้าง สะสม องค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 

ประเทศไทยมี
ขีดความ 
สามารถใน
การแข่งขัน
สูงขึ้น  
 

ตั้งศูนย์กลาง
ส่งเสริมธุรกิจ
สตาร์ทอัพ 

ประเทศ 
 
เป้าหมายที่ 2 : 
เพ่ิมความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับ
ความสามารถการ
แข่งขนัของภาคการ
ผลิตและบริการ 
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 ด้านบริการ
วิชาการแก่
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

1.ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 
3  ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านที่ 5 ด้าน
เศรษฐกิจ 
3. การปฏิรูปสถาบัน
ทางเศรษฐกิจ 
3.5 ปฏิรูปหน่วยงาน 
ขับเคลื่อน ติดตาม 
และประเมินผลการ
พัฒนาเศรษฐกิจ มี
ระบบประเมินผลการ
พัฒนาประเทศมี
ความสอดคล้องกับ
ลักษณะของนโยบาย
ที่เน้นการบูรณาการ
ในหลายมิติและการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน มีเครื่องมือใน
การติดตาม
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ส าคัญ
ของประเทศท่ีได้

- ประเด็นที่ 4 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก 
4.4 รักษาและ
เสริมสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมห
ภาค (พัฒนา
นโยบายให้
สอดคล้องกับ
แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์
โลกและการ
ด าเนินธุรกิจใน
อนาคต เพ่ือให้
เศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพ
เหมาะส าหรับ

- ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 
เป้าหมายที่ 3 : คน
ไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และมีความสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 : การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  
สู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน 

- แผนพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

นโยบาย
การศึกษาและ
เรียนรู้ การท านุ
บ ารุงศาสนา 
ศิลปและ
วัฒนธรรม 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

มั่นคง 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสต
ร์ชาติ 

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ด้าน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยอ้อม ประเด็นปฏิรูป 

มาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 และยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

การด าเนินและ
ลงทุนทางธุรกิจ 
เชื่อมโยงการค้า
การลงทุนของ
ไทยกับ
ต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาไปสู่
การเป็นชาติ
การค้าใน
อนาคต ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 ด้านบริการ
วิชาการแก่
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

1.โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

เป้าหมายที่ 2 
ประเทสไทยมี
ขีดความ 
สามารถใน
การแข่งขัน
สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ด้านที่ 5 ด้าน
เศรษฐกิจ 
 
๑ การปฏิรูปด้าน
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
๑.๑ ผลิตภาพ 
(Productivity) 
อุตสาหกรรมหลัก
และอุตสาหกรรมใหม่ 
และกิจกรรม
สนับสนุน 
 - อุตสาหกรรม
การศึกษา สร้าง
ความต้องการต่อ
อุตสาหกรรมการ 
ศึกษาด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนา
มาตรการจูงใจด้าน
การฝึกอบรม และ
การดึงดูดการฝึก 
อบรมทางด้าน
อุตสาหกรรมเฉพาะ
ทาง รวมถึงการ

ประเด็นที่ ๒ 
อุตสาหกรรม
และบริการแห่ง
อนาคต (เพ่ือ
ขับเคลื่อน
ประเทศด้วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่ง
อนาคต เพ่ิม
บุคลากรที่มี
ทักษะและ
ความรู้ตาม
ความต้องการ
ของตลาด สร้าง
ระบบนิเวศ
อุตสาหกรรม
และบริการที่
เหมาะสม และ
สนับสนุนการ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
และบริการ
อย่างยั่งยืน) 
 

- - ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 : การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  
สู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน 

 แผนบูรณาการสร้าง
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

นโยบายการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
พัฒนาและ
นวัตกรรม 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

มั่นคง 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสต
ร์ชาติ 

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ด้าน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยอ้อม ประเด็นปฏิรูป 

พัฒนาศักยภาพใน
การให้การศึกษาจาก
การสร้างมาตรการ
ดึงดูดศาสตราจารย์
หรือผู้สอนที่มี
คุณภาพทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
และการอ านวยความ
สะดวกให้กับภาค 
เอกชนในการจัดตั้ง
สถาบัน อุดมศึกษา 
- การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มี
ระบบการฝึกวิชาชีพ
อาชีวศึกษาและการ
พัฒนาระดับอุดม 
ศึกษาให้กับนักเรียน
และแรงงานเป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างมากใน
ปัจจุบัน 
 

ประเด็นที่ ๓ 
แม่เหล็กการ
ท่องเที่ยวระดับ
โลก (พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เดิมและสร้าง
แหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ที่มี
เอกลักษณ์
เฉพาะโดย
ค านึงถงึ
ศักยภาพของแต่
ละพ้ืนที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวพ านัก
ระยะยาว 
ตลอดจนส่ง 
เสริมการสร้าง
และพัฒนาคน 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบ
นิเวศทีเ่อ้ือต่อ
การเติบโตของ
การท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 ส่งเสริม
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม 

1.ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปและวัฒนธรรม 

เป้าหมายที่ 1 
ใจ มีจิต
สาธารณะ 
รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ 
อดออม โอบ
อ้อมอารี มี
วินัย ยึดมั่นใน

ยุทธศาสตร์ที่ 
…3…ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านที่ 9 ด้านสังคม 
 
5 การสร้างการมี
ส่วนร่วม การเรียนรู้ 
การรับรู้ และการ
ส่งเสริมกิจกรรมทาง
สังคม เป้าหมายหรือ
ผลอันพึงประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ : 

ประเด็นที่ 1 
การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม 
(ปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์) 

ประเด็นที่ 3 
การปฏิรูปการ
เรียนรู้แบบพลิก
โฉม  

3.4 การพัฒนา
ระบบการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ …1… 
: การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 
 
 
เป้าหมายที่ 3 : คน
ไทยมีการศึกษาที่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 : การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  
สู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน 

- แผนพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

นโยบาย
การศึกษา และ
เรียนรู้ การท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

มั่นคง 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสต
ร์ชาติ 

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ด้าน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยอ้อม ประเด็นปฏิรูป 

ความซื่อสัตย์ 
รักษาศีลธรรม 
คุณธรรม และ
เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มี
จิตส านึกของ
ความเป็นไทย 
รู้จักการ
พ่ึงตนเอง 
รักษาความ
เป็นไทย 
เข้าใจ
สังคมไทยและ
สังคมโลก 
ยอมรับความ
แตกต่าง มี
ความ
เคร่งครัดและ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบและ
กฎหมายของ
สังคม 

ประชาชนมีความเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม 
ถึงพร้อมด้วยความ
พอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตอาสา ใน
สังคมท่ีเป็นธรรมและ
ไม่ทอดทิ้งกัน 

คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และมีความสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

 


