
แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนปฏิรปู 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

ม่ันคง 

แผนแมบท
ภายใต

ยุทธศาสต
รชาต ิ

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เปาหมาย ดาน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยออม ประเด็นปฏิรูป 

ยุทธศาสตรท่ี 
1 ปฏิรูป
ระบบการ
บริหารจัดการ
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
เพ่ือประสิทธิ 
ภาพและความ
ยั่งยืน 

1.ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
สังคมศาสตร 
2.ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
3.ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

เปาหมายท่ี 1 
ยกระดับงาน
บริการ
ประชาชนสู
ความเปนเลิศ 
ตอบสนอง
ความตองการ
ของประชาชน
ไดอยาง
สะดวก 
รวดเร็ว 
โปรงใส 

ยุทธศาสตรท่ี 
6 ดานการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ดานท่ี 2 ดานการ
บริหารราชการ
แผนดิน 
 
เปาหมายท่ี 3.
โครงสรางภาครัฐ 
กะทัดรัด ปรับตัวได
เร็ว และระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
เปาหมายหรือผลอัน
พึงประสงคและ
ผลสัมฤทธิ์ // 
ปรับปรุงบทบาท
ภารกิจและโครงสราง
องคการท่ีมีความ
ทันสมัย กะทัดรัด 
ระบบการทํางานท่ี
คลองตัว รวดเร็ว 
เนนการคิดริเริ่ม
สรางสรรค และ
สามารถยุบเลิก 
ปรับเปลี่ยนองคกรได
ตามสถานการณของ
การพัฒนา โดยศึกษา
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงและ
รูปแบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
กระทรวง 
(กระทรวง/กรมพันธุ
ใหม : High 
Performance) // 
ทบทวนบทบาท
ภาครัฐ ท้ังในสวน

ประเด็นท่ี 3 
ภาครัฐมีขนาด
เล็กลง 
เหมาะสมกับ
ภารกิจ 
 3.1 ภาครัฐมี
ขนาดท่ี
เหมาะสม 
(ตรวจสอบ
ความซํ้าซอน
และปรับภารกิจ
และพันธกิจของ
หนวยงาน
ภาครัฐให
สอดคลองกับ
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ
ในเชิงบูรณาการ 
โดยยุบเลิก
ภารกิจท่ีไม
จําเปน ถายโอน
ภารกิจใหภาค
สวนอ่ืนรับไป
ดําเนินการ) 

- - ยุทธศาสตรท่ี …6… 
: การบริหารจัดการ
ในภาครฐัการ
ปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 
 
 เปาหมายท่ี 1 ลด
สัดสวนคาใชจาย
ดานบุคลากร และ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
และ 
การใหบริการของ
ภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของ
ประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุง
โครงสราง
หนวยงาน บทบาท 
ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ใหมีความ
โปรงใส ทันสมัย 
คลองตัว มีขนาดท่ี
เหมาะสม เกิด
ความคุมคา 
สามารถใหบริการ
ประชาชนใน
รูปแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 
5 : การ
เสริมสราง
ความม่ันคง
แหงชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  
สูความม่ังค่ัง
และยั่งยืน 

- แผนพ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

นโยบายการ
สงเสริมการ
บริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรร
มาภิบาล และ
การปองกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 
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แผนความ

ม่ันคง 

แผนแมบท
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ยุทธศาสต
รชาต ิ

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เปาหมาย ดาน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยออม ประเด็นปฏิรูป 

ของภารกิจหลักและ
ภารกิจรอง เพ่ือลด
ความซํ้าซอน ศึกษา
การนําเทคโนโลยีมา
ใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ ลด
กระบวนงาน 
ระยะเวลาในการ
ใหบริการ พัฒนา
บุคลากรใหมีขีด
สมรรถนะรองรับ
ภารกิจในอนาคต 
และปรับปรงุ
กฎหมายท่ีสอดคลอง
กับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป // 
ทบทวนภารกิจหลัก 
ของภาครัฐใหมุงเนน
ภารกิจกําหนด
นโยบาย กํากับดูแล 
สงเสริม สนับสนุน 
โดยใหภาคเอกชน
หรือภาคประชาชน 
ทองถ่ิน ชุมชนใหเขา
มาทําแทนภาครัฐ 
และภาครัฐจะไมทํา
ภารกิจท่ีแขงขันกับ
ภาคเอกชน และลด
บทบาท สําหรับ
ภารกิจรอง เนนการ
จางเหมาและการ
ทํางานแบบ
จัดบริการรวม //
พัฒนาและรังสรรค

ทางเลือกท่ี
หลากหลายและมี
คุณภาพ ขาราชการ
มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และ
ความรับผิดชอบตอ
บทบาทหนาท่ี
องคกร มีสมรรถนะ
สูงและมีความ
ทันสมัย ราชการ
บริหารสวนกลางมี
ขนาดเล็กลง และ
ราชการบริหารสวน
ทองถ่ินมีขนาดท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนปฏิรปู 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

ม่ันคง 

แผนแมบท
ภายใต

ยุทธศาสต
รชาต ิ

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เปาหมาย ดาน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยออม ประเด็นปฏิรูป 

นวัตกรรมในรูปแบบ
ใหม (Sandbox) ซ่ึง
เปนการทดลองการ
ปลดล็อคขอจํากัดท่ี
เปนอุปสรรคตาง ๆ 
เพ่ือใหเกิดอิสระ
ความคลองตัว
ทางการบริหาร และ
สานพลังความรวมมือ
ของภาคสวนตาง ๆ 
ตามแนวทางประชา
รัฐ // ปฏิรูป
โครงสรางและการ
บริหารราชการของ
จังหวัด ใหเปน
ลักษณะตาม
ยุทธศาสตรหลักของ
จังหวัด เชน ดานการ
ทองเท่ียว ดาน
การคาการลงทุน 
เปนตน โดยทบทวน
บทบาทภารกิจของ
หนวยงานสวนกลาง
ในภูมิภาคใหมีเทาท่ี
จําเปน ไมซํ้าซอน 
และข้ึนตรงกับผูวา
ราชการจังหวัด เนน
การบูรณาการหรอื
เชื่อมโยงการทํางาน
ของหนวยงานใน
พ้ืนท่ีและทุกภาคสวน 
เพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ของ
ยุทธศาสตรเชิงพ้ืนท่ีสู
ยุทธศาสตรชาติ //
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ยุทธศาสตรชาต ิ แผนปฏิรปู 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

ม่ันคง 

แผนแมบท
ภายใต

ยุทธศาสต
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แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
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ทบทวนบทบาท 
ภารกิจ และการ
ปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางหนวยงาน
สวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวน
ทองถ่ิน ใหมีความ
ชัดเจน ไมซํ้าซอน 
โดยปรับเปลี่ยน
บทบาทสวนภูมิภาค 
เปนการใหคําปรึกษา
แนะนําดานวิชาการ
แกทองถ่ิน และการ
สงเสริมสนับสนุน
สวนทองถ่ินในการ
จัดบริการสาธารณะ 
//ยกระดับธรรมาภิ
บาลของหนวยงาน
ภาครัฐใหอยูในระดับ
ท่ีสูงข้ึน //ปฏิรูป
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ไดแก การ
จัดตั้งและยุบ
หนวยงานใหมีความ
คลองตัว การนําไป
ปฏิบัติตามความ
เหมาะสม // 
ปรับปรุงวิธีการงบ 
ประมาณกระบวน 
การบริหาร การ
จัดทําคําขอและ
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แผนพัฒนา 12 
แผนความ

ม่ันคง 

แผนแมบท
ภายใต

ยุทธศาสต
รชาต ิ

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เปาหมาย ดาน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยออม ประเด็นปฏิรูป 

อนุมัติงบประมาณให
กระชับ สอดคลองกับ
กับการเปลีย่นแปลง 
และคํานึงถึง
วัตถุประสงคในการ
แกไข 

ยุทธศาสตรท่ี 
2 ปรับปรุง
สภาพแวดลอ
มของ
มหาวิทยาลัย
ใหสมบูรณ
และสอดคลอง
กับภารกิจ 

1.ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
สังคมศาสตร 
2.ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
3.ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

เปาหมายท่ี 1 
ยกระดับงาน
บริการ
ประชาชนสู
ความเปนเลิศ 
ตอบสนอง
ความตองการ
ของประชาชน
ไดอยาง
สะดวก 
รวดเร็ว 
โปรงใส 

ยุทธศาสตรท่ี 
6 ดานการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ดานท่ี 2 ดานการ
บริหารราชการ
แผนดิน 
 
เปาหมายท่ี 3.
โครงสรางภาครัฐ 
กะทัดรัด ปรับตัวได
เร็ว และระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
เปาหมายหรือผลอัน
พึงประสงคและ
ผลสัมฤทธิ์ // 
ปรับปรุงบทบาท
ภารกิจและโครงสราง
องคการท่ีมีความ
ทันสมัย กะทัดรัด 
ระบบการทํางานท่ี
คลองตัว รวดเร็ว 
เนนการคิดริเริ่ม
สรางสรรค และ
สามารถยุบเลิก 
ปรับเปลี่ยนองคกรได
ตามสถานการณของ
การพัฒนา โดยศึกษา
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงและ
รูปแบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน

ประเด็นท่ี 3 
ภาครัฐมีขนาด
เล็กลง 
เหมาะสมกับ
ภารกิจ 
 3.1 ภาครัฐมี
ขนาดท่ี
เหมาะสม 
(ตรวจสอบ
ความซํ้าซอน
และปรับภารกิจ
และพันธกิจของ
หนวยงาน
ภาครัฐให
สอดคลองกับ
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ
ในเชิงบูรณาการ 
โดยยุบเลิก
ภารกิจท่ีไม
จําเปน ถายโอน
ภารกิจใหภาค
สวนอ่ืนรับไป
ดําเนินการ) 

- - ยุทธศาสตรท่ี …6… 
: การบริหารจัดการ
ในภาครฐัการ
ปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 
 
 เปาหมายท่ี 1 ลด
สัดสวนคาใชจาย
ดานบุคลากร และ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
และ 
การใหบริการของ
ภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของ
ประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุง
โครงสราง
หนวยงาน บทบาท 
ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ใหมีความ
โปรงใส ทันสมัย 

ยุทธศาสตรท่ี 
5 : การ
เสริมสราง
ความม่ันคง
แหงชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  
สูความม่ังค่ัง
และยั่งยืน 

- แผนพ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

นโยบายการ
สงเสริมการ
บริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรร
มาภิบาล และ
การปองกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 
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ยุทธศาสต
รชาต ิ

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เปาหมาย ดาน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยออม ประเด็นปฏิรูป 

กระทรวง 
(กระทรวง/กรมพันธุ
ใหม : High 
Performance) // 
ทบทวนบทบาท
ภาครัฐ ท้ังในสวน
ของภารกิจหลักและ
ภารกิจรอง เพ่ือลด
ความซํ้าซอน ศึกษา
การนําเทคโนโลยีมา
ใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ ลด
กระบวนงาน 
ระยะเวลาในการ
ใหบริการ พัฒนา
บุคลากรใหมีขีด
สมรรถนะรองรับ
ภารกิจในอนาคต 
และปรับปรงุ
กฎหมายท่ีสอดคลอง
กับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป // 
ทบทวนภารกิจหลัก 
ของภาครัฐใหมุงเนน
ภารกิจกําหนด
นโยบาย กํากับดูแล 
สงเสริม สนับสนุน 
โดยใหภาคเอกชน
หรือภาคประชาชน 
ทองถ่ิน ชุมชนใหเขา
มาทําแทนภาครัฐ 
และภาครัฐจะไมทํา
ภารกิจท่ีแขงขันกับ
ภาคเอกชน และลด

คลองตัว มีขนาดท่ี
เหมาะสม เกิด
ความคุมคา 
สามารถใหบริการ
ประชาชนใน
รูปแบบ 
ทางเลือกท่ี
หลากหลายและมี
คุณภาพ ขาราชการ
มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และ
ความรับผิดชอบตอ
บทบาทหนาท่ี
องคกร มีสมรรถนะ
สูงและมีความ
ทันสมัย ราชการ
บริหารสวนกลางมี
ขนาดเล็กลง และ
ราชการบริหารสวน
ทองถ่ินมีขนาดท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนปฏิรปู 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

ม่ันคง 

แผนแมบท
ภายใต

ยุทธศาสต
รชาต ิ

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เปาหมาย ดาน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยออม ประเด็นปฏิรูป 

บทบาท สําหรับ
ภารกิจรอง เนนการ
จางเหมาและการ
ทํางานแบบ
จัดบริการรวม //
พัฒนาและรังสรรค
นวัตกรรมในรูปแบบ
ใหม (Sandbox) ซ่ึง
เปนการทดลองการ
ปลดล็อคขอจํากัดท่ี
เปนอุปสรรคตาง ๆ 
เพ่ือใหเกิดอิสระ
ความคลองตัว
ทางการบริหาร และ
สานพลังความรวมมือ
ของภาคสวนตาง ๆ 
ตามแนวทางประชา
รัฐ // ปฏิรูป
โครงสรางและการ
บริหารราชการของ
จังหวัด ใหเปน
ลักษณะตาม
ยุทธศาสตรหลักของ
จังหวัด เชน ดานการ
ทองเท่ียว ดาน
การคาการลงทุน 
เปนตน โดยทบทวน
บทบาทภารกิจของ
หนวยงานสวนกลาง
ในภูมิภาคใหมีเทาท่ี
จําเปน ไมซํ้าซอน 
และข้ึนตรงกับผูวา
ราชการจังหวัด เนน
การบูรณาการหรือ



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนปฏิรปู 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

ม่ันคง 

แผนแมบท
ภายใต

ยุทธศาสต
รชาต ิ

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เปาหมาย ดาน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยออม ประเด็นปฏิรูป 

เชื่อมโยงการทํางาน
ของหนวยงานใน
พ้ืนท่ีและทุกภาคสวน 
เพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ของ
ยุทธศาสตรเชิงพ้ืนท่ีสู
ยุทธศาสตรชาติ //
ทบทวนบทบาท 
ภารกิจ และการ
ปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางหนวยงาน
สวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวน
ทองถ่ิน ใหมีความ
ชัดเจน ไมซํ้าซอน 
โดยปรับเปลี่ยน
บทบาทสวนภูมิภาค 
เปนการใหคําปรึกษา
แนะนําดานวิชาการ
แกทองถ่ิน และการ
สงเสริมสนับสนุน
สวนทองถ่ินในการ
จัดบริการสาธารณะ 
//ยกระดับธรรมาภิ
บาลของหนวยงาน
ภาครัฐใหอยูในระดับ
ท่ีสูงข้ึน //ปฏิรูป
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ไดแก การ
จัดตั้งและยุบ
หนวยงานใหมีความ
คลองตัว การนําไป



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนปฏิรปู 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

ม่ันคง 

แผนแมบท
ภายใต

ยุทธศาสต
รชาต ิ

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เปาหมาย ดาน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยออม ประเด็นปฏิรูป 

ปฏิบัติตามความ
เหมาะสม // 
ปรับปรุงวิธีการงบ 
ประมาณกระบวน 
การบริหาร การ
จัดทําคําขอและ
อนุมัติงบประมาณให
กระชับ สอดคลองกับ
กับการเปลีย่นแปลง 
และคํานึงถึง
วัตถุประสงคในการ
แกไข 

ยุทธศาสตรท่ี 
3 พัฒนา
ความเขมแข็ง
ดานการผลิต
บัณฑิต 

1.ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
สังคมศาสตร 
2.ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
3.ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

เปาหมายท่ี 2 
สติปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 
…3…ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพคน 

ดานท่ี 5 ดาน
เศรษฐกิจ  
1. การปฏิรูปดาน
ความสามารถในการ
แขงขัน 
1.1 ผลิตภาพ 
(Productivity) 
อุตสาหกรรมหลัก
และอุตสาหกรรมใหม 
และกิจกรรม
สนับสนุน 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย มีระบบการ
ฝกวิชาชีพ
อาชีวศึกษาและการ
พัฒนา
ระดับอุดมศึกษา
ใหกับนักเรียนและ
แรงงานเปนสิ่งท่ี
สําคัญอยางมากใน
ปจจุบัน 

ประเด็นท่ี 3 
การปฏิรูป 
3.3 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุก
ระดับ ทุก
ประเภท  
 

ดานท่ี 5 ดาน
เศรษฐกิจ  
1. การปฏิรูป
ดาน
ความสามารถ
ในการแขงขัน 
1.1 ผลิตภาพ 
(Productivity) 
อุตสาหกรรม
หลักและ
อุตสาหกรรม
ใหม และ
กิจกรรม
สนับสนนุ 
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย มีระบบ
การฝกวิชาชีพ
อาชีวศึกษาและ
การพัฒนา
ระดับอุดมศึกษ
าใหกับนักเรียน

ประเด็นท่ี ๔ 
การตระหนักถึง
พหุปญญาของ
มนุษยท่ี
หลากหลาย  
๔.๒การสราง
เสนทางอาชีพ 
สภาพแวดลอม
การทางาน และ
ระบบสนับสนนุ 
ท่ีเหมาะสมสา
หรับผูมี
ความสามารถ
พิเศษผานกลไก
ตาง ๆ  

ยุทธศาสตรท่ี …1… 
: การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
 
 เปาหมายท่ี 3 : 
คนไทยมีการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และมีความสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรท่ี 
5 : การ
เสริมสราง
ความม่ันคง
แหงชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  
สูความม่ังค่ัง
และยั่งยืน 

1.ผูสําเร็จ
การศึกษา
ดาน
สังคมศาส
ตร 
2.ผูสําเร็จ
การศึกษา
ดาน
วิทยาศาส
ตรและ
เทคโนโลย ี
3.ผูสําเร็จ
การศึกษา
ดาน
วิทยาศาส
ตรสุขภาพ 

เปาหมายท่ี 2 
สติปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 
…3…ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพคน 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนปฏิรปู 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

ม่ันคง 

แผนแมบท
ภายใต

ยุทธศาสต
รชาต ิ

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เปาหมาย ดาน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยออม ประเด็นปฏิรูป 

และแรงงานเปน
สิ่งท่ีสําคัญอยาง
มากในปจจุบัน 

ยุทธศาสตรท่ี 
4 พัฒนา
มหาวิทยาลัย
ใหมีความ
เขมแข็งดาน
การวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรและ
เปาหมายของ
ประเทศ 
2.โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
แกปญหาหรือสราง
ความเขมแข็งดาน
สังคม ชุมชน ความ
ม่ันคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตรของ
ประเทศ 
3.โครงการพัฒนา
ระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน และปจจัย
เอ้ือท่ีสนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม 
4.โครงการวิจัยเพ่ือ
สราง สะสม องค
ความรูท่ีมีศักยภาพ 

เปาหมายท่ี 1 
ประเทศไทย
เปนประเทศท่ี
พัฒนาแลวท่ี
เศรษฐกิจ
เติบโตอยางมี
เสถียรภาพ
และยั่งยืน 
 
เปาหมายท่ี 2  
ประเทศไทยมี
ขีด
ความสามารถ
ในการแขงขัน
สูงข้ึน  
 

ยุทธศาสตรท่ี 
…2…ดาน……
การสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของประเทศ 

ดานท่ี 5 ดาน
เศรษฐกิจ  
1. การปฏิรูปดาน
ความสามารถในการ
แขงขัน 
 

1.3 ระบบนิเวศ
ดานวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 
// จัดตั้ง
ศูนยกลางการ
พัฒนาและวิจัย
เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและ
ปริมาณของการ
วิจัยพัฒนา //
ตั้งศูนยกลาง
สงเสริมธุรกิจ
สตารทอัพ 

- - ยุทธศาสตรท่ี …8… 
: การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
 
เปาหมายท่ี 1: เพ่ิม
ความเขมแข็งดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของ
ประเทศ 
 
เปาหมายท่ี 2 : 
เพ่ิมความสามารถ
ในการประยุกตใช
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับ
ความสามารถการ
แขงขันของภาคการ
ผลิตและบริการ 
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 
5 : การ
เสริมสราง
ความม่ันคง
แหงชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  
สูความม่ังค่ัง
และยั่งยืน 

- แผนระดับ ท่ี 3 แผน
บูรณาการการวิจัย
และนวัตกรรม 

นโยบายการ
พัฒนาและ
สงเสริมการใช
ประโยชนจาก
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
พัฒนาและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 
5 พัฒนางาน
พันธกิจ
สัมพันธ
มหาวิทยาลัย
กับสังคม 
(University 

1.ผลงานการ
ใหบริการวิชาการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 
3  ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพคน 

ดานท่ี 5 ดาน
เศรษฐกิจ 
3. การปฏิรูปสถาบัน
ทางเศรษฐกิจ 
3.5 ปฏิรูปหนวยงาน 
ขับเคลื่อน ติดตาม 
และประเมินผลการ

- ประเด็นท่ี 4 
โครงสราง
พ้ืนฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก 
4.4 รักษาและ
เสริมสราง
เสถียรภาพทาง

- ยุทธศาสตรท่ี 1  
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย 
 
เปาหมายท่ี 3 : คน
ไทยมีการศึกษาท่ีมี

ยุทธศาสตรท่ี 
5 : การ
เสริมสราง
ความม่ันคง
แหงชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  

- แผนพ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

นโยบาย
การศึกษาและ
เรียนรู การทํานุ
บํารุงศาสนา 
ศิลปและ
วัฒนธรรม 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนปฏิรปู 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

ม่ันคง 

แผนแมบท
ภายใต

ยุทธศาสต
รชาต ิ

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เปาหมาย ดาน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยออม ประเด็นปฏิรูป 

Social 
Engagement
) เพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน
อยางยั่งยืน 

พัฒนาเศรษฐกิจ มี
ระบบประเมินผลการ
พัฒนาประเทศมี
ความสอดคลองกับ
ลักษณะของนโยบาย
ท่ีเนนการบูรณาการ
ในหลายมิติและการมี
สวนรวมจากทุกภาค
สวน มีเครื่องมือใน
การติดตาม
ประเมินผล
ยุทธศาสตรสําคัญ
ของประเทศท่ีได
มาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 และยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 

เศรษฐกิจมห
ภาค (พัฒนา
นโยบายให
สอดคลองกับ
แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ
โลกและการ
ดําเนินธุรกิจใน
อนาคต เพ่ือให
เศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพ
เหมาะสําหรับ
การดําเนินและ
ลงทุนทางธุรกิจ 
เชื่อมโยงการคา
การลงทุนของ
ไทยกับ
ตางประเทศ 
เพ่ือพัฒนาไปสู
การเปนชาติ
การคาใน
อนาคต ) 

คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และมีความสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 

สูความม่ังค่ัง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 
6 สงเสริม
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม 

1.ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี 1 
ใจ มีจิต
สาธารณะ 
รับผิดชอบตอ
สังคมและ
ผูอ่ืน มัธยัสถ 
อดออม โอบ
ออมอารี มี
วินัย ยึดม่ันใน
ความซ่ือสัตย 
รักษาศีลธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 
…3…ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพคน 

ดานท่ี 9 ดานสังคม 
 
5 การสรางการมี
สวนรวม การเรียนรู 
การรับรู และการ
สงเสริมกิจกรรมทาง
สังคม เปาหมายหรือ
ผลอันพึงประสงค
และผลสัมฤทธิ์ : 
ประชาชนมีความเปน
พลเมืองดี มีคุณธรรม 

ประเด็นท่ี 1 
การปรับเปลี่ยน
คานิยมและ
วัฒนธรรม 
(ปลูกฝงคานิยม
วัฒนธรรมท่ีพึง
ประสงค) 

ประเด็นท่ี 3 
การปฏิรูปการ
เรียนรูแบบพลิก
โฉม  

3.4 การพัฒนา
ระบบการ
เรียนรูตลอด
ชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี …1… 
: การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
 
 
 
เปาหมายท่ี 3 : คน
ไทยมีการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรท่ี 
5 : การ
เสริมสราง
ความม่ันคง
แหงชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  
สูความม่ังค่ัง
และยั่งยืน 

- แผนพ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

นโยบาย
การศึกษา และ
เรียนรู การทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนปฏิรปู 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

ม่ันคง 

แผนแมบท
ภายใต

ยุทธศาสต
รชาต ิ

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เปาหมาย ดาน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยออม ประเด็นปฏิรูป 

คุณธรรม และ
เปนพลเมืองดี
ของชาติ มี
จิตสํานึกของ
ความเปนไทย 
รูจักการ
พ่ึงตนเอง 
รักษาความ
เปนไทย 
เขาใจ
สังคมไทยและ
สังคมโลก 
ยอมรับความ
แตกตาง มี
ความ
เครงครัดและ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบและ
กฎหมายของ
สังคม 

ถึงพรอมดวยความ
พอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตอาสา ใน
สังคมท่ีเปนธรรมและ
ไมทอดท้ิงกัน 

และมีความสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรท่ี 
๗ พัฒนา

มหาวิทยาลัย

ไปสูความเปน

สากล 

1.โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรและ
เปาหมายของ
ประเทศ 
2.โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
แกปญหาหรือสราง
ความเขมแข็งดาน
สังคม ชุมชน ความ
ม่ันคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตรของ

เปาหมายท่ี 1 
ประเทศไทย
เปนประเทศท่ี
พัฒนาแลวท่ี
เศรษฐกิจ
เติบโตอยางมี
เสถียรภาพ
และยั่งยืน 
 
เปาหมายท่ี 2  
ประเทศไทยมี
ขีด
ความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรท่ี 
…2…ดาน……
การสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของประเทศ 

ดานท่ี 5 ดาน
เศรษฐกิจ  
1. การปฏิรูปดาน
ความสามารถในการ
แขงขัน 
 

1.3 ระบบนเิวศ
ดานวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 
// จัดตั้ง
ศูนยกลางการ
พัฒนาและวิจัย
เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและ
ปริมาณของการ
วิจัยพัฒนา //
ตั้งศูนยกลาง
สงเสริมธุรกิจ
สตารทอัพ 

- - ยุทธศาสตรท่ี …8… 
: การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
 
เปาหมายท่ี 1: เพ่ิม
ความเขมแข็งดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของ
ประเทศ 
 
เปาหมายท่ี 2 : 
เพ่ิมความสามารถ

ยุทธศาสตรท่ี 
5 : การ
เสริมสราง
ความม่ันคง
แหงชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  
สูความม่ังค่ัง
และยั่งยืน 

- แผนระดับ ท่ี 3 แผน
บูรณาการการวิจัย
และนวัตกรรม 

นโยบายการ
พัฒนาและ
สงเสริมการใช
ประโยชนจาก
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
พัฒนาและ
นวัตกรรม 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนปฏิรปู 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

ม่ันคง 

แผนแมบท
ภายใต

ยุทธศาสต
รชาต ิ

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เปาหมาย ดาน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยออม ประเด็นปฏิรูป 

ประเทศ 
3.โครงการพัฒนา
ระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน และปจจัย
เอ้ือท่ีสนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม 
4.โครงการวิจัยเพ่ือ
สราง สะสม องค
ความรูท่ีมีศักยภาพ 

สูงข้ึน  
 

ในการประยุกตใช
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับ
ความสามารถการ
แขงขันของภาคการ
ผลิตและบริการ 
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 
๘ : พัฒนา
โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร 
ใหเปน
โรงเรียน
ตนแบบและ
เปนแหลงฝก
ประสบการณ
วิชาชีพของ
นักศึกษา 

1.โครงการ
สนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

เปาหมายท่ี 2 
สติปญญา 

ยุทธศาสตร ท่ี 
3 ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพคน 

ดานท่ี 5 ดาน
เศรษฐกิจ  
1. การปฏิรูปดาน
ความสามารถในการ
แขงขัน 
1.1 ผลิตภาพ 
(Productivity) 
อุตสาหกรรมหลัก
และอุตสาหกรรมใหม 
และกิจกรรม
สนับสนุน 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย มีระบบการ
ฝกวิชาชีพ
อาชีวศึกษาและการ
พัฒนา
ระดับอุดมศึกษา
ใหกับนักเรียนและ
แรงงานเปนสิ่งท่ี
สาคัญอยางมากใน
ปจจุบัน 

ประเด็นท่ี 3 
การปฏิรูป 
3.3 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุก
ระดับ ทุก
ประเภท  
 

ดานท่ี 5 ดาน
เศรษฐกิจ  
1. การปฏิรูป
ดาน
ความสามารถ
ในการแขงขัน 
1.1 ผลิตภาพ 
(Productivity) 
อุตสาหกรรม
หลักและ
อุตสาหกรรม
ใหม และ
กิจกรรม
สนับสนนุ 
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย มีระบบ
การฝกวิชาชีพ
อาชีวศึกษาและ
การพัฒนา
ระดับอุดมศึกษ
าใหกับนักเรียน
และแรงงานเปน
สิ่งท่ีสําคัญอยาง

ประเด็นท่ี ๔ 
การตระหนักถึง
พหุปญญาของ
มนุษยท่ี
หลากหลาย  
๔.๒การสราง
เสนทางอาชีพ 
สภาพแวดลอม
การทางาน และ
ระบบสนับสนนุ 
ท่ีเหมาะสมสา
หรับผูมี
ความสามารถ
พิเศษผานกลไก
ตาง ๆ  

ยุทธศาสตรท่ี 1การ
เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย 
 
 เปาหมายท่ี 3 : 
คนไทยมีการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และมีความสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรท่ี 
5 : การ
เสริมสราง
ความม่ันคง
แหงชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศ  
สูความม่ังค่ัง
และยั่งยืน 

- แผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรูใหมีคุณภาพ
เทาเทียมและท่ัวถึง 

นโยบาย
การศึกษา และ
เรียนรู การทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 



แผนมหาลัย ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนปฏิรปู 

แผนพัฒนา 12 
แผนความ

ม่ันคง 

แผนแมบท
ภายใต

ยุทธศาสต
รชาต ิ

แผนตามมติ ครม. นโยบายรัฐบาล 
เปาหมาย ดาน โดยตรง ประเด็นปฏิรูป โดยออม ประเด็นปฏิรูป 

มากในปจจุบัน 
 


