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คำนำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดย
จัดทำเป็นแผนระยะ 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในระยะเริ่มแรกให้จัดทำ 3 ปีก่อน (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลตาม
เป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติด ตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ซึง่ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัตกรรม และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ รวมทั้งยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนแผนปฏิบัติก ารด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การบริหารราชการ และการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ และนำข้อมูลบันทึกในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
โดยผู้บริหารและคณาจารย์หลากหลายสาขา ร่วมกันคิดอย่างบูรณาการในการกำหนดทิศทางซึ่งนำมาสู่
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับนี้
มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ทุกท่าน
ที่สละเวลาอันมีค่าในการจัดทำ การแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ
จนกระทั ่ ง แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการฯ ฉบั บ นี ้ สำเร็ จ ด้ ว ยดี และหวั ง ว่ า เป็ น อย่ า งยิ ่ ง ว่ า ทุ ก หน่ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยจะนำแผนปฏิบัติราชการฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนของหน่วยงานและการดำเนินการที่
สอดคล้องกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายเดียวกัน และส่งผลถึงความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร

2

ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
1. ที่มาและความสำคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กำหนดให้แผนในประเทศไทยมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่
1 : แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ มี 35 ประเด็น เป็นเป้าหมายระยะยาวในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ระดับที่ 2 : ประกอบด้วย 4 แผน ได้แก่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
จำนวน 23 ฉบับ แบ่งออกเป็น 85 แผนย่อย เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไม่เกิดการทำงาน
ซ้ำซ้อนนำไปจัดทำแผนปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน + 2 ด้าน (แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านตำรวจ) 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 4) แผนความมั่นคง ระดับที่ 3 : Action plan หรือแผนปฏิบัติ แบ่งออกได้ 2
ประเภท ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการใช้สำหรับประเด็นใหญ่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายหน่วย เช่น แผนปฏิบัติการ
วิจัยแห่งชาติ แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 2) แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น ระยะ 5 ปี เบื้องต้น 3 ปี คือ ปี 2563 – 2565 และ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ให้รัฐจัดให้มี
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น เป้ า หมายในการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั ่ ง ยื น มาตรา 142 กำหนดให้ ร ่ า ง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ และ มาตรา
162 กำหนดให้คำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อรัฐสภา ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งรวมถึงสถาบันอุดมศึกษา จึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้สำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยการ
จัดทำแผน ระดับ 3 ให้ตอบเป้าหมายของแผนในระดับ 2 และ 1
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
วันที่ 30 เมษายน 2562 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผน 5 ปี
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง) โดยในระยะเริ่มแรกให้จัดทำ 3
ปีก่อน (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนระดับ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580)
สำหรับ แผนระดับที่ 2 มีความเกี่ย วข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่
เกี่ยวข้อง) และแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 5 (3) กำหนดให้การจัดการอุดมศึกษาต้ อ ง
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และ
แผนด้านการอุดมศึกษา และมาตรา 26 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอำนาจในการจัดการศึกษา
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอื่น ๆ ตาม
กฎหมายกำหนด โดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา
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2. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ กำหนดความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนแผนปฏิบัติ
การด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารราชการและการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ และนำข้อมูลบันทึกในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) โดยกรอบแนวคิดประกอบด้วย แผนระดับชาติที่เกี่ยวของดังนี้
2.1 ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี กำหนดวิ ส ั ย ทัศ นให้ ป ระเทศมี ค วาม “มั ่ น คง มั ่ ง คั ่ ง ยั ่ ง ยื น ”
เป็น ประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพัฒ นาตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง (sufficient economy)
โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ ระยะยาว รวมทั้งโจทย์ท้าทายที่ส ำคัญ
ของประเทศ ดังนี้
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย
1) ความมั่นคง
2) การต่างประเทศ
3) การเกษตร
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5) การท่องเที่ยว
6) พื้นที่และเมือง น่าอยู่อัจฉริยะ
7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล
8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมยุคใหม่
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม
11) ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต
12) การพัฒนาการเรียนรู้
13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
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14) ศักยภาพการกีฬา
15) พลังทางสังคม
16) เศรษฐกิจฐานราก
17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2.1.3 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็น
ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็นประกอบด้วย
1) ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2) ปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน
3) ทุจริต คอร์รัปชั่น
4) จัดการมลพิษทั้งระบบ
5) การทำงานของภาครัฐ
6) สภาพแวดล้อมของรัฐ
7) สังคมสูงวัย
8) คนและการศึกษา
9) เศรษฐกิจฐานราก
10) ยกระดับ บริการสาธารณสุข
11) กระจายศูนย์กลางความเจริญ
12) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
13) ระบบโลจิสติกส์
14) การท่องเที่ยว
15) พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
2.1.4 นโยบายอื่น ๆ ที่สำคัญของรัฐบาล
นโยบายอื่น ๆ ที่สำคัญของรัฐบาล อาทิ การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชนการ
ยกระดับศักยภาพของแรงงาน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การแก้ไขปั ญหา
ทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การจัดเตรียมมาตรการ
รองรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และการสนับสนุนให้มีการศึกษา และการรับฟังความเห็นของประชาชน
จากกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ข้างต้น สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาเพื่อจัดทำ
แผนระดับที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้โจทย์ท้าทายสำคัญของประเทศสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้
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1. การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และ
มีทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. การสร้างองค์ความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสะสมความรู้เพื่อเป็นการวางรากฐานสำหรับ อนาคตและ
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ
3. การสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ นวัตกรรม การ
พัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคม
4. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองสำคัญ สำหรับการ
สร้างคน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ผ่านการปรับเปลี่ยน
บทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบ และการบริหาร
จัดการ
3. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพรบูรณ์
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ได้ก ำหนด “ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
แผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”
3.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิ บ ั ต ิร าชการของส่ ว นราชการนั ้น โดยจัด ทำเป็ นแผนห้ า ปี ซึ ่ ง ต้ อ งสอดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นแผนห้าปี
ตามมาตรา16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
4. องค์ประกอบ
สาระสำคัญของแผนปฏิบ ัติร าชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มีองค์ประกอบ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นมหาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ติด 1 ใน 10 ของกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิง
พื้นที่ (Area-Based and Community) ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2568)
พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และให้บริการวิชาการ
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3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
5. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยม (Value)
L - Local Wisdom University : สถาบันอุดมปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น
W - Willingness
: ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มศักยภาพ มุ่งสู่
ความสำเร็จเพื่อส่วนรวม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
P – Professional
: การทำงานแบบมืออาชีพ ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
U - Unity
: การประสานสามัคคี ทำงานแบบบูรณาการ และสร้างความร่วมมือ
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)
บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์
ประกอบด้วย 6 เรื่อง คือ
5.1 แผนปฏิบ ัติราชการเรื่องที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โ ดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์
พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5.2 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่
5.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม
5.4 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
5.5 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่
5.5 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
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ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

2.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีส่ วนเกี่ยวข้องใน 4 ยุทธศาตร์ คือ 1) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และ 4) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา/การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน/การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม)
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงปฐมวัย/วัยเรียน/วัยรุ่น/วัยแรงงาน/
วัยสูงอายุ)
ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑/การเปลี่ยนโฉมบทบาท
‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ /การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท/การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
2.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/เกษตรปลอดภัย/เกษตรแปรรูป
ประเด็ น ที ่ 2 อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารขนส่ งและ
โลจิสติกส์)
ประเด็นที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม/
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ/ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย)
ประเด็นที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ/
สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด/สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล/ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ)
2.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (สร้างความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส)
ประเด็นที่ 2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (สนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม (การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง (ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ/เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง/
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน/สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน)
2.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย
เป้าหมายที ่ 1 ภาครัฐ มีว ัฒ นธรรมการทำงานที่ ม ุ่ งผลสั มฤทธิ์ และผลประโยชน์ส ่ว นรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย (องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศประเทศ/พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย)
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ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม/
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ)
ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บุคลากรภาครัฐยึด
มั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต /การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ
มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้)

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย
- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรีนยนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ = ค่าคะแนน 0.79
(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท
- แผนย่อยที่ 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา
1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งกำหนดมาตรการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการ
จัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมาก
ขึ้น
2) จัดให้มีการพัฒ นาเด็กปฐมวัยให้มีส ุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหาร
ที่จำเป็นต่อสมองเด็ก
3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่
สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุม
อารมณ์ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดัน
ให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้า
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สู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน
(1.3) แผนย่อยของแผนแม่บท
- แผนย่อยที่11.3การพัฒนาช่วงวัยเรียนวัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น
2) พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษา ศิ ล ปะ และความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3) พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อ
กับโลกการทำงาน
4) พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการ
เป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น
เป้าหมายของประเด็นย่อย
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ การคิด
วิเคราะห์ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา
(1.4) แผนย่อยที่ 11.3 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับวัยทำงานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
3) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทำงานและสร้างงาน
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เป้าหมายของประเด็นย่อย
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่
จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า (Re Skill) ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
(1.5) แผนย่อยที่ 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้งอายุ
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็น
พลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลัง
ให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทำงาน
ร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย
2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลัง
เกษียณและหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพดู แ ลผู ้ ส ู ง อายุ พร้ อ มทั ้ ง จั ด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้
เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม
เป้าหมายของประเด็นย่อย
- ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการทั้งด้ านการศึกษา
อาชีพ เทคโนโลยี สุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
(2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้ า หมายที ่ 2 คนไทยได้ ร ั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- ตัวชี้วัด : คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 470
คะแนน
- ตัวชี้วัด : ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45
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- ตัวชี้วัด : ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI)
ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน
(2.2) แผนย่ อ ยที ่ 12.1 การปฏิ ร ู ป กระบวนการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ต อบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ ๒๑
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
เป้าหมายแผนย่อย
- คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับพฤติ กรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น Active Learning, Blended Learning
และการบูรณาการกับการทำงาน
(2.3) แผนย่อยที่ 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
- สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่ เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
เป้าหมายแผนย่อย
- ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญ ญา
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ประเมินทักษะความสามารถพิเศษของนักศึกษารายบุคคลและจัดกลุ่มเพื่ อ จัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพที่เชื่อมโยกับการสร้างงานสร้างอาชีพ
(3) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
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เป้าหมายที่ 2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- ตัวชี้วัด : การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 1
ใน 30
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ร้อยละ 1.5
(3.2) แผนย่อยที่ 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒ นาเกษตรสร้ างมูล ค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒ นา และประยุกต์ใ ช้
นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย
ของผลผลิต
2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั ่นคง
อุ ตสาหกรรม พลังงาน อุตสาหกรรมดิจ ิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และ
เครื่องสำอาง
3) พัฒ นาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒ นา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มี
คุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มทักษะของบุคลากร
ไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เป้าหมายแผนย่อย
- ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจั ยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
- วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- ส่งเสริมการวิจัยเชิงพาณิชย์ ร่วมกับสถานประกอบ วิสาหกิจ การเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
(3.3) แผนย่อยที่ 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- สร้างความเสมอภาคทางสังคม
- ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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เป้าหมายของแผนย่อย
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รบั การ
ยกระดับเพิ่มขึน้ จากผลการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในท้องถิ่น
(3.4) แผนย่อยที่ 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
- ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ
- พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของแผนย่อย
- การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ
สีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
(3.5) แผนย่อยที่ 23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน
- พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
- พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป้าหมายของแผนย่อย
- ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
- ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
(4) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้ า หมายที ่ 1 บริ ก ารของรั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค ุ ณ ภาพเป็ น ที ่ย อมรั บ ของ
ผู้ใช้บริการ
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เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐ มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภ าพ ด้ว ยการนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85
- ตัวชี้วัด : ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับขององค์การสหประชาชาติ 60
อันดับแรก
(4.2) แผนย่อยที่ 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง
แนวทางการพัฒนา
- จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายของแผนย่อย
- หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธ์ศาสตร์ชาติ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
- ดำเนินการจัดสรร เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อให้
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
2.2.2.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านศึกษา
เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ประเด็นที่ 2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
ประเด็นที่ 2.2 ประเด็นการสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ประเด็นที่ 3.1 การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ประเด็นที่ 3.2 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล
ที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
ประเด็นที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือในสถานศึกษาที่
ต้องการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์
ประเด็นที่ 4.1 การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู
ประเด็นที่ 4.3 เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม

17
ประเด็นที่ 4.4 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
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ประเด็นที่ 5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประเด็นที่ 5.2 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ประเด็นที่ 5.3 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประเด็นที่ 5.4 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 6.2 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

2.2.3 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) วัตถุประสงค์
(1.1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(1.2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความ
เข้มแข็งแข็งพึ่งพาตนเองได้
(1.3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
(1.4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(1.5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยโปร่งใส ทันสมัย และ
มีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
2) เป้าหมายรวม
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัยทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียงและมีความเป็นไทย
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2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่ว
และเป็นธรรมกลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวับมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น
(3.2) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณค่า
แนวทางที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมลา้ ในสังคม
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
(4.2) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
5) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิแผนการบริหารจัดการ และ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
(5.2) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ
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แนวทางที่ 3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย
โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย
ให้ ค รอบคลุ ม ภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน และภาคประชาชน พร้ อ มทั ้ ง เพื ่ อ สร้ า งพลั ง
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต
5) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(6.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข็มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
(6.2) แนวงทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม
แนวทางที่ 3 พั ฒ นาสภาวะแวดล้อมของการพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
2.3 แผนระดับที่ 3 แผนที่เกี่ยวข้อง
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
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ส่วนที่ 3
สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ส่วนที่ 3
สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการรายปี
จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ จุดแข็ง - จุดอ่อน - โอกาส- อุปสรรค
(SWOT) ค่าคะแนนอยู่ในตำแหน่ง QUESTION MARK เครื่องหมายคำถาม หมายถึงมหาวิทยาลัยมีจุดอ่อนที่
ต้องแก้ไข ในเรื่อง จำนวนนักศึกษาชั้นปี 1 ที่ลดลง นักศึกษาออกกลางคันมีจำนวนกมาก ภาระงานของ
อาจารย์ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ทำให้อาจารย์ทุ่มเทให้กับภาระงานสอนเป็นหลัก บุคลาก รสาย
สนับสนุนยังขาดความรู้การให้คำปรึกษาในงานที่ปฏิบัติ ยังขาดรู้ความสามารถในการเขียนโครงการและทำงาน
แบบบูรณาการรวมถึงการขาดการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
บริหารจัดการยังไม่เชื่อมโยงได้ทุกแพลตฟอร์ม ขาดการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ มหาวิทยาลัยไม่มีการบริหาร
จัดการที่จะนำศักยภาพของอาจารย์ ครุภัณฑ์ และสถานที่เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และไม่ได้รับ
งบประมาณจากแผนบู ร ณาการ 15 แผนงาน ในขณะที ่ ม ี ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกที ่ เ อื ้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย เช่น ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
และจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่บนเส้นทาง East West Corridor มีเครือข่ายความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน มีแหล่งทุนงานวิจั ยจากภายนอก สนับสนุนงานวิจัยจำนวนมาก หน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับ
และประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัยฯ ให้การยอมรับในขีดความสามารถด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัย และมีเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายนอก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ที่แก้ไขจุดอ่อนที่พบก่อน
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถอาศัยโอกาสที่เอื้อ นำมหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้กำหนดหลักการสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี ดังนี้
1. แผนปฏิบัติราชการรายปี จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผล ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำไปสู่การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณนั้ นๆ โดย
นำประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจง
รายละเอีย ด เกี่ย วกับ ตัว ชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงานกรอบเวลาในการดำเนินงาน
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน
2. แผนปฏิบัติราชการรายปีควรเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งในลักษณะ
งานประจำที่ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เน้นการปฏิบัติการเชิงรุก
3. แผนปฏิบัติราชการรายปีนอกจะประกอบด้วยกิจกรรมของโครงการต่างๆ แล้ว ควรใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป
4. แผนปฏิบัติราชการรายปีได้กำหนดให้มีลักษณะยืดหยุ่นและมีกลไกในการปรับแผนที่ชัดเจน
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3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565
ภาพรวม
วิสัยทัศน์ (vision)
เป็นมหาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ติด 1 ใน 10 ของกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
(Area-Based and Community) ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2568)
พันธกิจ (Mision)
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยมี วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สั ง คม ปรั บ ปรุ ง ถ่ า ยทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ผลิ ต ครู แ ละส่ง เสริม
วิทยะฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงกำหนดพันธกิจไว้ 6 ด้านประกอบด้วย
1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และให้บริการวิชาการ
3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
5. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยม (Value)
L - Local Wisdom University : สถาบันอุดมปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น
W - Willingness
: ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มศักยภาพ มุ่งสู่
ความสำเร็จเพื่อส่วนรวม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
P – Professional
: การทำงานแบบมืออาชีพ ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
U - Unity
: การประสานสามัคคี ทำงานแบบบูรณาการ และสร้างความร่วมมือ
เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน
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3.2.1 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตาม
ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1) เป้าหมาย
1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ร้อยละของจำนวนหลักสูตร โครงการพันธกิจสัมพันธ์ ทีผ่ มู้ ีส่วน
ร้อยละ
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม **
2. จำนวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของชุมชนและสังคม (Non-Age Group
จำนวน
Particpation) **
3. จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ที่พัฒนาท้องถิ่น 4
โครงการ/
ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
กิจกรรม
4. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจสัมพันธ์
ร้อยละ
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น
5. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุน
จากความรู้ของมหาวิทยาลัย *

วิสาหกิจ
ชุมชน

6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
พันธกิจสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาการสอนให้เป็นมืออาชีพ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้
จัดเก็บข้อมูล
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ทุกคณะ/สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ทุกคณะ/สถาบันวิจยั
และพัฒนา

1,600
60
75
8
100

ทุกคณะ/สถาบันวิจยั
และพัฒนา
ทุกคณะ/สถาบันวิจยั
และพัฒนา
ทุกคณะ/สถาบันวิจยั
และพัฒนา
คณะครุศาสตร์

* ตัวชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นฯ
** ตัวชี้วัดตามร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ

3) แนวทางการพัฒนา
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพันธกิจสัมพันธ์
2. บูร ณาการพัน ธกิจ สัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา
3. ส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้ศาสตร์พระราชาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนได้อย่าง
แท้จริง
4. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย
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5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4) แผนงาน/โครงการสำคัญ
1) โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
2) โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long Learning
3) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้เป็นมืออาชีพ
4) ยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีความเป็นครูมืออาชีพ
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3.2.2 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่
1) เป้าหมาย
1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาและตรงกับความต้องการของสังคม
2. มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับท้องถิ่นและสังคม
3. มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและสังคมในพื้นที่ **
2. ร้อยละโครงการวิจยั พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดองค์ความรูส้ ู่ชุมชน **
3. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ *
4. ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้พัฒนาชุมชน
5. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิชาชีพครู ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ *
6. จำนวนการยื่นคำขอแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
(สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า)

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้
จัดเก็บข้อมูล

45

ทุกคณะ/สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ทุกคณะ/สถาบันวิจยั
และพัฒนา
ทุกคณะ/สถาบันวิจยั
และพัฒนา
ทุกคณะ/สถาบันวิจยั
และพัฒนา
คณะครุศาสตร์

80
5

คะแนน
ร้อยละ

85

ผลงาน

6

จำนวน

20

ทุกคณะ/สถาบันวิจยั
และพัฒนา

* ตัวชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นฯ
** ตัวชี้วัดตามร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ

3) แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น
2. สนับสนุนการหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
3. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับท้องถิ่นและสังคม
4. พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
5. สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสูง
6. สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
7. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

26
4) แผนงาน/โครงการสำคัญ
1) โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคม
ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
3) โครงการส่งเสริมการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้ าง
ศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งและประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
4) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
5) การทาวิจัยและการจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครอง
สิทธิของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน
6) โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
7) ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพัฒนานักวิจัย
เชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
8) ยกระดับผลงาน วิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น

27
3.2.3 แผนปฏิบัต ิราชการเรื่องที่ 3 การผลิตบัณ ฑิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีค วาม
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
1) เป้าหมาย
1. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
2. มีบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
3. เพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงด้านภาษา และด้านดิจิทัล
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. อัตราการได้งานในพื้นที่หรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
ดูแล **
2. ผลการจัดอันดับความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและ
สังคม (Green/Sustainability) **
3. จำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม

หลักสูตร

4. จำนวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการทีต่ อบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตร

5. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผล
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (B1) *

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้
จัดเก็บข้อมูล

80

5 คณะ/สำนักส่งเสริม
วิชาการฯ

1

5 คณะ/สำนักส่งเสริม
วิชาการฯ
5 คณะ/สำนักส่งเสริม
วิชาการฯ
5 คณะ/สำนักส่งเสริม
วิชาการฯ
5 คณะ/สถาบันภาษา

ร้อยละ
ระดับ

46

3
54

(นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด ที่ประเมิน)

6. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดิจิทัล
7. มี platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่าง
บัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพ *
8. ร้อยละของบัณฑิตครูทสี่ อบผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ
ภายในเวลา 1 ปี *

ร้อยละ

100
5

ระบบ/
จำนวน
ร้อยละ

85

5 คณะ /สำนักวิทย
บริการฯ
คณะครุศาสตร์/สำนัก
วิทยบริการฯ
คณะครุศาสตร์

* ตัวชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นฯ
** ตัวชี้วัดตามร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ

3) แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่ง
สนับสนุน

28
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รู้รักสามัคคี และรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องเป็นที่ต้องการของตลาด และบริบทของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง
5. ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
6. ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาตามศักยภาพผู้เรียน
4) แผนงาน/โครงการสำคัญ
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
3) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4) สนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน
5) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
6) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7) โครงการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการทำงานแก่ศิษย์เก่า

29
3.2.4 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
1) เป้าหมาย
1. เผยแพร่พันธกิจสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ยกระดับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
3. มีแหล่งการเรีย นรู้ด้า นศิล ปวัฒ นธรรมและภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่นจากการสนับสนุ น ของ
มหาวิทยาลัย
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้
จัดเก็บข้อมูล

เรื่อง

20

5 คณะ/สถาบันวิจยั และ
พัฒนา/สำนักศิลปและ
วัฒนธรรม

2. ร้อยละของรายได้ทสี่ ร้างมูลค่าเพิ่มของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เกิดจาก
ภูมิปัญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

45

3. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการยกระดับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว

หมู่บ้าน

10

5 คณะ/สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/สำนักศิลปและ
วัฒนธรรม
5 คณะ/สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/สำนักศิลปและ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
1. จำนวนองค์ความรู้ หรืองานวิจยั ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่

* ตัวชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นฯ
** ตัวชี้วัดตามร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ

3) แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม และสนับสนุนการเป็นฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการยกระดับศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
4) แผนงาน/โครงการสำคัญ
1) โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

30
3.2.5 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่
1) เป้าหมาย
1. ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขัน
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้
จัดเก็บข้อมูล

ร้อยละ

30

5 คณะ/สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

2. จำนวนการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ
20

ราย

10

3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่ใช้นวัตกรรมในการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ราย

8

5 คณะ/สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
5 คณะ/สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้ประกอบการที่ใช้งานวิจัยในการพัฒนาธุรกิจ

* ตัวชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นฯ
** ตัวชี้วัดตามร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ

3)แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่
2. ส่งเสริมการยกระดับผู้ประกอบการ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ
4) แผนงาน/โครงการสำคัญ
1) โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ (Start up)
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3.2.6 แผนปฏิบัตริ าชการเรื่องที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
1) เป้าหมาย
1. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถบริหารงานที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
2. มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
4. มีการบริหารจัดการภาระงานที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อท้องถิ่นและสังคม
5. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานที่ปฏิบัติ และสามารถทำงานบูรณาการได้
6. มีการจัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ระดับคะแนนการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริหารงานภาครัฐ (ITA) *

หน่วยนับ
คะแนน

ค่าเป้าหมาย
2565

หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้
จัดเก็บข้อมูล

4.10

กองกลาง(งานกิจการ
สภามหาวิทยาลัย)
กองนโยบายและแผน
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา)
5คณะ/สำนัก/สถาบัน
(ทุกหน่วยงาน)
5คณะ/สำนัก/สถาบัน
(ทุกหน่วยงาน)
5คณะ/สำนัก/สถาบัน
(ทุกหน่วยงาน)
5คณะ/สำนัก/สถาบัน
(ทุกหน่วยงาน)
5 คณะ/สำนัก/สถาบัน/
สถาบันภาษา/ศูนย์
วิทยาศาสตร์/สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 คณะ/กองพัฒนา
นักศึกษา
5 คณะ/สำนัก/สถาบัน
(ทุกหน่วยงาน)

95
ร้อยละ
จำนวน

9

เครือข่าย

16

ระบบ

10

6. ร้อยละของงานที่ได้รับการพัฒนา จากบุคลากรสายสนับสนุนที่
เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาทักษะ
7. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ

50

ร้อยละ

70

8. จำนวนอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ *
9. จำนวนแหล่ง/ศูนย์/สถาบันการเรียนรูต้ ลอดชีวิต เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัย *

คน

30

แหล่ง

12

3. จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย *
4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
*
5. จำนวนระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล *

* ตัวชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นฯ
** ตัวชี้วัดตามร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ
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3) แนวทางการพัฒนา
1. สร้างระบบและกลไกธรรมาภิบาลในการบริหารงานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมการบูรณาการตามศาสตร์พระราชากับการทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เข้มแข็ง
5. พัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่าง
ยั่งยืน
6. สร้างศูนย์/สถาบันเพื่อยกระดับความเป็นเลิศ
7. พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
4) แผนงาน/โครงการสำคัญ
1) โครงการบริหาตามหลักธรรมาภิบาล
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3) โครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย
4) โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) โครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 467,641,100
แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม

งบประมาณ รายได้
แผ่นดิน หน่วยงาน

1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดย 31,762,600 31,564,800 197,800
ใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อ
13,175,790 178,690 12,997,100
การพัฒนาพื้นที่
3. การผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

18,864,975
1,068,720

-

1,068,720

5. การพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการในพื้นที่

2,550,000

-

2,550,000

6. การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

2,499,395 16,365,580

125,763,765 83,722,415 42,041,350

เงินกู้
ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

อื่นๆ
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ภาคผนวก
แผนผังความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ความเชื่อมโยงแผนปฏิบตั ิราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับยุทธศาสตร์อื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความ
มั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
23 ประเด็น

ประเด็น 11
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็น 11
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็น 11
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็น 20
การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนปฏิรูปประเทศ
11 + 2 ด้าน

ด้านที่ 12
ด้านการศึกษา

ด้านที่ 12
ด้านการศึกษา

ด้านที่ 12
ด้านการศึกษา

ด้านที่ 12
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ฉบับที่ 12
(2560 – 2564)

ประเด็น 12
การพัฒนาการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการ
วิจัย

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
ท้องถิ่น

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
ราชการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติฯ เรื่องที่ 1 การบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติฯ เรื่อง
ที่ 2 การวิจัย
พัฒนานวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาพื้นที่

แผนปฏิบัติฯ เรื่องที่
5 การพัฒนาและ
ส่งเสริม
ผู้ประกอบการใน
พื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและ
พัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

แผนปฏิบัติฯ เรื่องที่ 1 การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติฯ เรื่อง
ที่ 2 การวิจัย
พัฒนานวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาพื้นที่

แผนปฏิบัติฯเรื่องที่ 3
การผลิตบัณฑิตเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น และมี
ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วยการอุดม วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย
มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนปฏิบตั ิฯเรื่องที่ 4
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

แผนปฏิบตั ิฯ เรื่องที่ 6 การ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วย
หลักธรรมาภิบาล

