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ค าน า 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็น
แผนระยะ 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในระยะเริ่มแรก  
ให้จัดท า 3 ปีก่อน (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหาร
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
ตามนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทีค่ณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เห็นชอบ 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ รวมทั้งยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การบริหารราชการและ 
การด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้  
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

1. ที่มาและความส าคัญ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ก าหนดให้แผนในประเทศไทยมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่   1 : 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ มี 35 ประเด็น เป็นเปูาหมายระยะยาวในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ระดับที่ 2 : ประกอบด้วย 4 แผน ได้แก่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 
ฉบับ แบ่งออกเป็น 85 แผนย่อย เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน 
น าไปจัดท าแผนปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน + 2 ด้าน (แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านต า รวจ) 3)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 4) แผนความมั่นคง ระดับที่ 3 : Action plan หรือแผนปฏิบัติ แบ่งออกได้ 2 
ประเภท ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการใช้ส าหรับประเด็นใหญ่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายหน่วย เช่น แผนปฏิบัติการ
วิจัยแห่งชาติ แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 2) แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ระยะ 5 ปี เบื้องต้น 3 ปี คือ ปี 2563 – 2565 และ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ให้รัฐ 
จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มาตรา 142 ก าหนดให้ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ และ มาตรา 162 
ก าหนดให้ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อรัฐสภา ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ดังนั้นหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งรวมถึงสถาบันอุดมศึกษา จึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ส าเร็จตามเปูาหมาย ด้วยการจัดท าแผน 
ระดับ 3 ให้ตอบเปูาหมายของแผนในระดับ 2 และ 1  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
วันที่ 30 เมษายน 2562 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผน 5 ป ี
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) โดยในระยะเริ่มแรกให้จัดท า  
3 ปีก่อน (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนระดับ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580) 
ส าหรับแผนระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง) และแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 5 (3) ก าหนดให้การจัดการอุดมศึกษาต้องตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผน  
ด้านการอุดมศึกษา และมาตรา 26 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจในการจัดการศึกษา การวิจัย
และสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย
ก าหนด โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา  
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2. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ก าหนดความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ รวมทั้งยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารราชการและการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ และน าข้อมูลบันทึกในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
โดยกรอบแนวคิดประกอบด้วย แผนระดับชาติที่เก่ียวของดังนี้ 

2.1  ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
     ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ก าหนดวิสัยทัศนให้ประเทศมีความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”          

เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (sufficient economy)      
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ระยะยาว รวมทั้งโจทย์ท้าทายที่ส า คัญ        
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) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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) พ้ืนที่และเมือง 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) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

2.1.3  ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็น 
ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็นประกอบด้วย 
1) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
2) ปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน 
3) ทุจริต คอร์รัปชั่น 
4) จัดการมลพิษทั้งระบบ 
5) การท างานของภาครัฐ 
6) สภาพแวดล้อมของรัฐ 
7) สังคมสูงวัย 
8) คนและการศึกษา 
9) เศรษฐกิจฐานราก 
10) ยกระดับ บริการสาธารณสุข 
11) กระจายศูนย์กลางความเจริญ 
12) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
13) ระบบโลจิสติกส์ 
14) การท่องเที่ยว 
15) พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

2.1.4  นโยบายอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของรัฐบาล 
นโยบายอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของรัฐบาล อาทิ การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน

การยกระดับศักยภาพของแรงงาน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชี วิ ต ของประชาชน มาตรการ เศรษฐกิ จ เ พ่ือรองรั บความผั นผวนของ เศรษฐกิ จ โลก  
การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า  การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และการสนับสนุนให้มีการศึกษา และการรับฟังความเห็น
ของประชาชน 

จากกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ข้างต้น สามารถสรุปประเด็นการพัฒนา 
เพ่ือจัดท าแผนระดับที่ 3 เพ่ือสนับสนุนให้โจทย์ท้าทายส าคัญของประเทศสู่การปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 
ดังนี้ 
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1. การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และ 
มีทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.  การสร้างองค์ความรู้ มุ่งเนน้การวิจัยเพื่อสะสมความรู้เพื่อเป็นการวางรากฐานส าหรับ อนาคตและ
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ 

3.  การสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ นวัตกรรม การพัฒนา
ระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง  ๆให้เอ้ือต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม 

4.  การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองส าคัญ ส าหรับ 
การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ผ่านการปรับเปลี่ ยน
บทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบ และการบริหารจัดการ 

3. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ได้ก าหนด “ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
แผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” 

3.1  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท า เป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ         
แผนแม่บท แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” 

มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นแผนห้าปี  
ตามมาตรา16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีช่วงเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

4. องค์ประกอบ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เป็นมหาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ติด 1 ใน 10 ของกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 
(Area-Based and Community) ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2568)” 

 พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และให้บริการวิชาการ 
3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
5. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพ้ืนที ่
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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ค่านิยม (Value) 

 L - Local Wisdom University : สถาบันอุดมปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น 

 W - Willingness : ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มศักยภาพ มุ่งสู่  
ความส าเร็จเพ่ือส่วนรวม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 P – Professional : การท างานแบบมืออาชีพ ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 

 U - Unity  : การประสานสามัคคี ท างานแบบบูรณาการ และสร้างความร่วมมือ 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 
บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

5. แผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ 

ประกอบด้วย 6 เรื่อง คือ 
 5.1  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์
พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 5.2  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาพื้นที่ 
 5.3  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การผลิตบัณฑิตเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม 
 5.4  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
 5.5  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
 5.6  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคลอ้งกับแผน 3 ระดับ 

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 
2.1  แผนระดับท่ี 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 ยุทธศาตร์ คือ 1) ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และ 4) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

2.1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1) เป้าหมาย 

 เปูาหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 เปูาหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา/การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน/การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม) 

 ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงปฐมวัย/วัยเรียน/วัยรุ่น/วัยแรงงาน/
วัยสูงอายุ) 

 ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21/การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’
ให้เป็นครูยุคใหม่/การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท/การพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

2.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1) เป้าหมาย 

 เปูาหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 เปูาหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
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 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น/เกษตรปลอดภัย/เกษตรแปรรูป 

ประเด็นที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์) 
ประเด็นที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม/

ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ/ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย) 
ประเด็นที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ/

สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด/สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล/ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ) 

2.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1) เป้าหมาย 
 เปูาหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน 

เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 เปูาหมายที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  (สร้างความเป็นธรรม 
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 
 ประเด็นที่ 2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (สนับสนุนการ
พัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
 ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม (การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ) 
 ประเด็นที่ 4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 
การจัดการตนเอง (ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ/เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง/ 
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน/สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน) 

2.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) เป้าหมาย 
 เปูาหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 เปูาหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย (องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา

ประเทศประเทศ/พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย) 
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  

มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม/
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในอาชีพ)  
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 ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (บุคลากรภาครัฐ 
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต/การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ 
มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้) 

2.2  แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
2.2.1  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1)  ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1.1)  เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เปูาหมาย  

-  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บท  
 - ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์  = ค่าคะแนน 0.79 
 1.2)  แผนย่อยของแผนแม่บท 
 - แผนย่อยที่ 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
  แนวทางการพัฒนา 
 1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งก าหนดมาตรการสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มี
การจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น 

2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหารที่จ าเป็น 
ต่อสมองเด็ก 

3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี 
ที่สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุม
อารมณ์ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร 
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดัน
ให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน 
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 1.3)  แผนย่อยของแผนแม่บท 
- แผนย่อยที่ 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนวัยรุ่น 

 แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
2) พัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
3) พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อ

กับโลกการท างาน 
4) พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ 

การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้ งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างาน
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา  
และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

เปูาหมายของประเด็นย่อย 
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก

การเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
- ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ การคิด 

วิเคราะห์ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ให้กับนักศึกษา 
 1.4)  แผนย่อยที่ 11.3 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 
 2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกท างานและสร้างงาน 
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 เปูาหมายของประเด็นย่อย 
 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญ 
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ  
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
  การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
  - จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า (Re Skill) ให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
  1.5)  แผนย่อยที่ 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้งอายุ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็น
พลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลัง
ให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  ตลอดจนจัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการท างาน
ร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 
   2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลัง
เกษียณและหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
   3) ส่ง เสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สู งอายุ  พร้อมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พ้ืนที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้
เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 
   เปูาหมายของประเด็นย่อย 
   - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
   - ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการทั้งด้านการศึกษา 
อาชีพ เทคโนโลยี สุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

2)  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 2.1)  เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 เปูาหมายที่2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
  การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บท 
 - ตัวชี้วัด : คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เฉลี่ย 470 
คะแนน 
  - ตัวชี้วัด : ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45 
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 - ตัวชี้วัด : ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  (GTCI) 
ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน 
 2.2)  แผนย่อยที่ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 เปูาหมายแผนย่อย 
 - คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
 - พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น Active Learning, Blended Learning 
และการบูรณาการกับการท างาน 
 2.3)  แผนย่อยที่ 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา 
 - พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
 - สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
 เปูาหมายแผนย่อย 
 - ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา               
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
 - ประเมินทักษะความสามารถพิเศษของนักศึกษารายบุคคลและจัดกลุ่มเพ่ือจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพที่เชื่อมโยกับการสร้างงานสร้างอาชีพ 
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3)  ประเด็นที่  23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 3.1)  เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เปูาหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
 เปูาหมายที่ 2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บท 
-  ตัวชี้วัด : การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 1 ใน 30 
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศ ร้อยละ 1.5 
3.2)  แผนย่อยที่ 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในภาคการเกษตรเปูาหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ  
เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย
ของผลผลิต 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความ
มั่นคง อุตสาหกรรม พลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา 
และเครื่องส าอาง 

3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคบริการเปูาหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มี
คุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับการให้บริการ เพ่ิมทักษะของบุคลากร
ไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

เปูาหมายแผนย่อย 
- ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและ

นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
- วิสาหกจิในกลุ่มเปูาหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บท 
- ส่งเสริมการวิจัยเชิงพาณิชย์ ร่วมกับสถานประกอบ วิสาหกิจ การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

3.3)  แผนย่อยที่ 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- สร้างความเสมอภาคทางสังคม 
- ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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เปูาหมายของแผนย่อย 

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการ
ยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในท้องถิ่น 

3.4)  แผนย่อยที่ 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

- ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาการบริหารจัดการน้ า 

- พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
เปูาหมายของแผนย่อย 

- การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ 
สีเขียวอย่างยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 

การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.5)  แผนย่อยที่ 23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

- พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน 

- พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
- พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 

เปูาหมายของแผนย่อย 

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศ 
ที่ก้าวหน้าในเอเชีย 

การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

- ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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4)  ประเด็นที่  20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 4.1)  เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เปูาหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 เปูาหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บท 
- ตัวชีว้ัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
- ตัวชี้วัด : ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ 

60 อันดับแรก 
4.2)  แผนย่อยที่ 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

แนวทางการพัฒนา 

-  จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เปูาหมายของแผนย่อย 

- หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธิ์ตามเปูาหมายของยุทธ์ศาสตร์ชาติ 
การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บท 

- ด าเนินการจัดสรร เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเปูาหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน 
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2.2.2  แผนการปฏิรูปประเทศ 

2.2.2.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านศึกษา 

  เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
  ประเด็นที่ 2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
  ประเด็นที่ 2.2 ประเด็นการสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  เรื่องท่ี 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  ประเด็นที่ 3.1 การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  ประเด็นที ่3.2 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล
ที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  ประเด็นที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลหรือในสถานศึกษา 
ที่ต้องการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 

  เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ 
  ประเด็นที่ 4.1 การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
  ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู 
  ประเด็นที่ 4.3 เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม 
  ประเด็นที ่4.4 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
  เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นที่ 5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ประเด็นที่ 5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 ประเด็นที่ 5.3 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 ประเด็นที่ 5.4 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

  เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  ประเด็นที่ 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  ประเด็นที่ 6.2 พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
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2.2.3 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 1)  วัตถุประสงค์ 
  1.1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  1.2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
  1.3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
  1.4) เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  1.5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยโปร่งใส ทันสมัย และ
มีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 2)   เปูาหมายรวม 
  2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย 
  2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและ  
เป็นธรรมกลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

3.1)  เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 
 เปูาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวับมีทักษะความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 3.2)  แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 
 แนวทางท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล า้ในสังคม 

 4.1)  เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 
 เปูาหมายที่ 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้
ชุมชนพ่ึงตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
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 4.2)  แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
มีสิทธิในการจัดทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

5)  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 5.1)  เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 
 เปูาหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิแผนการบริหารจัดการ 
และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
 5.2)  แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนใน
รูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 แนวทางที่ 3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย     
ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลัง             
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

 6)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 6.1)  เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ 
 เปูาหมายที่ 1 เพิ่มความเข็มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 เปูาหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6.2)  แนวงทางการพัฒนา 
 แนวทางที่ 1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
 แนวทางท่ี 3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

2.3 แผนระดับท่ี 3 แผนที่เกี่ยวข้อง 
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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ส่วนที่ 3 
 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) 

ของส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) 

ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ประวัติความเป็นมา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานภายในตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏเพชรบูรณ์ มาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจากการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2516  
ต่อมาเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518” โรงเรียน
ฝึกหัดครูเพชรบูรณ์ จึงได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมา พ.ศ. 2535 กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบบังคับทูล 
พระกรุณา ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  และพระองค์ท่าน  
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม ว่า “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครู 36 แห่ง 
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์จึงมีชื่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” มีสถานภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ มาตรา 7 คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
“โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ” ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลที่ 9 ตราเป็นพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” 
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้ “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” ยกฐานะ
เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” นับตั้งแต่บัดนั้น และในการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์นั้น ได้มีการด าเนินการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 ดังนี้   
 1.  ส านักงานอธิการบดี   

-  กองกลาง       
-  กองนโยบายและแผน      
-  กองพัฒนานักศึกษา 

 2.  คณะครุศาสตร์  
 - ส านักงานคณบด ี
 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - ส านักงานคณบด ี
 4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 - ส านักงานคณบด ี
 5.  คณะวิทยาการจัดการ 
      - ส านักงานคณบด ี

6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      - ส านักงานคณบด ี
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7.  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
 - ส านักงานผู้อ านวยการ 

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       - ส านักงานผู้อ านวยการ 

9. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 - ส านักงานผู้อ านวยการ 

10.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
              - ส านักงานผู้อ านวยการ 

 

โครงสร้างการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 
 

   
  



23 
 

 

3.1  ภาพรวม 
 3.1.1 วิสัยทัศน์ (vision) 
 สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวิชาการ สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 3.1.2  พันธกิจ (Mision) 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหน้าที่ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการรับเข้านักศึกษาท่ีเป็นระบบและมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยระบบสหกิจศึกษา 

และบูรณาการกับการท างาน (Wil) 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประมวลผลการศึกษา ด้วยระบบสารสนเทศ 
5. ส่งเสริมการบริหารด้วยหลัก “ธรรมาภิบาล” การปฏิบัติงานด้วยหลัก“3rs” (Reduce, Reuse, 

Recycle)  และการบริการด้วยหลัก “5s” (Smile, Special, Spirit, Smart, Speed) 
6. ส่งเสริมการบริหารงาน ระดับบัณฑิตศึกษา 

3.1.3  ค่านิยม (Value) 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 

1. ท างานเป็นทีม 
2. ให้บริการด้วยใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
3. ให้บริการด้วยความเสมอภาค 

3.1.4  เอกลักษณ์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3.1.5  อัตลักษณ์  
 บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน 
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3.2  แผนปฏิบัติราชการ 

3.2.1  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ให้มีสมรรถนะตามบริบทสังคม 

 1)   เป้าหมาย  
 1. มีเครือข่ายสถานศึกษาเข้าร่วมในการรับนักศึกษา 
2. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และท้องถิ่น 
3. มีบัณฑิตท่ีมีศักยภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
 

2)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1. อัตราการได้งานในพ้ืนท่ีหรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 
ปี ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล ** 

ร้อยละ 60 70 80 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา ร้อยละ 15 20 25 
3. จ านวนหลักสตูรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม หลักสตูร 20 30 40 
4. ร้อยละของนักศึกษาทุนอุดหนนุท่ีร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือจิตอาสา ร้อยละ 80 85 90 
5. ระดับความพึงพอใจในสมรรถนะของบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑติ  ระดับ 4.25 4.50 4.75 
6. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
รู้รักสามัคคี และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 

ร้อยละ 70 75 80 

*  ตัวชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นฯ  
** ตวัชี้วัดตามรา่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการและเง่ือนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ 

 

 3)  แนวทางการพัฒนา 

1. ประสานเครือข่ายสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการรับนักศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
3. ประสานภาคธุรกิจและเครือข่ายผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่สามารถ 

สร้างสมรรถนะบัณฑิตตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4)  แผนงาน/โครงการส าคัญ 

1. โครงการการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนอง

การพัฒนาท้องถิ่น 
3. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา   
4. โครงการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน การจัดการเรียนรู้  

แบบบูรณาการกับการท างาน  
5. โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา และประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  
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6. โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพงานสหกิจศึกษา  
7. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน Work-

integrated Learning (WiL)        
8. โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมได้มาตรฐาน

วิชาชีพสากล         
9. โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.ปช. ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมได้มาตรฐาน

วิชาชีพสากล    
10. โครงการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
11. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี

การศึกษา 2564 
12. โครงการแนะแนวอาชีพส าหรับนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
13. โครงการเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการศึกษา 
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาใหม่” 
15. กิจกรรมการติดตามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
16. กิจกรรมการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
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3.2.2  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการส านักฯ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
1)  เป้าหมาย 

1. มีการบริหารงานและบริหารงบประมาณ ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักฯ 
3. บริหารงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
4. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
5. การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธกิจและเปูาประสงค์ 

 

2)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น คน 1 2 3 
2. ร้อยละความส าเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 85 95 100 
3. ระดับคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.20 4.30 4.40 
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าร่วมอบรมและพัฒนาทักษะ ร้อยละ 80 90 95 

*  ตัวชี้วัดตามยุทธ์ศาสตร์ราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นฯ  
** ตวัชี้วัดตามรา่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการและเง่ือนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ 

 

3)  แนวทางการพัฒนา 

1. ระบบและกลไกธรรมาภิบาลในการบริหารงานสู่การพัฒนา 
2. บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

 

4)  แผนงาน/โครงการส าคัญ 

1. โครงการบริหารจัดการเพ่ือให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. โครงการบริหารจัดการส านักงานเพื่อให้บริการนักศึกษา 
3. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดการความรู้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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- โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือรับการตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4. โครงการบริหารจัดการเพ่ือให้บริการนักศึกษา  
5. โครงการบริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
6. โครงการบริหารงานส านักงานและการจัดการเรียนการสอน ระดับมหาบัณฑิต (ปกติ) 
7. โครงการบริหารงานส านักงานและการจัดการเรียนการสอน ระดับมหาบัณฑิต (กศ.ปช.) 
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

แผนปฏิบัติราชการ (งบ) จ านวน (บาท) หมายเหตุ 
งบประมาณแผ่นดิน 264,280  
งบ บกศ. 1,235,300  
งบ กศ.ปช. 100,200  
งบมหาบัณฑติ (ปกต)ิ 16,800  
งบมหาบัณฑติ (กศ.ปช.) 175,500  
เงินรายได้ของหน่วยงาน -  
อื่นๆ -  
รวม 1,792,080  

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 1,792,080  บาท 
แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ หมายเหตุ 

แผนปฏิบัติราชการเร่ืองท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ให้มีสมรรถนะตามบริบทสังคม 1,056,200 
1. โครงการการบริหารหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 151,200 บกศ. 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย  

- การพัฒนาหลักสูตรใหม ่
190,000 งปม. 

3. โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา - บกศ. 
4. โครงการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคณุภาพภายใน  

การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการกบัการท างาน 
- บกศ. 

5. โครงการสัมมนาหลังปฏิบตัิสหกิจศึกษา และประกวดผลงานนักศึกษาสหกจิศึกษา - บกศ. 
6. โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพงานสหกิจศึกษา 100,000 บกศ. 
7. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสตูรการบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน Work-

integrated Learning (WiL)        
100,000 บกศ. 

8. โครงการสนับสนุนการผลิตบณัฑติ ภาคปกติ ให้มีคณุภาพ คณุธรรม จริยธรรมได้มาตรฐาน
วิชาชีพสากล         

245,000 บกศ. 

9. โครงการสนับสนุนการผลิตบณัฑติ ภาค กศ.ปช. ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมได้
มาตรฐานวิชาชีพสากล    

30,000 บกศ. 

10. โครงการการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลติบัณฑิตตามคณุลักษณะของบัณฑติที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

75,000 บกศ. 

11. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศกึษา ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 2564 

130,000 บกศ. 

12. โครงการแนะแนวอาชีพส าหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 20,000 บกศ. 
13. โครงการเชิดชูเกียรติและสนับสนนุการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุลักษณะของนักศึกษาท่ีไดร้ับ

ทุนอุดหนุนการศึกษา 
15,000 บกศ. 

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรูเ้กี่ยวกับระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัตสิ าหรับนกัศึกษาใหม่” 

- งบอ่ืน ๆ 

15. กิจกรรมการตดิตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ระดับปรญิญาตร ี - ไม่ใช้งบ 
16. กิจกรรมการตดิตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต - ไม่ใช้งบ 
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แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ หมายเหตุ 
แผนปฏิบัติราชการเร่ืองท่ี 2 การพัฒนาการบริหารจัดการส านักฯ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 735,880 
1. โครงการบริหารจัดการเพื่อให้บริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 70,200 กศ.ปช. 
2. โครงการบริหารจัดการส านักงานเพื่อให้บริการนักศึกษา 74,280 งปม. 
3. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 10,000 บกศ. 
4. โครงการบริหารจัดการเพื่อให้บริการนักศึกษา  289,100 บกศ. 
5. โครงการบริหารและพัฒนาคณุภาพบุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 100,000 บกศ. 
6. โครงการบริหารงานส านักงานและการจัดการเรยีนการสอน ระดบัมหาบัณฑติ (ปกติ) 16,800 กศ.ปช. 
7. โครงการบริหารงานส านักงานและการจัดการเรยีนการสอน ระดบัมหาบัณฑติ (กศ.ปช.) 175,500 กศ.ปช. 

รวมท้ังสิ้น 1,792,080 
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ภาคผนวก 
- แผนผังความสอดคลอ้งกับแผน 3 ระดับแผนปฏิบัติราชการรายป ี(พ.ศ. 2564) 
- กิจกรรมการวิเคราะห์ตนเองด้วย SWOT Analysis และ SWOT Matrix 
- ภาพกิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และกิจกรรม SWOT Analysis 

 
 



แผนผังความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ด้าน

ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบน

คุณภาพที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบราชการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
       

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 23 ประเด็น 

 ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชีวิต 

ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชีวิต 

ประเด็น 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชีวิต 

  

ประเด็น 12 การพัฒนาการเรยีนรู ้   
      

แผนปฏิบัตริูปประเทศ 11 + 
2 ด้าน 

 ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา  ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 

       

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(2560 - 2564) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเปน็
ธรรมและลดความเลื่อมล้้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเปน็ธรรม
และลดความเลื่อมล้้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลด
ความเลื่อมล้้าในสังคม 

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 

    

       

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวตักรรม ประจ้าปี
งบประมาณ 2563  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรม เพือ่ตอบโจทย์ของประเทศ 

และสร้างระบบนิเวศการวิจัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตก้าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม  

ที่มีคุณภาพสูง เพื่อยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 
การยกระดับครุภาพชีวิต 

และเศรษฐกิจฐานรากด้วย
การอุดม วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาการจดั

การศึกษาให้ทันสมยั  
มีคุณภาพ และสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู ้
 

  



       

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับ

คุณภาพ
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนา

คร ู

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

         

แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 
ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์

 แผนปฏิบัตริาชการ เรื่องที่ 1  
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  
โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนปฏิบัตริาชการ เรื่องที่ 1 การบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ โดยใช้องค์ความรูต้าม
ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนปฏิบัตริาชการ เรื่องที่ 
4 สืบสานศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

สู่สากล  

 แผนปฏิบัตริาชการ  
เรื่องที่ 6 การพัฒนาการ
บริหารจดัการองค์กร 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 แผนปฏิบัติ
ราชการ เรื่องที ่2 
การวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อ
การพัฒนาพ้ืนท่ี  

แผนปฏิบัติ
ราชการ เรื่องที ่
5 การพัฒนา
และส่งเสรมิ

ผู้ประกอบการใน
พื้นที ่

แผนปฏิบัตริาชการ 
เรื่องที ่2 การวิจัย

พัฒนานวัตกรรม เพื่อ
การพัฒนาพ้ืนท่ี 

แผนปฏิบัติ
ราชการ เรื่องที ่3 
การผลิตบณัฑิต 

เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น และมี

ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและ

สังคม 

   

         

แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 
ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
ส้านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์

 
 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ เรื่องที่ 1  
ส่งเสริมคณุภาพบณัฑิต ให้มสีมรรถนะ 

ตามบริบทสังคม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ  
เรื่องที่ 6 การพัฒนาการ
บริหารจดัการส้านักฯ 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 



กิจกรรมการวิเคราะห์ตนเองด้วย SWOT Analysis และ SWOT Matrix 
 เพ่ือให้สามารถก าหนด ปณิธาน ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของส านัก ได้ชัดเจนภายใต้การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านัก  
ของส านักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่  6 - 8  พฤศจิกายน  2563  
ณ บ้านสังข์รีสอร์ท จังหวัดระยอง 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) 

S1 บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ 
S2 บุคลากรเป็นหลักในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
S3 มีการให้บริการอยา่งเป็นระบบ 
S4 ท างานสอดประสานเป็นทีมเดยีวกัน เพื่อให้ภารกิจซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาไดร้ับการขับเคลื่อน 
S5 มีโครงสรา้ง การแบ่งงานและแผนงานท่ีชัดเจน 
S6 การท างานเป็นทีม 
S7 การบริการข้อมลูวิชาการ มีหลายช่องทาง 
S8 มีการพัฒนาการให้บริการ 
S9 ผู้บริหารให้การสนับสนุนการท าต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
S10 มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏบิัติงาน 
S11 มีส านักงานท่ีท างานท่ีเอื้อต่อการท างานในการประสานงานของทุกฝ่าย 
S12 บริการหนา้เคานเ์ตอร์ทุกงาน 
S13 ผู้บริหารมีนโยบายในการบรหิารงานชัดเจน 
S14 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่รับผิดชอบ 
S15 ศูนย์กลางของข้อมูลการศึกษา 
S16 เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการ 
S17 สามารถให้บริการนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
S18 บุคลากรมีความรับผดิชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 ระบบ Pmis ล่มบ่อย 
W2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถจ านวนมากแต่ขาดโอกาสในการพัฒนางาน 
W3 สถานท่ีให้บริการคบัแคบ 
W4 การให้บริการทีต่้องเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย หากส านักฯ จัดการอย่างไร้ประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบในวงกว้าง 
W5 ขาดการรักสามัคคีกัน 
W6 ขาดความเข้าใจท าให้เกดิความผิดพลาด 
W7 งบประมาณสนับสนุนการบรกิารข้อมูลวิชาการไมเ่พียงพอต่อความต้องการ 
W8 ขาดความรูด้้านภาษาต่างประเทศ 
W9 เครื่องใช้ส านักงานล่าสมัย 
W10 มีนักศึกษาน้อยลง 
W11 ภาระงานอ่ืนแทรก 
W12 อุปกรณ์การท างาน ไม่เพียงพอ 



W13 ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ 
W14 บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะและความรู้วิชาการเฉพาะดา้น 
W15 มีภารกิจหลักท่ีต้องด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานตา่ง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลาท าให้ การจัดประชุมหรือจดั
กิจกรรมภายในส านักไมเ่ป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
W16 บุคลากรไม่เพียงพอ 
W17 งบประมาณไมเ่พียงพอในการบริหารงาน 
W18 การด าเนินงานขาดการประสานงานในองค์กร 
W19 สถานท่ีท างานคับแคบ ไมส่ะดวกในการปฏิบตัิงาน อุปกรณ์ ตูเ้ก็บเอกสารมีจ านวนไม่เพียงพอ 
W20 ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์เพราะไมม่ีตึกของส านักเอง 
W21 ผู้รับบริการยังไม่มีความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงาน 
W22 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน 
W23 งานให้บริการจากหน่วยงานภายใน-ภายนอก ค่อนข้างเยอะ ท าให้บ้างครั้งเกิดความล่าช้าในการให้บริการ 

 

 

โอกาส (Opportunity) 
O1 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดยีวในจังหวัด 
O2 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความส าคญักับการท างานของ สสว. เนื่องจาก เป็นองค์กรศนูย์กลางของมหาวิทยาลยั 
O3 สถานท่ีตั้งสะดวกในการตดิต่อขอรับบริการ และสามารถประสานกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างสะดวก 
O4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีนับสนุนใหผู้้รับบริการสามารถเขา้ถึงบริการได้โดยไม่ต้องเดินทาง รวมถึงส่งผลให้การบริหาร
จัดการภายในส านักงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
O5 การบริการนักศึกษาไดร้วดเร็ว ในด้านเทคโนโลย ีสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี 
O6 ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
O7 เป็นพื้นที่ท่ีตั้งใกล้ตัวจังหวัด 
O8 มีเครือข่ายกับคณะศูนย์ส านักฯ 
O9 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั 
O10 อยู่ใกล้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ท าให้สะดวกต่อการติดต่องาน 
O11 มีห้องเรียนเพียงพอต่อการจดัตารางเรียน 
O12 นักศึกษาเจอภาวะเศรษกิจตกต่ ากลับมาเรยีน ในจังหวัดมากข้ึน/ระบบออนไลนส์มัครง่ายขึ้น 
O13 มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
O14 นโยบายส่งเสรมิการเรียนรู้ของภาครัฐ 
O15 ผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน 
O16 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณ 
O17 มีโรงเรียนเครือข่ายในการรบัสมัครเรยีน 
O18 มีการแนะแนวการศึกษาโรงเรียนในจังหวัดเพชรบรูณ ์
O19 บุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการท างาน 
O20 มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท างาน 
O21 มีสถานประกอบการรองรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

  



อุปสรรค (Threat) 
T1 เนื่องจากสภาพในห้อง เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานในห้องเดียวกันกับผูร้ับบริการมีเสียงดังกระทบต่อการท างาน 
T2 ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
T3 ที่จอดรถไม่เพียงพอ 
T4 นโยบายของ อว. เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมักสั่งการอย่างเร่งด่วน 
T5 ภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้นักศึกษาไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาก าหนด ท าให้ส่งผลต่อการด าเนินงาน
อื่นๆของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและมหาวิทยาลัย 
T6 การขอข้อมูลด่วนจากหน่วยงานอ่ืน ท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 
T7 หน่วยงานภายนอกขอข้อมูลดว่น อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย 
T8 ขั้นตอนกระบวนการบางอย่างมีความลา่ช้า เนื่องจากอาจจะต้องผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมต่าง ๆ ในการร่วมกัน
พิจารณา 
T9 มีงานแทรกเข้ามาบ่อยครั้ง 
T10 อุปกรณ์คอมพิวเตอรไ์ม่ทันสมัย 
T11 หน่วยงานภายนอกขอข้อมูลแบบเดิม ๆ บ่อยครั้ง 
T12 การไม่เข้าใจของระเบยีบข้อบังคับใหม่ของ สป.อว. 
T13 การได้รับเอกสารเร่งด่วนล่าช้า 
T14 สถานท่ีแคบ ไมเ่พียงพอต่อการให้บริการ 
T15 มีนโยบายใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ท าให้การขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
T16 นักศึกษาขาดเงินช าระค่าเทอม 
T17 จ านวนนักเรียนมัธยมมีแนวโน้มลดลง ท าให้การรับนักศึกษาไมเ่ป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
T18 การติดตามข้อมลูเอกสารจากคณะ 
T19 ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกซึ่งอาจจะให้บริการได้ไม่ทั่วถึง/ตรงภารกิจ 
T20 ผู้ใช้บริการขาดความเข้าใจในระบบ 
T21 การด าเนินงานขาดการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
T22 ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องที่มาขอรับบริการ 
T23 ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันนักศึกษาไม่ศึกษาต่อ ท าให้มีจ านวนนักศึกษาท่ีมาสมัครศึกษาลดลง 

  



2) การจัดท าภาพ Strategic Position 
จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักฯ ตามโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านัก ของส านักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  6 - 8  พฤศจิกายน  2563 ณ บ้านสังข์รีสอร์ท จังหวัดระยอง ได้ประเด็นปัจจัย
ภายในที่เป็น จุดแข็ง S1 – S18 และจุดอ่อน W1 – W23 และประเด็นปัจจัยภายนอกที่เป็น โอกาส O1 – O21 และ
อุปสรรค T1 – T23 เมื่อบุคลากรทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อการให้คะแนนและ
น้ าหนักต่อประเด็นต่าง ๆ จึงมีการให้ “ดาวน้ าหนัก” และน ามาคิดค่าคะแนน น าไปเขียนกราฟแสดงต าแหน่งของ
ตนเอง ได้ภาพต าแหน่งปัจจุบันของการวิเคราะห์ตนเองของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน า SWOT 
Matrix ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กิจกรรม โครงการ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
ยุทธศาสตร์ “เชิงป้องกัน” และใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค ดังภาพข้างล่างนี้ 
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ภาพกิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และกิจกรรม SWOT Analysis  
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่  6 – 8  พฤศจิกายน  2563  ณ  บ้านสังข์รีสอร์ท จังหวัดระยอง 
ในการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์ SWOT Analysis ของส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน  

  

  

  
 

  



ภาพกิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และกิจกรรม SWOT Analysis  
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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