
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนความม่ันคงแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ : “ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัย

นเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยท่ีจัดอยู่ในลาดับ 1 ใน

 250 ของเอเชีย ตาม QS University 

Rankings : Asia ”

วิสัยทัศน์ :  ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ยึดวิสัยทัศของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติท่ีก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง

 ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”

  -   -   -

นโยบายท่ี 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ

พ้ืนท่ีเขตภาคเหนือตอนล่างฯ

นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุ

บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ :  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ 

เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาติ

แผนกลยุทธ์ : ด้านการผลิตบัณฑิต แนวทางการขับเคล่ือน

1.1.1 บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของ

มหาวิทยาลัย

แนวทางการขับเคล่ือน

กลยุทธ์ 1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงาน

ทางวิชาการ และน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ความเช่ือมโยงแผนระดับต่างๆ

(ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12/ แผนความม่ันคงแห่งชาติ/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาล/แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษี

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษีวิสัยทัศน์ :  มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรสู่

การเป็นสถาบันอุดมศึกษา 4.0

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

 และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

1.1 เป้าหมาย 

     1.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม

     1.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

     1.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

1.2 แนวทางการพัฒนา

     1.2.1 ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

           1.2.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ี

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ

     1.2.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี

คุณค่า

           1.2.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

          1.2.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเป็นไปตาม

ความต้องการของตลาดงาน

     1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.2.3.1 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 

ภาคเอกชน และผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม

          1.2.3.3 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็น

ผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

          1.2.3.4 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผล

คุณภาพผู้เรียนท้ังด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการ

เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา

           1.2.3.5 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมี

ศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ

5. แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

     หัวข้อใหญ่

      หัวข้อ 1 : การปฏิรูปด้านการเพ่ิมขีดความสามารในการแข่งขันของประเทศ

     1.1 Productivity

           1.1.8 อุตสากรรการศึกษา

              เป้าหมายของประเด็น

                1. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการศึกษา

                 2. เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการศึกษาของประเทศไทย

              ข้ันตอนการด าเนินการ

                 1. การส่งเสริมความต้องการเรียน

                     1.1 เป้าหมาย

                          1.1.1. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการศึกษา

                          1.1.2. เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการศึกษารประเทศไทย

                            1.1.3. ใช้ประโยชน์จากการเจริญเติบโตของภูมิภาคในด้านอุตสาหกรรมการศึกษา

                        1.2 แนวทางการด าเนินงาน

                              1.2.1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรการจูงใจด้านการฝึกอบรมองค์กร (เช่น การให้

มาตการจูงใจทางคลังส าหรับหลักสูตรองค์กร)

                               1.2.2.  เพ่ิมจ านวนนักเรียนในระดับอุดมศึกษา (เช่น การให้ทุนการศึกษา กา

ยกเว้นค่าเล่าเรียน)

                    2. มาตรการพัฒนาศักยภาพการสอน

                      2.1 แนวทางการด าเนินงาน

                         2.1.1 สร้างมาตรการดังดูดศาสตราจารย์หรือผู้สอนท่ีมีคุรภาพท้ังในและต่างประเทศ

เพ่ิมข้ึน (มาตรการทางภาษี วีซ่าท างาน ค่าตอบแทน)

         1.11 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา(สนับสนุน)

               เป้าหมาย

                 1. พัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

                ข้ันตอนการด าเนินการ

                   1. การทบทวนหลักสูตรมหาวิทยาลัย

                    1.1 แนวทางการด าเนินการ

                         1.1.1 แต่งต้ังหน่วยงานผู้แทนจากภาครัฐในการทบทวนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยอย่าง

เป็นระบบและต่อเน่ือง

                          1.1.2  วิเคราะห์ช่องว่างทางด้านทักษะ(ผ่านหน่วยงานผู้แทนจากภาครัฐ) ระหว่าง

หลักสูตรในมหาวิทยาลัยปัจจุบัน และการวิจัยและพัมนา เปรียบเทียบกับทักษะและองค์ความรู้ท่ีภาค

เศรษฐกิจต้องการ พร้อมกับจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรและระบบการ

จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

   3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ

3.1 เป้าหมาย

    3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิธี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21

     3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 ประเด็น

   3.2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

          3.2.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

          3.2.2.3 ช่วงวัยแรงงาน

  3.2.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

         3.2.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ในทุกระดับ ทุกประเภท

         3.2.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         3.2.3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

         3.2.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทาง

วิชาการระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1.1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน

และสอดคล้องความต้องการของประเทศ

1.1.3 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.1.4 เร่งรัดให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามแผนการ

ศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร

1.2.1 สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์

1.2.2 พัฒนากลไกท่ีส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

   3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ

3.1 เป้าหมาย

    3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิธี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21

     3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 ประเด็น

  3.2.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

         3.2.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ในทุกระดับ ทุกประเภท

         

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

1.1 เป้าหมาย 

     1.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม

     1.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

     1.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

1.2 แนวทางการพัฒนา

     1.2.1 ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

           1.2.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ี

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ

     1.2.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี

คุณค่า
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนความม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษี

แนวทางการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

   3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ

3.1 เป้าหมาย

    3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

    1.1 เป้าหมาย 

     1.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม

     1.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

     1.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาระบบการให้บริการแก่นิสิต ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

   3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ

3.1 เป้าหมาย

    3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิธี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21

     3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 ประเด็น

   3.2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

          3.2.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

          3.2.2.3 ช่วงวัยแรงงาน

   3.2.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

         3.2.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ในทุกระดับ ทุกประเภท

         3.2.3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

1.1 เป้าหมาย 

     1.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม

     1.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

     1.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

1.2 แนวทางการพัฒนา

     1.2.1 ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

           1.2.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ี

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ

     1.2.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี

คุณค่า

           1.2.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

     1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.2.3.1 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 

ภาคเอกชน และผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม

          1.2.3.6 จัดท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออเิล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ

อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลา

และสถานท่ี และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ

     1.2.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

          1.2.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน

สามารถ เข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมท้ังสนับสนุนให้มีการท าวิจัย

ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ ตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนท่ี

1.3.1 จัดระบบการให้บริการทางการศึกษาแก่นิสิต

1.3.2 จัดระบบการให้บริการสวัสดิการนิสิต

กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา

นิสิตเพ่ือเสริมสร้างความเป็นคนดี คนเก่ง มี

ทักษะหลากหลาย มีวินัย มีจิตส านึก

รับผิดชอบต่อสังคม และภูมิใจในชาติ

แนวทางการขับเคล่ือน 

1.4.1 พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ

เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะ

  3.2.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         3.2.3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

         3.2.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทาง

วิชาการระดับนานาชาติ

   3.2.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย

        3.2.4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ี

มีความสามารถในต่างประเทศให้มาช่วยสร้างและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ

           1.2.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

          1.2.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเป็นไปตาม

ความต้องการของตลาดงาน

     1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.2.3.1 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 

ภาคเอกชน และผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม

          1.2.3.4 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผล

คุณภาพผู้เรียนท้ังด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการ

เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา

          1.2.3.6 จัดท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออเิล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ

อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลา

และสถานท่ี และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ

     1.2.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

          1.2.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน

สามารถ เข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมท้ังสนับสนุนให้มีการท าวิจัย

ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ ตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนท่ี
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนความม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษี

แนวทางการขับเคล่ือน

1.5.1 จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า

แนวทางการขับเคล่ือน

1.6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีอัตลักษณ์

ท่ีพึงประสงค์ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

1.6.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถด้านวิชาการในการเข้าแข่งขัน

ระดับประเทศ

กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาระบบความสัมพันธ์

ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

1.1 เป้าหมาย 

     1.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

     1.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

1.2 แนวทางการพัฒนา

     1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.2.3.1 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 

ภาคเอกชน และผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม

          1.2.3.6 จัดท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออเิล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ

อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลา

และสถานท่ี และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ

     1.2.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

          1.2.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน

สามารถ เข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมท้ังสนับสนุนให้มีการท าวิจัย

ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ ตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนท่ี

1.5.2 พัฒนาระบบความสัมพันธ์ และเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า

3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ

3.1 เป้าหมาย

    3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิธี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21

     3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 ประเด็น

   3.2.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

         3.2.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ในทุกระดับ ทุกประเภท

กลยุทธ์ 1.6 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถงึการศกึษา

ระดับมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

1.1 เป้าหมาย 

     1.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

     1.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

1.2 แนวทางการพัฒนา

      1.2.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี

คุณค่า

           1.2.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

     1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.2.3.4 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผล

คุณภาพผู้เรียนท้ังด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการ

เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา

หลากหลาย มีวินัย มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม

 และภูมิใจในชาติ

1.4.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนากิจกรรมนิสิต

เก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิธีชีวิตในศตวรรษท่ี 21

     3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 ประเด็น

   3.2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

          3.2.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

          3.2.2.3 ช่วงวัยแรงงาน

   3.2.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

         3.2.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ในทุกระดับ ทุกประเภท

  1.2 แนวทางการพัฒนา

     1.2.1 ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

     1.2.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี

คุณค่า

           1.2.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

     1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.2.3.1 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 

ภาคเอกชน และผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม

          1.2.3.6 จัดท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออเิล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ

อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลา

และสถานท่ี และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ

     1.2.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

          1.2.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน

สามารถ เข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมท้ังสนับสนุนให้มีการท าวิจัย

ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ ตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

   3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ

3.1 เป้าหมาย

    3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิธี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21

     3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 ประเด็น

   3.2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

          3.2.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

   3.2.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

         3.2.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ในทุกระดับ ทุกประเภท
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนความม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษี

แนวทางการขับเคล่ือน

1.7.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการห้องสมุดให้ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ

1.7.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ

ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

กลยุทธ์ 1.7 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ

ด าเนินงานห้องสมุด และมาตรฐานด้านบริการ

สารสนเทศ เสริมสร้างบรรยากาศใฝ่เรียน ใฝ่รู้

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

   3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ

3.1 เป้าหมาย

    3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิธี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21

     3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 ประเด็น

   3.2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

          3.2.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

          3.2.2.3 ช่วงวัยแรงงาน

  3.2.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

         3.2.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ในทุกระดับ ทุกประเภท

         3.2.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         3.2.3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

1.1 เป้าหมาย 

     1.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

     1.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

1.2 แนวทางการพัฒนา

     1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.2.3.6 จัดท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออเิล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ

อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลา

และสถานท่ี และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนความม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษีนโยบายท่ี 2 : ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยของ

มหาวิทยาลัยด้วยการถอดองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

(Basic Research) ท่ีเป็นสมรรถนะหลักของ

นักวิจัย มาเช่ือมโยงกับโจทย์วิจัยของชาติ

แนวทางการขับเคล่ือน

2.1.1 จัดระบบและกลไกการบริหารจัดการการวิจัย

2.1.2 แสวงหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนการวิจัย

เป้าประสงค์:

1. มีผลงานด้านวิจัยเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

2. มีกองทุนสนับสนุนเพ่ือการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดความ

คล่องตัวในการวิจัยและการน าผลงานวิจัยไปสู่

เชิงพาณิชย์

3. มีสถานวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 

(Excellence Centers : COE) ท่ีสร้าง

ผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาประเทศและตอบ

โจทย์ภาคเหนือตอนล่าง

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาการบริหารจัดการการวิจัย

ให้มีประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์ : ด้านการวิจัย

กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสริมขีดความสามารถของนักวิจัย

 อาจารย์ บุคลากรด้านการวิจัยและนิสิต ให้เป็น

นักวิจัยมืออาชีพ อาจารย์วิจัยท่ีมีคุณภาพ บุคล

การท่ีใช้งานวิจัยในการพัฒนาหน่วยงาน และ

บัณฑิตท่ีใช้งานวิจัยเป็นส่ิงขับเคล่ือนการท างานใน

องค์กร

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาและสร้างระบบ กลไก

เคร่ืองมือ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยภายใน

มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 3 บริหารระบบการวิจัยให้มี

ประสิทธิภาพ สอดคล้อง เช่ือมโยงและต่อเน่ืองใน

ระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย ภาควิชา และ

ระดับบุคลากร ท่ีมีประสิทธิภาพ ไวต่อการ

เปล่ียนแปลง รวดเร็วและถูกต้อง (Synchronized) 

และ Role and responsibility

กลยุทธ์ท่ี 4 บริหารจัดการความเส่ียงด้านการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยแบบเป็นระบบและไวต่อ

เหตุการณ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเพ่ิมขีดความสามารถการ

วิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

5. แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

     หัวข้อใหญ่

      หัวข้อ 1 : การปฏิรูปด้านการเพ่ิมขีดความสามารในการแข่งขันของประเทศ

         1.11 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา(สนับสนุน)

             เป้าหมาย

              1. พัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

              ข้ันตอนการด าเนินการ

               2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย

                  2.1 แนวทางการด าเนินการ

                    2.1.1 บังคับใช้มาตรฐานคุณภาพกับมหาวิทยาลัย โดยเน้นการตรวจสอบและการ

แทรกแซงในส่วนท่ีจ าเป็น

                      2.1.2  พัฒนามาตรฐานคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามได้ท้ังส่วนของการ

เรียนการสอนและการท าวิจัยและพัฒนา

8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการ

ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

 การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การ

ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

5. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ

    5.1 กลยุทธ์

       5.1.5 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีป้องกันประเทศมาตรฐานทางทหารกิจการ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร เพ่ือ

สร้างหลักประกันให้แก่องค์แก่กองทัพบนพ้ืนฐานการ

พ่ึงตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาค

ส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถท าการ

ผลิตเพ่ือใช้ในราชการและเพ่ือการพาณิชย์

17. การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน

     17.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

       17.1.1 ประเทศไทยมีความม่ันคงทางพลังงานท่ี

เพียงพอและเหมาะสมสามารถรองรับวิกฤตการณ์ด้าน

พลังงาน

     17.2 กลยุทธ์

        17.2.4 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสาธิต

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพ่ือน าพลังงานทดแทนไปใช้

ในการลดต้นทุน การผลิตพลังงาน

18. การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน้ า

     18.1 เป้าหมายเชิญยุทธศาสตร์

       18.1.1 ประเทศไทยมีความม่ันคงและปลอดภัยใน

ด้านอาหารและน้ า มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่าง

เพียงพอและย่ังยืน

     18.2 กลยุทธ์

        18.2.4 ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางอาหาร เพ่ือ

สร้างความเช่ือม่ัน ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับ

การรักษาหรือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ และเพ่ิมผลิต

ภาพรวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้อง

19. การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

     19.1  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตรื

       19.1.1 การบริหารจัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและ

ย่ังยืน

     19.2 กลยุทธ์

       19.2.5 ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การวิจัย

และพัมนาองค์ความรู้ การปรับปรุงกฎหมายระเบียบ

เพ่ือให้มีการรักษาคุ้มครองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม สามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษา

ส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และ

นิสิตให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีน าไปขยายประโยชน์และตอบ

โจทย์การพัฒนา

แนวทางการขับเคล่ือน

2.2.1 พัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้มีขีด

ความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม

2.2.2 สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการท่ีมีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

8.1 เป้าหมาย

     8.1.1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

     8.1.2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ 

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

8.2 แนวทางการพัฒนา

     8.2.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

และ เชิงสังคม

          8.2.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ีน าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด

          8.2.1.2 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง

           8.2.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรราย

ย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

           8.2.1.5 พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย

           8.2.1.6 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องมาตรฐานสากล

     8.2.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

            8.2.2.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และ

ร่วมก าหนด ทิศทางการพัฒนานวัตกรรม

           8.2.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ

ท่ีผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย

           8.2.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาด

กลาง และขานดย่อม (SMEs) ท่ีต้องการพัฒนาหรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี

           8.2.2.4 สร้างบรรยากาศและสภาวะท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิด

 สร้างสรรค์ลงสู่พ้ืนท่ีและชุมชน

           8.2.2.5 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญา

     8.2.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม

           8.2.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย  

           8.2.3.2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           8.2.3.3 ด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

1.1 เป้าหมาย 

     1.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

     1.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

   2. มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง

2.1 เป้าหมาย

    2.1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน

2.2 ประเด็น

2.2.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ

        2.2.1.1 การเกษตรสร้างมูลค่า

             2.2.1.1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

             2.2.1.1.2 เกษตรปลอดภัย

             2.2.1.1.3 เกษตรชีวภาพ

             2.2.1.1.4 เกษตรแปรรูป

             2.2.1.1.5 เกษตรอัจฉริยะ

        2.2.1.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

             2.2.1.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ

             2.2.1.2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบ

วงจร

             2.2.1.2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ

ปัญญาประดิษฐ์

             2.2.1.2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์

             2.2.1.2.5 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ

         2.2.1.3 แม่เหล็กการท่องเท่ียวระดับโลก

            2.2.1.3.1 ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

            2.2.1.3.2 ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ

            2.2.1.3.3 ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์

แผนไทย

            2.2.1.3.4 ท่องเท่ียวส าราญทางน้ า

            2.2.1.3.5 ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค

       2.2.1.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ีอมไทย เช่ือมโลก

             2.2.1.4.1 เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ

            2.2.1.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

            2.2.1.4.3 เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ

            2.2.1.4.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่

            2.2.1.4.5 รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจมหภาค

      2.2.1.5 สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่

            2.2.1.5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ

           2.2.1.5.2 สร้างโอกาสเข้าถึงบ้านทางการเงิน

           2.2.1.5.3 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

           2.2.1.5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล

           2.2.1.5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐ
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนความม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษี 1.2 แนวทางการพัฒนา

     1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.2.3.1 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 

ภาคเอกชน และผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม

   1.2.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

          1.2.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน

สามารถ เข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมท้ังสนับสนุนให้มีการท าวิจัย

ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ ตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

   3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ

3.1 เป้าหมาย

    3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิธี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21

     3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 ประเด็น

    3.2.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

            3.2.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

            3.2.3.5 การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึง

บทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทย

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก

            3.2.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทาง

วิชาการระดับนานาชาติ

     3.2.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย

            3.2.4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคน

ไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศให้มาช่วยสร้างและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนความม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษีนโยบายท่ี 3 : ส่งเสริมการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและท่ัวถงึ

แนวทางการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การเสริมสร้างศักยภาพการ

ให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชน

9. แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม

     เป้าหมายรวม

          3. ชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งโดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกันร่วมกับร่วมกับภาค

ส่วนต่างๆได้

     ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

     เป้าหมาย

          1) ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดการข้อมูล 

แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคล่ือน และทุนทางสังคม)

     กิจกรรม

          กิจกรรมท่ี 1 การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพ้ืนท่ี

          เป้าหมาย

           - มีกลไกลบูรณาการในพ้ืนท่ีเกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์เพ่ือการ

พัฒนาในพ้ืนท่ี

         วิธีการ

          1. ก าหนดไห้ต าบลเป็นพ้ืนท่ีการพัฒนาอย่างบูรณาการ

                 1.1 จัดให้มีกลไกประชารัฐต าบลเข้มแข็งท่ีประกอบด้วย 4 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ 1) ท้องท่ี 

ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 2) ท้องถ่ิน ได้แก่ อบต. เทศบาล 3) องค์กรชุมชน/เอกชน ได้แก่ สภาองค์กร

ชุมชน ต าบล บ้าน วัด โรงเรียน กลุ่มต่างๆ 4) หน่วยงานอืน่ๆ ได้แก่ พัฒนาชุมชน เกษตรต าบล ต ารวจ 

รพสต. ท าหน้าท่ีประสานพลังทุกภาคส่วนเพ่ือรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ 

โดยมีเป้าหมายให้ต าบลเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็งและสร้างเสริมจิตส านึกสาธารณะ และการท างาน

ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร

                1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ การจัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพของประชาชน ครอบครัว และภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

    

3. นโยบายการลดความเหล่ือมล้ าของ

สังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถงึ

บริการของรัฐ

4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การ

ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์:

1.  มีบทบาทช้ีน าทางวิชาการและเป็นหุ้นส่วนใน

การพัฒนาพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่างโดยน า

ศักยภาพและองค์ความรู้เปล่ียนแปลงเป็นบริการ

วิชาการ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

2.   เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน ผู้สูงอายุ วัย

แรงงานและผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาได้เพ่ิมมากข้ึนโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้มาช่วยจัดการศึกษา 

การฝึกอบรม และการพัฒนาต่อเน่ืองตามความ

ต้องการของประชาชน

3.   มีเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานใน

เขตพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในการ

พัฒนาฐานข้อมูลด้านวิชาการ การวิจัย การลงทุน

และการสนับสนุนร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

ภาคธุรกิจ เอกชน ท้องถ่ิน และหน่วยงานของรัฐท่ี

เป็นต้นแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตภาคเหนือตอนล่าง

4.   สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต ท าให้การเติบโต

ภาคเหนือตอนล่างขยายตัวตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์:  ด้านการบริการวิชาการ

 กลยุทธ์ท่ี 1 เสริมสร้างสมรรถนะ และยกระดับ

ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย

เพ่ือเป็นก าลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ี 

และประเทศ

  กลยุทธ์ท่ี 2 แปรเปล่ียนองค์ความรู้ และ

เทคโนโลยีให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตอบสนอง

ต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ

  กลยุทธ์ท่ี 3 ประสานความร่วมมือระหว่าง

พันธมิตรเพ่ือสร้างเครือข่ายในการด าเนินภารกิจ 

และผูกพันมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

และสังคม

  กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพ ความเช่ียวชาญ 

และนวัตกรรมไปสู่การสร้างคุณค่าเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และ

ความม่ันคงทางสังคม

กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาการบริหารจัดการการ

ให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

   3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ

3.1 เป้าหมาย

    3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิธี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21

     3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 ประเด็น

   3.2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

          3.2.2.1 ช่วงการต้ังครรภ์/ปฐมวัย

          3.2.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

          3.2.2.3 ช่วงวัยแรงงาน

          3.2.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ

   3.2.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

         3.2.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ในทุกระดับ ทุกประเภท

         3.2.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทาง

วิชาการระดับนานาชาติ

   3.2.6 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

         3.2.6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครอบครัวและชุมชน

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

         3.2.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

      3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 

เก่ง และมีคุณภาพ

      4. มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4.1 เป้าหมาย

    4.1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา 

การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ

4.2 ประเด็น

     4.2.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ

พัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง

          4.2.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเอง

และการพ่ึงพากันเอง

          4.2.4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือ

สร้างประชาธิปไตยชุมชน

          4.2.4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

8.1 เป้าหมาย

     8.1.1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

     8.1.2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ 

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

8.2 แนวทางการพัฒนา

     8.2.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

และ เชิงสังคม

           8.2.1.6 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องมาตรฐานสากล

     8.2.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

            8.2.2.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และ

ร่วมก าหนด ทิศทางการพัฒนานวัตกรรม

           8.2.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ

ท่ีผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย

           8.2.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาด

กลาง และขานดย่อม (SMEs) ท่ีต้องการพัฒนาหรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี

           8.2.2.4 สร้างบรรยากาศและสภาวะท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิด

 สร้างสรรค์ลงสู่พ้ืนท่ีและชุมชน

           8.2.2.5 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

1.1 เป้าหมาย 

     1.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

     1.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

1.2 แนวทางการพัฒนา

     1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.2.3.1 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 

ภาคเอกชน และผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม

     1.2.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

          1.2.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน

สามารถ เข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมท้ังสนับสนุนให้มีการท าวิจัย

ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ ตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

9.1 เป้าหมาย 

     9.1.2 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม

     9.1.4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน

     9.2.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง

           9.2.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

3.1.1 จัดระบบการบริหารจัดการการให้บริการ

วิชาการท่ีสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ือตอบสนองกับ

ความต้องการของชุมชนและสังคม

3.1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ

วิชาการตามความต้องการของชุมชนและสังคม

1. การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์

     1.1 เป้าหมายชิงยุทธศาสตร์

        1.1.1 ประชาชนมีความสามามัคคี มีความปลอดภัย

ในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมและมีความพร้อมผชิญปัญหา

และร่วมมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความม่ันคง

     1.2 กลยุทธ์

        1.2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน

 พ้ืนท่ีเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและ มีขีดความสามารถในการ

เฝ้าระวังแจ้งเตือ ป้องกัน และแก้ไขปํญหาความม่ันคง

โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนมี

ความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปล่ียนแปล

และความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต รวมท้ังเสริมสร้าง

ความพร้อมของประเทศท่ีจะเผชิญสถาณการณ์ต่างๆ อัน

เกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

        1.2.4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเสร้มส

ร้างองค์ความรู้ด้านความม่ันคง ให้แก่ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึง

ความส าคัญของมิติความม่ันคงท่ีต้องประสานและ

บูรนณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานท่ีเก้ือกูลกัน

อย่างเป็นเอกภาพ 

       1.2.6 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

นักวิชาการองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนท่ัวไป ได้เข้า

มามีบบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการความ

ร่วมมือต่างๆ และกิจกรรมด้านความม่ันคงในการขจัด

หรือลดปัญหาความม่ันคง เพ่ือส่งเสริม การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ความสงบสุขของสังคม และการกระจายรายได้ท่ีท่ัวถึง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม และย่ังยืน

(Inclusive and Sustainable Growth)
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนความม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษี 9.2 แนวทางการพัฒนา

     9.2.2 การพัฒนาเมือง

            9.2.2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก

            9.2.2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ

     9.2.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

            9.2.3.2 พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

แนวทางการขับเคล่ือน

3.2.1 พัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการทุกระดับของ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีความรู้ 

และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการบริการสุขภาพ

เป้าประสงค์:

5. มีระบบบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนท่ีมี

มาตรฐานสูง โดยคาดว่าจะให้บริการประชาชนท้ัง

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มีการบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานทางด้านการ

สาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะการให้บริการ

รักษาผู้ป่วยท่ีต้องการการรักษาเฉพาะทางและมี

ระบบการส่งต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเขต

กลุ่มภาคเหนือตอนล่างอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการบริการสุขภาพให้กับ

ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

1.1 เป้าหมาย 

     1.1.4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน

1.2 แนวทางการพัฒนา 

     1.2.4 ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ

            1.2.4.1 พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพท่ีดี และมีการ

คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จัดบริการให้

ค าปรึกษา ด้านสุขภาพจิตท่ีเข้าถึงได้ง่าย และกากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพท่ี

ถูกต้องตามหลักวิชาการ

             1.2.4.2 ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัยท้ังรูปแบบการออก

ก าลังกายโภชนาการท่ีเหมาะสม

      1.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงิน

การคลังด้านสุขภาพ

             1.2.5.1 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุก

สังกัดในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการท้ังด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทาง

การแพทย์ และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงบริการต้ังแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติย

ภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค

           1.2.5.4 บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้

เกิดความเป็นเอกภาพท้ังเร่ืองสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และ

การติดตามประเมินผล

     1.2.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย

           1.2.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันท่ี

เหมาะสม กับผู้สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ

ในกลุ่มผู้สูงอายุ เทคโนโลยี เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บและติดตามการบ าบัดรักษา

           1.2.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุท้ังระบบขนส่งสาธารณะ 

อาคาร สถานท่ี พ้ืนท่ีสาธารณะ และท่ีอยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุก

กลุ่มในสังคม

     1.2.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

           1.2.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน

สามารถ เข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมท้ังสนับสนุนให้มีการท าวิจัย

ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ ตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนท่ี

7. แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

     เป้าหมายรวม

     1. ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุมตอบสนองความจ าเป็นและระบบหลักประกันสุขภาพความ

ย่ังยืนพอเพียงมีประสิทธิภาพสร้างความเป็นธรรม

      ประเด็นปฏิรูปด้านสาธารณสุข

     3. การกระจายอ านาจและการสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการบุคลากร

        เป้าหมายประเด็นปฏิรูปท่ี 3

           1. มีองค์ความรู้และเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นต่อการกระจายอ านาจและการสร้างสมรรถนะในด้านการ

บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ

         กิจกรรมย่อย

             3.7 วิจัยส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคน

2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

     เป้าหมายรวม

     4. จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหาและรักษาไว้ซ่ึงก าลังคนท่ีมีคุณภาพสูง มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างานอย่างมืออาชีพเป็นท่ีไว้วางใจของประชาชน

     ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

      4. ก าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ

     เป้าหมายประเด็นปฏิรูปท่ี 4

          3. ก าลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ี

รวดเร็วและผันผวน

          4. ก าลังคนภาครัฐมีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์ส าหรับการเป็นเจ้าหน้าท่ีภาครัฐยุคใหม่

    กลยุทธ์

         3. พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ(New 

Mindsets and Skillsets)

              แผนงานท่ี 

                        1. พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือขับเคล่ือนรัฐบาล

ดิจิทัล และประเทศไทย 4.0 (Digital Skills and Literacy)

                       เป้าหมายแผนงาน

                               1. ก าลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสูงพร้อมรองรับ

การขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลและประเทศไทย 4.0

                              2. พัฒนาปรับเปล่ียนทักษะ และสมรรถนะก าลังคน เพ่ือพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ

                         เป้าหมายกิจกรรม

                                      1. ภาครัฐมีก าลังคน มีทักษะและสมรรถนะท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง 

ทันสมัย และเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

   3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ

3.1 เป้าหมาย

     3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 ประเด็น

   3.2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

           3.2.2.1 ช่วงการต้ังครรภ์/ปฐมวัย

           3.2.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

           3.2.2.3 ช่วงวัยแรงงาน

           3.2.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ

    3.2.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี

            3.2.5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัย

สนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี

            3.2.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุข

ภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

    4. มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4.1 เป้าหมาย

    4.1.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ

4.2 ประเด็น

    4.2.1 การลดความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

          4.2.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย

และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

         

แผนกลยุทธ์ : ด้านบริการสุขภาพ

   กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการทุกระดับ

 ให้มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ

บริการสุขภาพของทุกสถานบริการด้านสุขภาพ

   กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริการ

ครอบคลุมท้ังการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู

สุขภาพ ตามมาตรฐานสากลและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และบูรณาการกับ

การแพทย์ทางเลือก

   กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนา ประสิทธิภาพระบบการ

บริหาร ทรัพยากร สนับสนุนการบริการ สนับสนุน

การพัฒนาด้านคุณภาพบุคลากร และบริการ

3.2.2 พัฒนาคุณภาพการบริการตาม

มาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน

5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการ

ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ

ประชาชน
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนความม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษีนโยบายท่ี 4: ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง 

แพร่หลาย และย่ังยืน

4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การ

ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการขับเคล่ือน

4.1.1 จัดระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

4.1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการขับเคล่ือน

4.2.1 อนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 ให้เกิดเป็นนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การส่งเสริมการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์ สืบสานและ

เช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

      3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 

เก่ง และมีคุณภาพ

      4. มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4.1 เป้าหมาย

    4.1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา 

การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ

4.2 ประเด็น

     4.2.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ

พัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง

          4.2.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเอง

และการพ่ึงพากันเอง

          4.2.4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือ

สร้างประชาธิปไตยชุมชน

          4.2.4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

   3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ

3.1 เป้าหมาย

    3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิธี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21

    3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 ประเด็น

     3.2.1 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

           3.2.1.2 การบูรณาการเร่ืองความซ่ือสัตย์ วินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

           3.2.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน

เป็นฐาน

           3.2.1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์

จากภาคธุรกิจ

           3.2.1.6 การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝัง

ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม

           3.2.1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมี

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

1.1 เป้าหมาย 

     1.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม

     1.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

     1.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

     1.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน และ

ภาคเอกชน

1.2 แนวทางการพัฒนา

     1.2.1 ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

           1.2.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ี

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ

     1.2.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี

คุณค่า

           1.2.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

     1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.2.3.1 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 

ภาคเอกชน และผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม

          1.2.3.6 จัดท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออเิล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ

อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลา

และสถานท่ี และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ

     1.2.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

          1.2.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน

สามารถ เข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมท้ังสนับสนุนให้มีการท าวิจัย

ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ ตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนท่ี

9. แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม

     เป้าหมายรวม

          3. ชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งโดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกันร่วมกับร่วมกับภาค

ส่วนต่างๆได้

     ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

     เป้าหมาย

          1) ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดการข้อมูล 

แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคล่ือน และทุนทางสังคม)

     กิจกรรม

          กิจกรรมท่ี 1 การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพ้ืนท่ี

          เป้าหมาย

           - มีกลไกลบูรณาการในพ้ืนท่ีเกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์เพ่ือการ

พัฒนาในพ้ืนท่ี

         วิธีการ

          1. ก าหนดไห้ต าบลเป็นพ้ืนท่ีการพัฒนาอย่างบูรณาการ

                 1.1 จัดให้มีกลไกประชารัฐต าบลเข้มแข็งท่ีประกอบด้วย 4 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ 1) ท้องท่ี 

ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 2) ท้องถ่ิน ได้แก่ อบต. เทศบาล 3) องค์กรชุมชน/เอกชน ได้แก่ สภาองค์กร

ชุมชน ต าบล บ้าน วัด โรงเรียน กลุ่มต่างๆ 4) หน่วยงานอืน่ๆ ได้แก่ พัฒนาชุมชน เกษตรต าบล ต ารวจ 

รพสต. ท าหน้าท่ีประสานพลังทุกภาคส่วนเพ่ือรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ 

โดยมีเป้าหมายให้ต าบลเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็งและสร้างเสริมจิตส านึกสาธารณะ และการท างาน

ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร

                1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ การจัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพของประชาชน ครอบครัว และภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กลยุทธ์ 4.2 อนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ท้ังวิถชีีวิต วิถไีทยและสร้าง

ประโยชน์ในวงกว้าง

4.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมบนพ้ืนฐานวิถีไทยภายใต้บริบทความ

หลากหลาย

เป้าประสงค์: 

   มีกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ี

สนองตอบต่อการพัฒนา ส่งเสริมงานด้าน

วัฒนธรรม การท่องเท่ียว โดยมีแหล่งเรียนรู้ท่ีมี

คุณภาพให้กับสังคม สร้างความผูกพันของ

ประชาชนในการรักและหวงแหนวัฒนธรรมท่ีดีงาม

ของประเทศให้สืบต่ออย่างย่ังยืน

แผนกลยุทธ์ : ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

  กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบและกลไกในด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

  กลยุทธ์ท่ี 2  สร้างและส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์

ด้านศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยท่ีมีต่อสาธารณชน

  กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพความเช่ียวชาญ

และการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเป็นต้นแบบและมาตรฐานท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ

  กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ

ของหน่วยงานในการด าเนินภารกิจด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังภายในมหาวิทยาลัย ใน

ระดับชาติ และนานาชาติ

1. การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์

     1.1 เป้าหมายชิงยุทธศาสตร์

        1.1.1 ประชาชนมีความสามามัคคี มีความปลอดภัย

ในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมและมีความพร้อมผชิญปัญหา

และร่วมมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความม่ันคง

     1.2 กลยุทธ์

        1.2.4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเสร้มส

ร้างองค์ความรู้ด้านความม่ันคง ให้แก่ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึง

ความส าคัญของมิติความม่ันคงท่ีต้องประสานและ

บูรนณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานท่ีเก้ือกูลกัน

อย่างเป็นเอกภาพ 

       1.2.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่านิยมท่ีดีงาน 

ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

โดยการเรียนการสอนท้ังในระบบและนอกระบบ

สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความม่ันคง
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนความม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษีนโยบายท่ี 5: ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวในการท างาน ให้

เหมาะสมกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ด้านอุดมศึกษา การปฏิรูปอุดมศึกษา และการ

ก้าวสู่การเป็น University 4.0

10. นโยบายการส่งเสริมการบริหาร

ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และ

การป้องกันปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แนวทางการขับเคล่ือน

5.1.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก

ธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการเชิงบูรณา

การเพ่ือความเข้มแข็งและย่ังยืน

4. การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ

     4.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

        4.1.1 ระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติเป็น

ทิศทางและแนวทางหลักในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติ

และจัดการความเส่ียงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัย

คุกคามทุกรูปแบบโดยให้ทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุนการ

เตรียมความพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐ

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ

     4.2 กลยุทธ์

        4.2.2 ทบทวนปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน

โครงการงบประมาณของหน่วยงานท้ังในส่วนกลางส่วน

ภูมิภาคและ ส่วนท้องถ่ินเพ่ือการเตรียมความพร้อม

แห่งชาติ

เป้าประสงค์: 

1.มีระบบบริหารจัดการท่ีคล่องตัว แข่งขันได้กับ

มหาวิทยาลัยอืน่ โดยการปรับโครงสร้างการ

ท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคม 

สภาพแวดล้อมท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและ

สายสนับสนุนวิชาการให้มีศักยภาพท่ีเข้มแข็งเป็น

ทีมท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศได้ตามเป้าหมาย 

Thailand 4.0

2. มีระบบการบริหารจัดการโดยใช้ฐานข้อมูลได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการท่ีดี

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนกลยุทธ์ : ด้านบริหารจัดการ

กลยุทธ์ท่ี 1 การปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบ

ในการบริหารจัดการองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 2 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ท่ี 3 การบริหารงานด้านงบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 4 การบริหารงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารจัดการด้านกายภาพและ

ส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

ให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและเป็น

องค์กรคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

    6. มีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม

6.1 เป้าหมาย

    6.1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

6.2 ประเด็น

    6.2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุก

ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

          6.2.2.3 ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลุ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุก

    6.2.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

           6.2.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม 

จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต

           6.2.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้าหมายรวม 

     6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน

6.1 เป้าหมาย 

     6.1.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 

การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

     6.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6.2 แนวทางการพัฒนา

     6.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี

ความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า

           6.2.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถ

ส่งเสริม กระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           6.2.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มี

ประสิทธิภาพ

     6.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล

           6.2.3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร

           6.2.3.6 สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ

เครือข่าย สารสนเทศภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

    2. มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง

3.1 เป้าหมาย

    3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 ประเด็น

    3.2.6 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

        3.2.6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

    4. มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4.1 เป้าหมาย

    4.1.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ

4.2 ประเด็น

   4.2.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม

         4.2.3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ส่ือสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

1.1 เป้าหมาย 

     1.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

     1.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

1.2 แนวทางการพัฒนา

     1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.2.3.6 จัดท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออเิล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ

อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลา

และสถานท่ี และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ

2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

     เป้าหมายรวม

     2.  จัดโครงสร้างองค์กรให้เพรียวกะทัดรัด แต่แข็งแรง เพ่ือให้สามารถบูรณาการความร่วมมือของ

ทุกภาคส่วนในการท างานเพ่ือประชาชนโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นหลัก

     3. จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปร่งใสทันสมัยปรับตัวได้รวดเร็วและ

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม

     4. จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหาและรักษาไว้ซ่ึงก าลังคนท่ีมีคุณภาพสูง มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างานอย่างมืออาชีพเป็นท่ีไว้วางใจของประชาชน

     5. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน ในภาคราชการและภาคสังคมและวางระบบป้องกัน

และแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและอทิธิพล

     ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

     3. โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง

     เป้าหมายประเด็นปฏิรูปท่ี 3

     1. มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลท่ีคล่องตัว(Agile Government Transformation) โดยเน้นการปรับปรุงบทบาท

ภารกิจและโครงสร้างองค์การท่ีมีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย(Simplicity) มีการท างานท่ี

คล่องตัว รวดเร็วปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์(Creativity) และ

สามารถยุบเลิก ปรับเปล่ียนองค์กรได้ตามสถานการณ์ของการพัฒนา โดยศึกษาผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงท่ีฉับพลันของเทคโนโลยี(Disruptive Technology)และรูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารราชการในกระทรวงท่ีมีความส าคัญต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(กระทรวง/

กรมพันธ์ุใหม่ : High Performance)

    2. ปฏิรูปภารกิจและโครงสร้างกระทรวง/กรม โดยทบทวนบทบาทภาครัฐ ท้ังในส่วนของภารกิจหลัก

(Core Function) และภารกิจรอง(Non - Core Function)เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของภารกิจระหว่างกระทรวง

และระหว่างกรม รวมท้ังศึกษาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการโดยลด

กระบวนงาน ข้ันตอน ระยะเวลาในการให้บริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะรองรับ

ภารกิจในอนาคต และปรับปรุงกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคให้สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับบริบทท่ี

เปล่ียนแปลงไป+F101

     3. การทบทวนภารกิจหลัก(Core Function) ของภาครัฐให้มุ้งเน้นภารกิจก าหนดนโยบาย(Policy 

Maker) ก ากับดูแล(Regulator) ส่งเสริม สนับสนุน(Facilitator) โดยให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน 

ท้องถ่ิน ชุมชนให้เข้ามาท าแทนภาครัฐ และภาครัฐจะไม่ท าภาระกิจท่ีแข่งขันกับภาคเอกชน และลด

บทบาท ด้านการปฏิบัติ(Operator) ให้น้อยลง เช่น ถ่ายโอนให้ภาคเอกชน(Outsourcer) / องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ส าหรับภารกิจรอง (Non-Core Function) เน้นการจ้างเหมาและการท างานแบบจัดบริการ

ร่วม(Shared Services)

     9. ปฏิรูประบบงบประมาณและระบบการคลังภาครัฐ โดยปรับปรุงวิธีการงบประมาณ กระบวนการ

บริหาร การจัดท าค าขอและอนุมัติงบประมาณให้มีความกระชับ สอดคล้องกับพลวัตท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว และค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นหลัก ลดความซ้ าซ้อน 

ของการจัดท างบประมาณ ระดับกระทรวง กรม พ้ืนท่ี รวมท้ังสร้างกลไกการตรวจสอบการเงินและการ

คลังภาครัฐ การติดตามประเมินผลผลิต/ผลสัมฤทธ์ิของการใช้งบประมาณ เพ่ือให้การจัดสรร

งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     กลยุทธ์

     1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคลของ

กรม

           แผนงานท่ี 1 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปอง์การ

               กิจกรรม 

                1.1  การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองคืการของส่วนราชการ

                    เป้าหมายกิจกรรม

                       1. ทุกส่วนราชการมีคาการจัดท าแผนปฏิรุปองค์การ โดยมีการทบทวน 4 ด้าน ได้แก่ 

โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย

                1.2  กระทรวงมีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และคน

                    เป้าหมายกิจกรรม

                       1. รัฐบาล/หน่วยงานมีความคล่องตัว

     4. ก าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ

     เป้าหมายประเด็นปฏิรูปท่ี 4
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนความม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษี

5.1.2 จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

    2. มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง

3.1 เป้าหมาย

    3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

3.2 ประเด็น

    3.2.6 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

        3.2.6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

1.1 เป้าหมาย 

     1.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

1.2 แนวทางการพัฒนา

     1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.2.3.6 จัดท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออเิล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ

อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลา

และสถานท่ี และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

    6. มีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม

6.1 เป้าหมาย

    6.1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

6.2 ประเด็น

    6.2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุก

ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

          6.2.2.3 ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลุ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุก

    6.2.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

           6.2.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม 

จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต

           6.2.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้าหมายรวม 

     6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน

6.1 เป้าหมาย 

     6.1.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 

การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

     6.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6.2 แนวทางการพัฒนา

     6.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

 ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า

           6.2.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถ

ส่งเสริม กระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     6.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้

มาตรฐานสากล

           6.2.3.6 สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ

เครือข่าย สารสนเทศภาครัฐ

          3. ก าลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ี

รวดเร็วและผันผวน

          4. ก าลังคนภาครัฐมีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์ส าหรับการเป็นเจ้าหน้าท่ีภาครัฐยุคใหม่

    กลยุทธ์

         3. พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ(New 

Mindsets and Skillsets)

              แผนงานท่ี 

                        1. พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือขับเคล่ือนรัฐบาล

ดิจิทัล และประเทศไทย 4.0 (Digital Skills and Literacy)

                       เป้าหมายแผนงาน

                                   1. ก าลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสูงพร้อม

รองรับการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลและประเทศไทย 4.0

                  2. พัฒนาปรับเปล่ียนทักษะ และสมรรถนะก าลังคน เพ่ือพร้อมรับการเปล่ียนแปลงบริบท

การจัดการภาครัฐ

                         เป้าหมายกิจกรรม

                                      1. ภาครัฐมีก าลังคน มีทักษะและสมรรถนะท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง 

ทันสมัย และเป็นสากล
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนความม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษี5.1.3 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณและ

การจัดการทรัพย์สิน

แนวทางการขับเคล่ือน

5.2.1 ปรับโครงสร้างของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

5.2.2 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศให้

สอดคล้องสภาวะปัจจุบัน

แนวทางการขับเคล่ือน

นโยบายท่ี 6 : เร่งรัดด าเนินการด้านการ

บริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 

โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับให้

ยืดหยุ่นและคล่องตัว ด้านการใช้จ่าย

งบประมาณ การคลัง การบริหารทรัพย์สิน 

การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังสิทธิ

ประโยชน์ท่ีจะจัดให้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานให้

เหมาะสมมากข้ึน

     เป้าประสงค์

มีระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ อาคารสถานท่ี

และทรัพยากรอืน่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการบริหารจัดการเรียนการสอน วิจัย 

บริการวิชาการท่ีใช้ประโยชน์คุ้มค่าในการศึกษา

และการให้บริการแก่ชุมชนในพ้ืนท่ี เป็นรูปแบบท่ี

เอื้อต่อการพัฒนาการลงทุนทางด้านการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

     แผนกลยุทธ์

 กลยุทธ์ท่ี 1 จ ากัดรายจ่ายและควบคุมหน้ีสินของ

มหาวิทยาลัยในอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม

 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาการใช้ทรัพย์สินให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและความคุ้มค่า

 กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างรายรับและเพ่ิมการเติบโตของ

เงินทุนจากฐานทรัพยากรและศักยภาพ

มหาวิทยาลัย

5.3.1 พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากร

5.3.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

   3. มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ

3.1 เป้าหมาย

    3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิธี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21

     3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายรวม 

     1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์

1.1 เป้าหมาย 

     1.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

     1.1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง

1.2 แนวทางการพัฒนา

     1.2.1 ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

    6. มีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม

6.1 เป้าหมาย

    6.1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

6.2 ประเด็น

    6.2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุก

ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

          6.2.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ

          6.2.2.3 ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลุ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้าหมายรวม 

     6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน

6.1 เป้าหมาย 

     6.1.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 

การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

     6.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6.2 แนวทางการพัฒนา

     6.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

           6.2.4.4 เพ่ิมความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังในเร่ืองการก าหนด

นโยบาย  การบริหารบุคลากร และการบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ

           6.2.4.5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถ่ิน

           6.2.4.6 สร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหารงบประมาณของท้องถ่ินด้วย

กระบวนการ มีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา

     6.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล

           6.2.3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร

           6.2.3.6 สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ

เครือข่าย สารสนเทศภาครัฐ

11. การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต

     11.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

       11.1.1 หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไข

การทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของ

หน่วยงานภาครัฐ

     11.2 กลยุทธ์

       11.2.1 น าหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหาร

จัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

       11.2.2 ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และบังคับใช้

กฎหมายอย่างเข้มงวด

กลยุทธ์ 5.2 ปรับโครงสร้างและกฎระเบียบใน

การบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

    6. มีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม

เป้าหมาย

    6.1.2 ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลง

ประเด็น

    6.2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้

ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

           6.2.3.1 ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม

    6.2.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ 

และมีเท่าท่ีจ าเป็น

           6.2.7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและ

เหมาะสมกับบริบทต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลง

           6.2.7.2 มีกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้าหมายรวม 

     6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน

6.1 เป้าหมาย 

     6.1.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 

การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

     6.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6.2 แนวทางการพัฒนา

     6.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี

ความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า

           6.2.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถ

ส่งเสริม กระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           6.2.1.3 ก าหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงาน

บริหาร ราชการส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาคให้เหลือเพียงการปฏิบัติภารกิจเฉพาะท่ี

           6.2.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มี

ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 5.3 ยกระดับขีดความสามารถ

บุคลากรและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนความม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษี 3.2 ประเด็น

  3.2.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม

         3.2.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ในทุกระดับ ทุกประเภท

  3.2.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         3.2.3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

         3.2.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทาง

วิชาการระดับนานาชาติ

   3.2.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย

        3.2.4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ี

มีความสามารถในต่างประเทศให้มาช่วยสร้างและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ

           1.2.1.6 ผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้

เป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญของคนในสังคมไทย

     1.2.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี

คุณค่า

          1.2.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเป็นไปตาม

ความต้องการของตลาดงาน

แนวทางการขับเคล่ือน

5.4.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบนิเวศ

5.4.2. พัฒนากายภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสี

เขียว

กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ

นิเวศ และกายภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ

   5. มีการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย

    5.1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด

ความสามารถของระบบนิเวศ

ประเด็น

    5.2.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ

         5.2.6.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม

 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ี

ส าคัญ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

เป้าหมายรวม 

     4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า

4.1 เป้าหมาย

     4.1.3 สร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนและระบบนิเวศ

4.2 แนวทางการพัฒนา

     4.2.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม

          4.2.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโต 

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

          

9. นโยบายการรักษาความม่ันคงขอบ

ฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างย่ังยืน

6. แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     เป้าหมายรวม

      2. ระยะกลาง - ยาว

          2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยชุมชน องค์กรปกครอส่วนท้องถ่ิน

 และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ

      เร่ือง

     6. ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเคร่ืองมือบริหารจัดการ

         เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป

            3. เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน

            4. เคร่ืองมือสนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ได้แก่ เครือข่ายฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาง

นโยบาย (Decision Support System) และเคร่ืองมือทางสังคม

       กิจกรรม

          2. พัฒนาระบบและกลไกสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณากรระหว่างแผนแม่บท แผนปฏิบัติ

การด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

      เป้าหมายกิจกรรม

          1. ระบบและกลไกสร้างความเป้นเอกภาพและบูรณากรระหว่างแผนแม่บท แผนปฏิบิตการด้าน

ต่างๆ

13/13


