
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนแม่บทอ่ืน ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ความม่ันคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิต 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

10 ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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(5) เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและย่ังยืน 

(3) สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
(7) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(8) พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
(9) พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
(10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

(1) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(8) พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

(2) สร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อม
ล้้าในสังคม 

(4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

(6) บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

นโยบายรัฐบาล 11 ข้อ (1) ป้องกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(2) รักษาความมั่นคง/การต่างประเทศ 

(6) เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
(7) ส่งเสริมบทบาท/ใช้โอกาสใน AEC 
(8) พัฒนา/ใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์/วิจัย/
นวัตกรรม 

(4 )  ศึ กษา เ รี ยนรู้ /ท้ านุ บ้ ารุ งศาสนา/
ศิลปวัฒนธรรม 

(3) ลดเลื่อมล้้า/โอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
(5) ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข 

(9) รักษาความมั่นคง/สร้างสมดุลทรัพยากร (10) ราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาล/ป้องกัน
ทุจริต 
(11) ปรับปรุงกฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นปฏิรูป คสช. 11 ดา้น การเข้าสู่อ้านาจฝ่ายนิติบัญญัติ/บริหาร แก้ปัญหาพลังงาน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

การศึกษา/การเรียนรู้/ภูมิปัญญา 
พัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม 

แก้ปัญหาเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ/สังคม 
พัฒนาสื่อสารมวลชน 

จัดสรรทรัพยากรที่ดิน/น้้า/ป่าไม้ แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 
ใชอ้้านาจ (รวมอ้านาจ/กระจายอ้านาจ) 
ควบคุมอ้านาจ (ยุติธรรม/องค์กรอิสระ) 

ประเด็นปฏิรูป สปช. 
37 วาระปฏิรูป 

(วาระที่ 1) ป้องกันการทุจริต 
(วาระที่ 7) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวน 
การยุติธรรม 
(วาระที่ 27) เตรียมรับมือวิกฤตการณ์น้้าท่วม
กรุงเทพมหานคร 
(วาระที่ 37) แรงงาน 

(วาระที่ 4) งบประมาณ 
(วาระที่ 9) งานรัฐวิสาหกิจ 
(วาระที่ 8) โครงสร้างภาษี 
(วาระที่ 10) พลังงาน 
(วาระที่ 12) ผูกขาด/แข่งขันที่เป็นธรรม 
(วาระที่ 13) การเงินฐานราก/สหกรณ์ 
(วาระที่ 14) ปฏิรูปภาคเกษตร 
(วาระที่ 15) สร้างสังคมผู้ประกอบการ 
(วาระที่ 28) ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
(วาระที่ 31) คุ้มครองผู้บริโภค 

(วาระที่ 16) จัดการศึกษา 
(วาระที่ 17) การคลังด้านการศึกษา 
(วาระที่ 18) ระบบการเรียนรู้ 
(วาระที่ 19) การกีฬา 
(วาระที่ 20) ระบบวิจัยเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน
ทางปัญญา 
(วาระที่ 21) ระบบวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
เพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม 

(วาระที่ 22) บริการสาธารณสุข 
(วาระที่ 23) ส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค 
(วาระที่ 24) การคลังด้านสุขภาพ 
(วาระที่ 29) สวัสดิการสังคม 
(วาระที่ 30) สังคมสูงวัย 
(วาระที่ 35) ศิลปวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ/สังคม 
(วาระที่ 36) สถาบันศาสนาเป็นหลักของ
สังคม 

(วาระที่ 11) ปฏิรูปและจัดการที่ดิน 
(วาระที่ 25) บริหารจัดการทรัพยากร 
(วาระที่ 26) จัดการภัยพิบัติธรรมชาติ/โลกร้อน 

(วาระที่ 2) การเข้าสู่อ้านาจและระบบพรรค
การเมือง 
(วาระที่ 3) ปรับโครงสร้างอ้านาจส่วนกลาง/ 
ภูมิภาค/ท้องถิ่น 
(วาระที่ 5) ประสิทธิภาพงานภาครัฐ 
(วาระที่ 6) กิจการต้าราจ 
(วาระที่ 32) ก้ากับดูแลสื่อ 
(วาระที่ 33) สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ 
(วาระที่ 34) ป้องกันการแทรกแซงสื่อ 

การปฏิรูปตาม รธน. (ก) ด้านการเมือง (ฉ) ด้านเศรษฐกิจ 
(ฏ) ด้านพลังงาน 

(จ) ด้านการศึกษา (ค) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(ง) ด้านกฎหมาย 
(ซ) ด้านสาธารณสุข 
(ญ) ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฎ) ด้านสังคม 

(ช) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข) ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฐ) ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ป ี (1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ 

(2) การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 

(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

(5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 



แนวทางการพัฒนาตาม 
- แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ป ี

- พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

- ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาภาคใต้/พื้นที่พิเศษ 

- พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อจัดกระบวนการ
ดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

- ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะ 
- พัฒนาก้าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและ

เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์

ความรู้และนวัตกรรม 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนในช่วงวัยมี
ทักษะความรู้ความสามารถ 

- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ 

- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา/
คุณภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

- พัฒน า ร ะ บบ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
การศึกษาส้าหรับคนทุกช่วงวัย 

- พัฒนาฐ านข้ อมู ลด้ านการศึ กษาที่ มี
มาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส้านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- ปรั บป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า รบริ ห า รจั ด
การศึกษา 

- เพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา 

- ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบทาง
การเงินเพื่อการศึกษา 

9 ประเด็น ทิศทาง 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี
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(7) เครือข่ายอุดมศึกษา (4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(1) รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
อาชีวศึกษา 
(6) พัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 

(2) การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 
(8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ 

(9 )  โครงสร้ างพื้นฐานการเรียนรู้ ของ
อุดมศึกษา 

(3) ธรรมาภิบาลและการบริหารการจัดการ
อุดมศึกษา 
(5) การเงินอุดมศึกษา 

6 ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (2) การผลิตและพัฒนาก้าลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

(3) การพัฒนา และส่วเสริมศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

(4) การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

(5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีเปน็มหาวิทยาลยัชั้นน าแห่งการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 
7 ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
(พ.ศ. 2560-2564) 

 (2) ด้านการวิจัย 
(3) ด้านการบริการวิชาการ 
(7) ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
(2) ด้านการวิจัย 
(3) ด้านการบริการวิชาการ 
(7) ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) ด้านการบริการวิชาการ 
(4) ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(3) ด้านการบริการวิชาการ 
(5) ด้านการบริหารจัดการ 

(5) ด้านการบริหารจัดการ 

 

 

 


