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คํานํา 
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และวิจัยเพ่ือพัฒนาท,องถ่ิน โดยบูรณาการภูมิป2ญญาไทยและภูมิป2ญญาสากล  เพ่ือให,มีบัณฑิตเป'นผู,มีความรู,
ความสามารถทางเทคโนโลยีการเกษตรนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและท,องถ่ิน ตลอดจนให,
ความสําคัญกับการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล,อมอย)างยั่งยืน  เพ่ือเป'นการสร,างบุคลากรท่ีมีความรู,ความสามารถ
ให,กับสังคมและประเทศชาติ  ซ่ึงการดําเนินงานด,านต)าง ๆ  ของคณะจะสําเร็จตามวัตถุประสงค�และกรอบ
นโยบายการบริหารงานท่ีดีได,  ต,องมีการวางแผนด,านบุคลากรและนโยบายบริหารจัดการท่ีดี 
 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได,ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให,มี
ความพร,อมในการปฏิบัติราชการ ให,เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีเป'นไปตามวัตถุประสงค�ของคณะ  และเป'นไปตาม
นโยบายด,านบุคลากรและกลยุทธ�หลักของมหาวิทยาลัยด,านบุคลากร  ซ่ึงคณะได,จัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรประจําป<งบประมาณ 2557  ท่ีมีความเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 
ป< ของคณะ ซ่ึงได,รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเป'นท่ีเรียบร,อยแล,ว  
    

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มกราคม 2557 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ประวัติความเป2นมา 
ประวัติและภารกิจคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�    ในพระบรมราชูปถัมภ�  ได,พัฒนา
มาจากภาควิชาเกษตรศาสตร� คณะวิชาวิทยาศาสตร� วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ� ในพระบรม
ราชูปถัมภ� ต้ังแต)ป<พุทธศักราช 2528 
 ป< 2538  ได,มีพระราชกฤษฎีกาได,จัดต้ังคณะเกษตรและอุตสาหกรรม  ในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ�  โดยมีการผลิตบัณฑิตสาขา  เกษตรศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร ต)อมา  ได,ผลิตบัณฑิต
เพ่ิมข้ึนอีก    2    สาขาวิชาคือ    สาขาสัตวบาล สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ป< 2542 ได,มี
การเปลี่ยนชื่อเป'นคณะเทคโนโลยีการเกษตร จนถึงป2จจุบัน 
 ในป2จจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรได,มีภารกิจท้ัง 4  ประการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ 
“อุดมศึกษาและเพ่ือการพัฒนาท,องถ่ิน” ทางคณะได,เปOดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ป< (วท.บ) 
จํานวน  2  หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรเกษตรศาสตร� แขนง
วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  และแขนงวิชาสัตวศาสตร�   ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร  คณะมีการพัฒนาบุคลากรอย)างสมํ่าเสมอโดยเข,าร)วมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามท่ี
ต)างๆ  มีโครงการวิจัยทางด,านเทคโนโลยีการเกษตรท้ังของคณาจารย�และนักศึกษาในด,านการเกษตรการ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร  งานอบรมด,านการพัฒนาบุคลิกภาพแก)นักศึกษา  งานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมร)วมกับศูนย�ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย งานบริการทางวิชาการแก)ชุมชน มี
หลักสูตรระยะสั้นตามความต,องการของท,องถ่ิน รวมท้ังโครงการตามแนวพระราชดําริ และได,รับเชิญไปเป'น
วิทยากรในหน)วยงานต)างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี้คณะยังได,จัดทําระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให,เป'นไปตามเกณฑ�ข,อกําหนดของ สมศ. ตลอดจนการปฏิบัติตามตัวชี้วัดของกพร. จํานวน  
82  ตัวชี้วัด เพ่ือให, การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ� 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน! พันธกิจ   วัตถุประสงค!และนโยบาย 

ปรัชญา 
 สร,างสรรค�คนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  ส)งเสริมภูมิป2ญญาไทย ใส)ใจภูมิป2ญญาสากล 

 
วิสัยทัศน! (Vision)  

เป'นผู,นําทางด,านเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท,องถ่ินอย)างยั่งยืน  โดยการบูรณาการภูมิ
ป2ญญาไทยและภูมิป2ญญาสากล 
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พันธกิจ พันธกิจ ((MMiissssiioonn))    

1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ)งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต   ให,เป'นผู,นําทางด,านเทคโนโลยีการเกษตร
เพ่ือพัฒนาท,องถ่ิน 

2. การวิจัยมุ)งเน,นการหาองค�ความรู,ใหม)และการวิจัยเพ่ือพัฒนาท,องถ่ิน  โดยการบูรณาการภูมิ
ป2ญญาไทยและภูมิป2ญญาสากล 

3. การบริการวิชาการโดยมุ)งเน,นการให,ความรู,ทางด,านเทคโนโลยีการเกษตรแก)ชุมชนและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. การทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  
เป?าประสงค!เป?าประสงค!  ((GGooaallss)) 
 

1. ผลิตบัณฑิตให,เป'นผู,นําทางด,านเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีความรู,และคุณธรรม   
2. ผลการศึกษาและการวิจัยท่ีเป'นองค�ความรู,ใหม) สามารถนําไปประยุกต�ใช,เพ่ือพัฒนาท,องถ่ิน 
3. ท,องถ่ินสามารถนําองค�ความรู,ทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใช,พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพ

สิ่งแวดล,อม 
4. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 

  
นโยบายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายในการพัฒนาดังนี้ 
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด,านเทคโนโลยีการเกษตรให,มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ 

ตามปรัชญาของคณะและเป'นท่ีพึงประสงค�ของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส)งเสริมการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเพ่ือพัฒนาและ 

การวิจัยประยุกต�ทางด,านวิทยาศาสตร� 
4. พัฒนาการบริการวิชาการแก)ชุมชนในท,องถ่ิน 
5. ส)งเสริมและสนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. ส)งเสริมประชาธิปไตยและ การประกันคุณภาพการศึกษา กับงานกิจการนักศึกษา 

 
1.2  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องมาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป'นคณะหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ใน
พระบรมราชูปถัมภ�  ได,มีการพัฒนาอย)างต)อเนื่องผ)านมาตลอดระยะเวลา  75 ป<    ทําให,มีความเจริญเติบโต
อย)างรวดเร็ว  ท้ังทางด,านกายภาพ  และด,านวิชาการ  ทําให,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระ
บรมราชูปถัมภ�  สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงให,มีมาตรฐาน  และสอดคล,องกับความ
ต,องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยเป'นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท,องถ่ิน  
สร,างสรรค�ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก,าวหน,าอย)างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  มีส)วนร)วมในการจัดการ  
การบํารุงรักษา  การใช,ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมอย)างสมดุลและยั่งยืน  โดยมี
วัตถุประสงค�ให,การศึกษา  ส)งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  ให,บริการทางวิชาการแก)
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สังคมปรับปรุงถ)ายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและส)งเสริมวิทย
ฐานะครู  องค�ประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําให,ได,บัณฑิตท่ีพึงประสงค�ดังกล)าว  ก็คือ  บุคลากรท้ังผู,บริหาร
อาจารย�และเจ,าหน,าท่ี  จะต,องมีท้ังปริมาณท่ีเพียงพอ  และคุณภาพท่ีเหมาะสมตามเกณฑ�ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต,องได,รับการพัฒนาอย)างต)อเนื่องเพ่ือให,
เท)าทันต)อการพัฒนาความก,าวหน,าทางวิชาการแขนงต)าง ๆ  สามารถปรับตัวต)อการเปลี่ยนแปลงในระบบ
การบริหารจัดการ   การประยุกต� ใช, เทคโนโลยี   โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  จึงได,จัดทําแผนการ
จัดหาและพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร   และจัดทําเป'นแผนระยะ 1 ป<  เพ่ือการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
  
1.3  วัตถุประสงค! 
    เพ่ือจัดทําแผน/โครงการการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร     
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�   ในป<งบประมาณ 2557 
 
1.4  เป?าหมาย 
 บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�  ดังนี้ 

-  มีคุณภาพ 
-  มีความรักองค�การ 
-  มุ)งม่ันต้ังใจปฏิบัติหน,าท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด 
-  มีความพึงพอใจในการทํางาน 
-  มีความก,าวหน,าในวิชาชีพตามสายงานท่ีปฏิบัติ 

1.5  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 1.  แต)งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 2.  ศึกษา วิเคราะห�สภาพป2จจุบัน ความต,องการ ป2ญหา แนวโน,มในอนาคตเก่ียวกับภารกิจหลัก
และทรัพยากรบุคคลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 3.  นําข,อมูลท่ีได,จากข,อ 2 มาสังเคราะห� จัดทํา (ร)าง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป<งบประมาณ  
2556  เสนอต)อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 4.  นําเสนอ (ร)าง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป<งบประมาณ 2556 ต)อคณะกรรมการบริหารคณะ
หรือผู,มีอํานาจ 
1.6  ประโยชน!ท่ีคาดว&าจะได�รับ 
 1.   คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีได,ผ) านความเห็นชอบโดยคณะ
กรรมการบริหารคณะ หรือผู,มีอํานาจ 
 2.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีกรอบการพัฒนาบุคลากร ประจําป<งบประมาณ 2557 ท่ีใช,เป'น
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย�อย)างมีประสิทธิภาพ   
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บทที่  2 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร 

 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได,มีการศึกษานโยบายตามกรอบและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  มีนโยบายหลักท่ีจะขยายโอกาส
ทางการศึกษาโดยให,ครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก,ว จังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดในพ้ืนท่ีใกล,เคียง เพ่ือผลิตบัณฑิตให,เป'นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เป'นคนดี  คนเก)ง  และมีคุณธรรม  
จริยธรรม  รวมท้ังได,ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนารูปแบบของกิจกรรม
นอกหลักสูตร เพ่ือให,บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�    ในพระบรมราชูปถัมภ�  มีโลกทัศน�ท่ี
กว,างไกลพร,อมท่ีจะออกไปทํางานได,  และพัฒนาหลักสูตรให,มีมาตรฐานระดับนานาชาติ   และตอบสนอง
ความต,องการของประเทศ  โดยสนับสนุนให,มีการเปOดหลักสูตรใหม)และขยายจํานวนรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ให,บรรลุเปDาหมายจํานวน  40 % ของนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นป<ท่ี  6  ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระแก,ว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดในพ้ืนท่ีใกล,เคียง เม่ือถึงป<  2558  ในการดําเนินการ
ดังกล)าวจึงต,องศึกษาร)าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) นโยบาย
รัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษา ในฐานะท่ีเป'นส)วนราชการใน
สังกัด  เพ่ือให,การกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให,สอดคล,อง  เชื่อมโยง
กับความต,องการบุคลากรท่ีจะเป'นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต)อไป 
 
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี 11(พ.ศ. 2555 - 2559) 

 1. ปฐมบท 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,า ฯ ให,
ประกาศว)า โดยท่ีคณะรัฐมนตรีได,พิจารณาเห็นสมควรให,ประกาศใช,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซ่ึงเป'นแผนพัฒนา ฯ ท่ีภาคีทุกภาคส)วนในสังคมไทยทุกระดับ ได,มีส)วนร)วม
ดําเนินการ และได,ให,สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติให,ความเห็นตามมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ
แห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล,ว เพ่ือใช,เป'นแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ดังมีสาระสําคัญตามท่ีแนบท,ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,า ฯ ให,ใช,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห)งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ต้ังแต)วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 

การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับต้ังแต)แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเม่ือป< 2504 จนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มีพัฒนาการมาอย)างต)อเนื่องภายใต,สถานการณ�และเง่ือนไข รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงในมิติต)างๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในช)วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 การ
พัฒนาประเทศอยู)ภายใต,กระแสโลกาภิวัตน� จึงเป'นจุดเปลี่ยนกระบวนทัศน�ของการวางแผนท่ียึด “คนเป2น
ศูนย!กลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มี “การพัฒนาแบบองค!รวม” และ
เริ่มให,ความสําคัญกับกระบวนการมีส)วนร)วมของภาคีการพัฒนา ต)อมาในช)วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 
และฉบับท่ี 10 ได, น�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป2นปรัชญานําทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ  
  ผลการพัฒนาประเทศก)อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ได,ข,อสรุปว)า การพัฒนาเศรษฐกิจ
ก,าวหน,า การพัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมมีป2ญหา การพัฒนาไม)ยั่งยืน และการน,อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต�ใช,ในการพัฒนาประเทศท่ีเริ่มดําเนินการต้ังแต)แผนพัฒนาฯ ฉบับ
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ท่ี 8 ต)อเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมท่ีมุ)งพัฒนา
เศรษฐกิจ เป'นการเน,นให,คนเป'นศูนย�กลางการพัฒนาประเทศทุกข้ันตอนตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู) ต)อเนื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ยังคงอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป'นปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศ เน,นการสร,างความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให,กับภาคส)วนต)างๆ และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ยังคงน,อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป'นปรัชญาพ้ืนฐาน มุ)งสร,างภูมิคุ,มกันให,กับประเทศภายใต,ทุนสําคัญ 3 ทุน ได,แก) ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม 
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม โดยผลการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 
พบว)าสังคมไทยได,นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช,อย)างกว,างขวางในทุกภาคส)วน ขณะท่ี
ความอยู)เย็นเป'นสุขในช)วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 อยู)ระหว)างร,อยละ 66 – 67 ใกล,เคียงกับร,อยละ 65 
ในป< 2549 ซ่ึงเป'นป<สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 โดยป2จจัยด,านเศรษฐกิจท่ีเข,มแข็ง การมีงานทํา 
ความเข,มแข็งของชุมชน และความอบอุ)นของครอบครัว ส)งผลต)อความอยู)เย็นเป'นสุข อย)างไรก็ตาม ป2จจัยท่ี
ยังเป'นอุปสรรคท่ีสําคัญ ได,แก) ความสมานฉันท�ในสังคม สภาพแวดล,อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล 
รวมถึงสุขภาวะของคนไทยในด,านคุณภาพการศึกษา 
 
        การประยุกต!ใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี10 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได,มีการประยุกต�ใช,และมีผลอย)างเป'นรูปธรรมในช)วงท่ี
ประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือป< 2540 และเป'นแนวทางปฏิบัติอันสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยให,พ,นจากภาวะวิกฤต ท้ังวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีส)งผลกระทบต)อประเทศไทย รวมถึงวิกฤตท่ีเกิดข้ึน
ภายในประเทศท้ังวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสังคม การน,อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป'นแนวปฏิบัติ ได,ส)งผลให,ประเทศไทยเข,มแข็ง มีภูมิคุ,มกันสูงข้ึนในหลายด,าน ขณะท่ี
บางเรื่องอยู)ในระหว)างการปรับตัวต)อการเปลี่ยนแปลงและประชาชนได,รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
รุนแรงในเบ้ืองต,นแต)สามารถฟ̀aนตัวได,เร็วข้ึน ความก,าวหน,าในการน,อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู)
การปฏิบัติของทุกภาคส)วนเพ่ือมุ)งหวังให,เกิดภูมิคุ,มกันแก)ตัวเอง ครอบครัว องค�กร สังคมและประเทศมี
หลายประการ 

ในส)วนภาครัฐ ได,น,อมนําไปประยุกต�ใช,ในการบริหารประเทศในหลายระดับ ท้ังเป'น
หลักการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาค การกําหนดนโยบายภาครัฐท่ียั่งยืน การกําหนดกลยุทธ�และการ
ดําเนินการตามนโยบายท่ีเหมาะสม ตลอดระยะเวลากว)า 10 ป<ท่ีผ)านมาประเทศไทยได,ดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคอย)างรัดกุมมากข้ึน บนพ้ืนฐานการของการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยกําหนดกรอบ
การคลังท่ียั่งยืนเพ่ือเป'นกฎเกณฑ�ในการใช,จ)ายงบประมาณของรัฐบาล ประกอบด,วย 1) การรักษาสัดส)วนหนี้
สาธารณะต)อผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศในระดับท่ีไม)เกินร,อยละ 50.02) การกําหนดสัดส)วนรายจ)ายการ
ลงทุนของรัฐบาลไม)ตํ่ากว)าร,อยละ 25.0 ของงบประมาณโดยรวม และ 3) การกําหนดภาระหนี้รัฐบาลไม)ให,
เกินร,อยละ 15.0ของงบประมาณรวม 
  ขณะท่ี ภาคธุรกิจเอกชน ได,มีการประยุกต�ใช,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย)าง
กว,างขวางมากข้ึนภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในช)วงป< 2540 องค�กรภาคธุรกิจได,มีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจเพ่ือให,มีความรับผิดชอบต)อสังคมมากข้ึน บทเรียนจากวิกฤตทําให,องค�กรธุรกิจขนาดใหญ)เริ่มมี
วิสัยทัศน�ท่ีมุ)งกําไรระยะยาวมากกว)าในระยะสั้น และให,ความเป'นธรรมแก)ผู,มีส)วนได,ส)วนเสีย การ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศน�ในการดําเนินธุรกิจได,ส)งผลต)อการวางแผนการลงทุน การผลิต การบริหาร
กําลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกด,าน ท้ังกลุ)มธุรกิจขนาดใหญ) และกลุ)มธุรกิจขนาดกลาง
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และขนาดย)อม มีการกระจายความเสี่ยงอย)างรอบคอบ โดยเฉพาะการกระจายแหล)งเงินทุนจากหนี้ระยะสั้น
ในตลาดเงินมาเป'นการระดมทุนในตลาดทุนมากข้ึน สินเชื่อของภาคธุรกิจท่ีไม)ใช)สถาบันการเงินต)อผลิตภัณฑ�
มวลรวมในประเทศลดลงจากร,อยละ 44.1  ในป< 2546 เป'นร,อยละ 36.3 ในป< 2543 ขณะท่ีการออกหุ,นกู,
และหุ,นทุนมีสัดส)วนเพ่ิมข้ึน การระดมทุนได,คํานึงถึงศักยภาพของทุนในประเทศอย)างรอบคอบมากกว)า
ในช)วงก)อนเกิดภาวะวิกฤต จึงลดการก)อหนี้ต)างประเทศลงอย)างชัดเจน สัดส)วนหนี้ต)างประเทศต)อผลิตภัณฑ�
มวลรวมในประเทศลดลงจากร,อยละ 72.9 ในป< 2542 เป'นร,อยละ 33.9 ในป< 2553 รวมท้ังมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการสร,างฐานการผลิตท่ีใช,วัตถุดิบโดยเฉพาะภาคเกษตรและนําภูมิป2ญญาท,องถ่ินมาต)อ
ยอดสร,างคุณค)าท่ีผลประโยชน�ตกอยู)กับประชาชนในพ้ืนท่ี เช)น การผลิตและการส)งออกสินค,าเครื่องใช,ใน
บ,าน สบู) ผลิตภัณฑ�จากพืชสมุนไพร รายได,จึงกระจายสู)ชุมชน สินค,าส)งออกเริ่มมีฐานท่ีกระจายประเภท
ผลิตภัณฑ�หลากหลายมากข้ึนเช)นเดียวกับการกระจายตลาดส)งออกไปสู)ตลาดใหม)ๆ เพ่ือลดความเสี่ยง 
  ส)วน ภาคประชาชนและชุมชน รับรู, เข,าใจและน,อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต�ใช,ในการดําเนินชีวิตแบบเรียบง)าย ประหยัด ไม)ฟุbมเฟ̀อย มีการเก็บออม และสร,างการมีส)วนร)วม
ในชุมชน  จากการเผยแพร)แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย)างต)อเนื่อง กว,างขวางต้ังแต)ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เป'นต,นมา ทําให,การรับรู,ของประชาชนขยายตัวค)อนข,างมาก จากผลการสํารวจของ
โครงการ พ.ศ. พอเพียงในช)วงป< 2550 – 2551 ประชาชนกลุ)มตัวอย)างท้ังหมดรับรู,ข,อมูลข)าวสารเก่ียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ)านสื่อโทรทัศน� หนังสือพิมพ� วารสาร นิตยสาร และวิทยุ ขณะท่ีความเข,าใจ
ในการนําไปประยุกต�ใช,เพ่ือการดํารงชีพมีสูงถึงร,อยละ 74.0 ของกลุ)มตัวอย)าง ความเข,าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกต)างกันในแต)ละหลักการ ในหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุ,มกัน และ
เง่ือนไขการมีความรู, พบว)า การมีคุณธรรมอยู)ในเกณฑ�สูงถึงร,อยละ 75–85 ขณะท่ีความเข,าใจในหลักความมี
เหตุผลมีร,อยละ 44.0 และประชาชนมีความเข,าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว)ามีเชื่อมโยงอย)าง
มากกับการประหยัด ไม)ฟุbมเฟ̀อย มีชีวิตเรียบง)าย มีการออม และเอ้ือเฟ̀aอ เผื่อแผ) แบ)งป2นช)วยเหลือผู,ท่ีด,อย
โอกาส 
  ขณะท่ี ภาคเกษตร เป'นภาคท่ีมีความสําคัญและมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต�ใช,ในทุกระดับอย)างกว,างขวางต้ังแต)ระดับเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หลักการของ
เกษตรทฤษฎีใหม)เป'นการประยุกต�ใช,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด,านการเกษตรท่ีเป'นรูปธรรม นําไปสู)
ความพออยู)พอกินมีความม่ันคงและปลอดภัยด,านอาหาร ลดรายจ)าย พ่ึงตนเอง และแก,ป2ญหาความยากจน
ของภาคครัวเรือนและภาคชุมชน เกษตรกรท่ีน,อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช,ใน
หลายพ้ืนท่ี ปรากฏผลชัดเจนว)าสามารถก,าวพ,นภาวะหนี้สินจากการทําการเกษตรเชิงพาณิชย�สู)เกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรีย�วนเกษตร เกษตรกรตัวอย)างท่ีได,รับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 
ต)างก็ยืนยันว)าเกษตรกรท่ีเริ่มต,นชีวิตใหม)ด,วยการดําเนินตามเกษตรทฤษฎีใหม)ท่ีลดรายจ)าย ลดการใช,
สารเคมี และเน,นการผลิตท่ียึดความมีเหตุผล และองค�ความรู, สามารถทําให,เกษตรกรมีเงินออม หลุดพ,นจาก
ภาวะหนี้สิน และมีรายได,ม่ันคงสามารถช)วยเหลือ แบ)งป2นให,เพ่ือนบ,านและชุมชน 
  นอกจากนี้ ด�านการศึกษา ท้ังมูลนิธิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต,การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห)งชาติ และสถาบันวิจัยอ่ืนๆ ได,มีการสร,างองค�ความรู,เก่ียวกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต�ใช,อย)างหลากหลายมากข้ึน มีการสังเคราะห�บทเรียนจากการปฏิบัติจริง นํามาจัดระบบ
ฐานข,อมูลเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเผยแพร)ความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงอย)างกว,างขวางในหน)วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และท,องถ่ิน จัดทําหลักสูตรการเรียน
การสอนและการฝdกอบรมเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหลักสูตรท้ังระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามี 26 หลักสูตร/รายวิชา ใน 19 สถาบัน มีการ
เสริมสร,างเครือข)ายการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยท่ีมีการเปOดสอน รวมท้ังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู,อย)าง
สมํ่าเสมอเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให,เข,มข,นยิ่งข้ึน 
 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

ภายใต,สถานการณ�การเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลต)อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 สะท,อนให,เห็นว)าประเทศไทยยังต,องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีผันผวน ซับซ,อนและคาดการณ�ผลกระทบได,ยาก แม,ว)าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ,มกัน
เพ่ิมข้ึน และมีภูมิคุ,มกันท่ีแข็งแกร)งแตกต)างกันไปท้ังในระดับป2จเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต)ก็ยังไม)
เพียงพอท่ีจะรองรับสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได,อย)างมีประสิทธิภาพ ส)งผลให,ประเทศต,อง
เผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐท่ีอ)อนแอ โครงสร,างเศรษฐกิจท่ี
ไม)สามารถรองรับการเติบโตอย)างยั่งยืน ท้ังความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของค)านิยมท่ีดีงามในสังคมไทย 
ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม และความเสี่ยงด,านความม่ันคงของประเทศ จึง
จําเป'นต,องนําภูมิคุ,มกันท่ีมีอยู)พร,อมท้ังสร,างภูมิคุ,มกันในประเทศให,เข,มแข็งข้ึนภายใต,หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร,างทุนท่ีมีอยู)ของประเทศให,เข,มแข็ง ท้ังทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม รวมท้ังใช,ประโยชน�อย)างมีประสิทธิภาพและเป'นธรรม เพ่ือ
เตรียมพร,อมให,ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได,อย)างยั่งยืน 

 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงมีแนวคิดท่ีมีความต)อเนื่องจาก

แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป2น
ศูนย!กลางของการพัฒนา” รวมท้ัง “สร�างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคล่ือนให�บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ เพ่ือให,การพัฒนาและบริหารประเทศเป'นไปบนทางสายกลาง 
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย)างบูรณาการ ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล,อมและการเมือง โดยมีการ
วิเคราะห�อย)าง “มีเหตุผล” และใช,หลัก “ความพอประมาณ” ให,เกิดความสมดุลระหว)างมิติทางวัตถุกับ
จิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว)างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแข)งขันในเวทีโลก ความสมดุล
ระหว)างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุ�มกัน” ด,วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให,เพียงพอพร,อม
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท้ังนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ทุกข้ันตอนต,องใช, “ความรอบรู,” ในการพัฒนาด,านต)างๆ ด,วยความรอบคอบ เป'นไปตามลําดับข้ันตอน และ
สอดคล,องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังเสริมสร,างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน,าท่ีและดําเนินชีวิตด,วย “ความเพียร” จะเป'นภูมิคุ,มกันท่ีดีให,พร,อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ท้ังในระดับป2จเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
จึงต,องเร)งสร,างภูมิคุ,มกันเพ่ิมข้ึนในมิติการพัฒนาด,านต)างๆ เพ่ือปDองกันป2จจัยเสี่ยงท่ีสังคมไทยต,องเผชิญ และ
เสริมรากฐานของประเทศด,านต)างๆ ให,เข,มแข็ง ควบคู)ไปกับการให,ความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให,มีคุณภาพ ก,าวทันต)อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข,าถึงทรัพยากรและได,รับประโยชน�จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย)างเป'นธรรม รวมท้ังสร,างโอกาสทางเศรษฐกิจด,วยฐานความรู, เทคโนโลยีและ
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นวัตกรรม และความคิดสร,างสรรค�บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป'นมิตรต)อสิ่งแวดล,อมนําไปสู)การ
พัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางการสร,างภูมิคุ,มกันในประเด็นต)างๆ ท่ีสําคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ดังนี้ 

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสู&สังคมคุณภาพ มุ)งสร,างภูมิคุ,มกันต้ังแต)ระดับ
ป2จเจก ครอบครัวและชุมชนสู)สังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข,ากับการ
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังมีส)วนร)วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศได,อย)างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด,วย 

1.1 การสร�างความเป2นธรรมในสังคม ให,ความสําคัญกับการสร,างความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให,ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข,าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ มีโอกาส
เข,าถึงทรัพยากรและโครงสร,างพ้ืนฐานในการสร,างอาชีพและรายได,ท่ีม่ันคง สามารถเข,าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย)างเสมอภาคและสามารถดํารงชีวิตอยู)ได,อย)างมีศักด์ิศรี ภายใต,ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี
โปร)งใส ยึดประโยชน�ส)วนรวมและเปOดโอกาสการมีส)วนร)วมของประชาชนทุกภาคส)วนในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ 

1.2 การพัฒนาคนสู&สังคมแห&งการเรียนรู�ตลอดชีวิต ให,ความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช)วงวัยให,มีภูมิคุ,มกันต)อการเปลี่ยนแปลง มีความพร,อมท้ังด,านร)างกายท่ี
สมบูรณ�แข็งแรง มีสติป2ญญาท่ีรอบรู, และมีจิตใจท่ีสานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและ
สามารถเรียนรู,ตลอดชีวิต ควบคู)กับการเสริมสร,างสภาพแวดล,อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให,เข,มแข็ง
และเอ้ือต)อการพัฒนาคน 

2. การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู&ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม& ท่ีมุ)งพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให,เข,มแข็ง เพ่ือลดการพ่ึงพาป2จจัยภายนอก โดยการสร,างความเข,มแข็งให,กับ
ผู,ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อม ผู,ประกอบการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ� และผู,ประกอบการในภาคเกษตร ให,ใช,ภูมิป2ญญา วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร,างสรรค� เพ่ือยกระดับสู)การผลิตและการให,บริการบนฐานความรู, และท่ีเป'นมิตรต)อ
สิ่งแวดล,อม ตลอดจนให,มีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต)างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
รวมท้ังสร,างภูมิคุ,มกันต)อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบด,วย 

2.1 การสร�างความเข�มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและ
พลังงาน ให,ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป'นฐานการผลิตภาคเกษตรให,เข,มแข็ง
และสามารถใช,ประโยชน�ได,อย)างยั่งยืน เพ่ือให,ภาคเกษตรเป'นฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความ
ม่ันคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร,างความม่ันคงในอาชีพและรายได,
ให,แก)เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให,ความสําคัญกับการสร,างความม่ันคง
ด,านอาหารและพลังงานชีวภาพท้ังในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร,างภูมิคุ,มกันให,ภาคเกษตร
สามารถพ่ึงตนเองและเผชิญกับป2จจัยเสี่ยงต)างๆ ได,อย)างม่ันคง 
    2.2 การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู&การเติบโตอย&างมีคุณภาพและย่ังยืน 
ให,ความสําคัญกับการปรับโครงสร,างเศรษฐกิจบนฐานความรู, ความคิดสร,างสรรค� และภูมิป2ญญา ภายใต,
ป2จจัยสนับสนุนท่ีเอ้ืออํานวยและระบบการแข)งขันท่ีเป'นธรรม มุ)งปรับโครงสร,างการค,าและการลงทุนให,
สอดคล,องกับความต,องการของตลาดท้ังภายในและต)างประเทศ สร,างมูลค)าเพ่ิมให,กับสาขาบริการท่ีมี
ศักยภาพ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู)อุตสาหกรรมฐานความรู,เชิงสร,างสรรค�และเป'นมิตรต)อสิ่งแวดล,อม 
พัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� ควบคู)ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบต)างๆ และ
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บริหารจัดการเศรษฐกิจส)วนรวมอย)างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให,เป'นฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเข,มแข็งและ
ขยายตัวอย)างมีคุณภาพ 

2.3 การสร�างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ให,ความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความร)วมมือ
ระหว)างประเทศในภูมิภาคต)างๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และมีภูมิคุ,มกันต)อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกให,ความสําคัญกับการพัฒนาความร)วมมือแบบหุ,นส)วนการพัฒนาท่ียั่งยืนและยึด
ผลประโยชน�ร)วมกันท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สร,างปฏิสัมพันธ�ในความร)วมมือระหว)างประเทศ
อย)างสร,างสรรค� เตรียมความพร,อมของประเทศไทยในการเข,าสู)ประชาคมอาเซียน และเสริมสร,างความ
เข,มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต)ระดับชุมชนท,องถ่ินให,ก,าวทันการเปลี่ยนแปลง 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมอย&างย่ังยืน ให,ความสําคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมให,เพียงพอต)อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบน
พ้ืนฐานของการมีส)วนร)วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช,ประโยชน� การปรับกระบวนทัศน�การพัฒนา
และขับเคลื่อนประเทศไปสู)การเป'นเศรษฐกิจและสังคมคาร�บอนตํ่าและเป'นมิตรกับสิ่งแวดล,อม ควบคู)ไปกับ
การเตรียมความพร,อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร,างภูมิคุ,มกันด,าน
การค,าจากเง่ือนไขด,านสิ่งแวดล,อมและเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพ่ือให,สังคมมีภูมิคุ,มกัน 
สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให,คนในสังคมไทย 

โดยสรุป การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จะเป'นการสร,างภูมิคุ,มกันใน
มิติต)างๆให,แก) ป2จเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช,แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู)
ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต)อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 พร,อมท้ังขยายการ
นําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพจาก 3 ทุน ท้ังทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อม เป'น 6 ทุน ได,แก) ทุนมนุษย� ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อม และทุนทางวัฒนธรรมมาใช,ประโยชน�อย)างบูรณาการและเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะการสร,างฐาน
ทางป2ญญาเพ่ือเป'นภูมิคุ,มกันให,กับคนและสังคมไทยเป'นสังคมท่ีมีคุณภาพ ก,าวสู)สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวท่ี
มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย)างยั่งยืนและเป'นมิตรต)อสิ่งแวดล,อม โดยนาความรู,และจุดแข็งของอัต
ลักษณ�ไทยมาปรับโครงสร,างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมท่ีเข,มแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอย)างรู,เท)าทัน สร,างความยั่งยืนของภาคเกษตรและความม่ังค่ังด,านอาหารและพลังงาน รวมท้ังการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมอย)างยั่งยืน ควบคู)ไปกับการเสริมสร,างระบบธรรมาภิบาลและ
ความสมานฉันท�ในทุกภาคส)วนและทุกระดับ เป'นฐานการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและสมดุล มุ)งสู)การอยู)
ร)วมกันในสังคมอย)างมีความสุขและเป'นธรรม 
 

2. การประเมินสถานการณ! ความเส่ียงและการสร�างภูมิคุ�มกันของประเทศ 
2.1 สถานการณ!การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต&อการพัฒนาประเทศ  

   ประเทศไทยยังต,องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกสําคัญท่ีส)งผลกระทบต)อ
การพัฒนาประเทศ ท้ังท่ีจะเป'นโอกาสและอุปสรรค ดังนี้  
   2.1.1 การเปล่ียนแปลงในระดับโลกท่ีสําคัญ สรุปได,ดังนี้  
    1) กฎ กติกาใหม&ของโลกหลายด�านส&งผลให�ทุกประเทศต�องปรับตัว 
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกท่ีผ)านมาได,ส)งผลให,เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจโลกท้ังด,านการค,า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล,อม และสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม)ของโลก  
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    2) การปรับตัวเข�าสู&เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย!กลาง รวมท้ังภูมิภาค
เอเชียซ่ึงทวีความสําคัญเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกลุ)มประเทศอุตสาหกรรมใหม) อาทิ ฮ)องกง เกาหลี สิงคโปร� 
ไต,หวัน และกลุ)มประเทศอาเซียน ท่ีมีแนวโน,มเป'นศูนย�กลางการผลิตสินค,าอุตสาหกรรมโลก ขณะท่ีนโยบาย
การเปOดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลางใน
ภูมิภาคเอเชีย จะช)วยเพ่ิมกาลังซ้ือในตลาดโลก       

3) การเข�าสู&สังคมผู�สูงอายุของโลก ในช)วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมข้ึนอีก 81.86 ล,านคน และการเป'นสังคมผู,สูงอายุของประเทศสําคัญในโลก มี
ผลกระทบต)อการเคลื่อนย,ายกําลังคนข,ามประเทศ  
    4) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกส&งผลให�สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
ในช)วง 30 ป<ท่ีผ)านมา อุณหภูมิโลกสูงข้ึนโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต)อทศวรรษ ส)งผลให,สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน ก)อให,เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ)อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ)นดินไหว ดินถล)ม ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล,ง ไฟปbา 
    5) ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของโลก มีแนวโน�มจะเป2น
ปTญหาสําคัญ ความต,องการพืชพลังงาน สินค,าเกษตรและอาหารมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมประชากรโลก 
แต)การผลิตพืชอาหารลดลงด,วยข,อจํากัดด,านพ้ืนท่ี เทคโนโลยีท่ีมีอยู) และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  
    6) ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต&อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังตอบสนองต&อการดํารงชีวิตของประชาชนมากย่ิงข้ึน ท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเก่ียวกับการทํางานของสมองและจิต ซ่ึง
จะเป'นได,ท้ังโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข,อมูลธุรกิจหรือข,อมูลส)วนบุคคล  
    7) การก&อการร�ายสากลเป2นภัยคุกคามประชาคมโลก การก)อการร,าย
และอาชญากรรมข,ามชาติมีแนวโน,มขยายตัวท่ัวโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข)ายท่ีซับซ,อนมากข้ึน  
 
   2.1.2 การเปล่ียนแปลงภายในประเทศ สรุปได�ดังนี้  
    1) การเปล่ียนแปลงสภาวะด�านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู)ในเกณฑ�ดี โดยภาคอุตสาหกรรมเป'นภาคการผลิตท่ีมีบทบาทสูง 
ภาคเกษตรเป'นแหล)งสร,างรายได,หลักของประชาชนส)วนใหญ)ในประเทศและเป'นฐานในการสร,างมูลค)าเพ่ิม
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสร,างมูลค)าเพ่ิมให,แก)เศรษฐกิจ  
    2) การเปล่ียนแปลงสภาวะด�านสังคม ประเทศไทยก,าวสู)สังคมผู,สูงอายุ
จากการมีโครงสร,างประชากรท่ีวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได,รับการพัฒนา
ศักยภาพทุกช)วงวัย แต)ยังมีป2ญหาด,านคุณภาพการศึกษาและสติป2ญญาของเด็ก มีพฤติกรรมเสี่ยงต)อสุขภาพ 
และผลิตภาพแรงงานตํ่า  
    3) การเปล่ียนแปลงสภาวะด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
ทุนทรัพยากร ธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส)งผลซํ้าเติมให,ป2ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมรุนแรง กระทบต)อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมยังไม)มีประสิทธิภาพเท)าท่ีควร    
   

4) การเปล่ียนแปลงด�านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ 
ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูงข้ึน แต)ความขัดแย,งทางการเมืองและความไม)สงบในจังหวัดชายแดน
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ภาคใต,ยังดํารงอยู)และส)งผลต)อเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน ความเชื่อม่ันของนานาประเทศ 
ตลอดจนความสงบสุขท่ีลดลง ขณะท่ีประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมท่ีดีข้ึน แต)ขีด
ความสามารถในการปDองกันการทุจริตต,องปรับปรุง การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเรื่องการเพ่ิม
รายได,ให,องค�กรปกครองส)วนท,องถ่ิน แต)มีความล)าช,าในการถ)ายโอนภารกิจและมีความไม)ชัดเจนในการแบ)ง
บทบาทหน,าท่ีกับราชการ 

 
ส)วนกลาง ขณะเดียวกัน การคอร�รัปชั่นยังคงเป'นป2ญหาสําคัญของไทย กลุ)มคนรุ)นใหม)เห็นว)าการคอร�รัปชั่น
เป'นเรื่องท่ียอมรับได, 
 
  2.2 การประเมินความเส่ียง 
   ในช)วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยง ท่ีต,อง
เตรียมการสร,างภูมิคุ,มกันให,ประเทศพร,อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย)างมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้  
   2.2.1 การบริหารภาครัฐอ&อนแอ ไม)สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได,อย)าง
มีประสิทธิภาพ อํานาจรัฐถูกใช,เพ่ือผลประโยชน�ของคนบางกลุ)ม ความสัมพันธ�ระหว)างภาครัฐกับภาค
ประชาชนและระหว)างประชาชนกับประชาชนในบางพ้ืนท่ีมีช)องว)างมากข้ึน  
   2.2.2 โครงสร�างทางเศรษฐกิจไม&สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย&างย่ังยืน 
เศรษฐกิจไทยมีความอ)อนไหวต)อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและป2จจัยแวดล,อมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจข้ึนอยู)กับป2จจัยการผลิตด้ังเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกท่ีมีผลิตภาพการ
ผลิตตํ่า เป'นอุปสรรคต)อการเพ่ิมความสามารถในการแข)งขันในตลาดโลก  
   2.2.3 โครงสร�างประชากรท่ีมีวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนขณะท่ีประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง ประเทศไทยจะเป'นสังคมผู,สูงอายุอย)างสมบูรณ�ในป< 2568 ขณะท่ีประชากรวัยเด็กมีสัดส)วน
ลดลงอย)างต)อเนื่อง ทําให,สัดส)วนประชากรวัยแรงงานลดลงในช)วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 อาจกระทบต)อ
ความต,องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต  
   2.2.4 ค&านิยมท่ีดีงามของไทยเส่ือมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน กระแส
โลกาภิวัตน�มีผลกระทบต)อวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมท่ีดีงาม ส)งผลให,สังคมไทยมีความเป'นวัตถุนิยม คนไทย
ให,ความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามลดลง  
   2.2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล�อมของประเทศมีแนวโน�มเส่ือม
โทรมรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงท้ังในด,านกายภาพ การใช,ประโยชน� การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส)งผลให,สถานการณ�และแนวโน,มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมทวีความรุนแรง 
โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ํา การใช,ทรัพยากรอย)างสิ้นเปลือง ไม)คุ,มค)า และปริมาณของเสียท่ีเพ่ิมข้ึน นําไปสู)
ความเสี่ยงต)อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝ2fงอย)างต)อเนื่อง  
   2.2.6 ประเทศไทยยังคงมีความเส่ียงด�านความม่ันคง ท้ังท่ีมาจากป2ญหาการก)อ
ความไม)สงบในประเทศ ป2ญหาการก)อการร,าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข)งขันด,านต)างๆ ในเวทีระหว)าง
ประเทศ รวมท้ัง ภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษย�และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง มีแนวโน,มจะมีความ
รุนแรงและผลกระทบเพ่ิมข้ึนในระยะต)อไป  
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  2.3 การสร�างภูมิคุ�มกันของประเทศ  
   เพ่ือให,ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได,อย)างมี
ประสิทธิภาพ จําเป'นต,องสร,างภูมิคุ,มกันประเทศ ดังนี้  
   2.3.1 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!
ทรงเป2นประมุข สถาบันพระมหากษัตริย�เป'นสถาบันหลักท่ียึดโยงคนในชาติให,เกาะเก่ียวกันอย)างแน)นเฟDน 
เป'นแบบอย)างในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม  
   2.3.2 การพัฒนาประเทศให�อยู&บนฐานความรู�และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเป'นแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยน
การผลิตจากการใช,ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพตํ่า ไปสู)การใช,ความรู,และความ
ชํานาญด,านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
   2.3.3 สังคมไทยมีค&านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม วัฒนธรรมไทยท่ีดีงามสามารถ
ยึดโยงคนไทยให,เป'นเอกภาพ ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแย,งในสังคมไทย ประชาชนนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต�ใช,กับชีวิตประจําวัน ครอบครัวบ)มเพาะความเป'นไทยท่ีมีจิตสานึก
และอัตลักษณ�ให,บุตรหลานได,ตระหนักถึงรากเหง,าของตนเอง  
   2.3.4 ภาคการเกษตรเป2นฐานรายได�หลักและความม่ันคงด�านอาหารของ
ประเทศ ก)อให,เกิดประโยชน�หลายด,าน ท้ังแหล)งสร,างงาน แหล)งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของ
สังคมไทย มีส)วนสําคัญในการลดความยากจน สร,างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร,อน  
   2.3.5 ชุมชนเป2นกลไกท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส&วนร&วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเช่ือมโยงกันเป2นสังคมสวัสดิการ เป'นพลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศ
ให,ม่ันคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาป2ญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมใน
ระดับท,องถ่ินได,อย)างมีประสิทธิภาพ กลไกชุมชนสามารถพัฒนาท,องถ่ินให,เจริญรุ)งเรือง  
 
 3. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  3.1 แนวคิดหลัก 

ภายใต,สถานการณ�การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีจะ
ส)งผลกระทบต)อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเป'นต,องกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี
เหมาะสม ขณะท่ีการทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะท่ีผ)านมาสะท,อนป2ญหาเชิงโครงสร,างของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล,อม และการบริหารจัดการประเทศท่ีไม)เอ้ือต)อการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว ท้ังมี
ความเสี่ยงในหลายมิติท่ีอาจทาให,ป2ญหาต)างๆ รุนแรงมากข้ึน การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจําเป'นต,อง
เตรียมพร,อมและสร,างภูมิคุ,มกันของประเทศให,เข,มแข็งภายใต,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให,สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได,อย)างม่ันคงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงมีแนวคิดท่ีต)อเนื่องจาก 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อน
ให,บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกภาคส)วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป'น
องค�รวมท่ีมี “คนเป'นศูนย�กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย)างบูรณาการ ท้ังมิติตัว
คน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล,อม และการเมือง เพ่ือสร,างภูมิคุ,มกันให,พร,อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ท้ังในระดับป2จเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให,ความสําคัญกับการมีส)วนร)วม
ของทุกภาคส)วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
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3.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ได,ตระหนักถึงสถานการณ�

และความเสี่ยงซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด,าน
เศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ท่ีเป'นไปอย)างรวดเร็วและส)งผลกระทบอย)างชัดเจนต)อประเทศไทยท้ังเชิง
บวกและลบดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล)าว จึงเป'นการใช,จุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยู)ให,เป'นประโยชน�ต)อการพัฒนาประเทศ
เพ่ือสร,างความเข,มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให,ความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเน,นการเสริมสร,างความเข,มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อม ขณะเดียวกัน จําเป'นต,องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซ่ึงประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต,กรอบความร)วมมือต)างๆ เพ่ือสามารถใช,
โอกาสท่ีเกิดข้ึนและเพ่ิมภูมิคุ,มกันของทุนท่ีมีอยู)ในสังคมไทยได,อย)างเหมาะสม พร,อมก,าวสู)ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป< 2558ขณะเดียวกัน จําเป'นต,องสร,างความพร,อมสําหรับเชื่อมโยงด,านกายภาพท้ัง
โครงสร,างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� ควบคู)กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร,างองค�ความรู, การ
พัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร,างสรรค� ให,เป'นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทยการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเป'นการสร,าง
ภูมิคุ,มกันในมิติต)างๆ เพ่ือให,การพัฒนาประเทศสู)ความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพ
มาใช,ประโยชน�อย)างบูรณาการและเก้ือกูลกัน พร,อมท้ังเสริมสร,างให,แข็งแกร)งเพ่ือเป'นรากฐานการพัฒนา
ประเทศท่ีสําคัญได,แก) การเสริมสร,างทุนสังคม (ทุนมนุษย� ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให,ความสําคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยสู)สังคมคุณภาพ มุ)งสร,างภูมิคุ,มกันต้ังแต)ระดับป2จเจก ครอบครัว และชุมชน 
สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข,ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข,าถึงทรัพยากรและได,รับประโยชน�
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย)างเป'นธรรม สําหรับการเสริมสร,างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน)มุ)งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให,เข,มแข็ง โดยใช,ภูมิป2ญญา วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และ
ความคิดสร,างสรรค� ให,ความสําคัญกับการปรับโครงสร,างการค,าและการลงทุนให,สอดคล,องกับความต,องการ
ของตลาดภายในประเทศและต)างประเทศ การผลิตท่ีเป'นมิตรต)อสิ่งแวดล,อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคต)างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในส)วนการเสริมสร,างทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อม ให,ความสําคัญกับการสร,างความม่ันคงด,านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อมท่ีเป'นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ)งสู)การเป'นเศรษฐกิจและสังคมคาร�บอนตํ่าและเป'นมิตรกับ
สิ่งแวดล,อม การเตรียมความพร,อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังการ
สร,างภูมิคุ,มกันด,านการค,าจากเง่ือนไขด,านสิ่งแวดล,อม ควบคู)ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 
ขณะเดียวกัน จําเป'นต,องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร,างความเป'นธรรมในสังคม ให,ความสําคัญกับ
การพัฒนาระบบราชการและข,าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอํานาจให,แก)
องค�กรปกครองส)วนท,องถ่ิน พัฒนาระบบและกลไกการปDองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย)างมีส)วนร)วม ส)งเสริมให,ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข,าถึงกระบวนการยุติธรรมอย)างเท)าเทียมและสร,าง
ความเป'นธรรมในการเข,าถึงทรัพยากร ควบคู)ไปกับปลูกจิตสานึก ค)านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก)
ประชาชนทุกกลุ)ม 
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 4. วิสัยทัศน!และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี 11 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มุ)งพัฒนาภายใต,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขับเคลื่อนให,บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับ ยึดคนเป'นศูนย�กลางของการพัฒนา ให,
ความสําคัญกับการสร,างกระบวนการมีส)วนร)วมของทุกภาคส)วนในสังคม พัฒนาประเทศสู)ความสมดุลในทุก
มิติ อย)างบูรณาการ และเป'นองค�รวม และยึดวิสัยทัศน�ป< พ.ศ. 2570 ดังนี้  
 

  
  4.1 วิสัยทัศน!และพันธกิจการพัฒนาประเทศ  
   การจัดทําแผนพัฒนาในระยะ 5 ป< ท่ีสอดคล,องกับวิสัยทัศน�ระยะยาวดังกล)าว 
จําเป'นต,องมีการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค� ยุทธศาสตร� และแนวทางการพัฒนาท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูงในช)วงระยะ 5 ป< แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 จึงประกอบด,วยวิสัยทัศน�และพันธกิจ ดังนี้  
 
   4.1.1 วิสัยทัศน!  
   “สังคมอยู)ร)วมกันอย)างมีความสุข ด,วยความเสมอภาค เป'นธรรม และมีภูมิคุ,มกัน
ต)อการเปลี่ยนแปลง”  
 
   4.1.2 พันธกิจ  
    1) สร,างสังคมเป'นธรรมและเป'นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงใน
ชีวิต ได,รับการคุ,มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย)างท่ัวถึงและเท)าเทียม มีโอกาสเข,าถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย)างเสมอภาค ทุกภาคส)วนได,รับการเสริมพลังให,สามารถมีส)วนร)วมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใต,ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร)งใส เป'นธรรม  
    2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให,มีคุณธรรม เรียนรู,ตลอดชีวิต มีทักษะและ
การดํารงชีวิตอย)างเหมาะสมในแต)ละช)วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท,องถ่ินมีความเข,มแข็ง สามารถ
ปรับตัวรู,เท)าทันกับการเปลี่ยนแปลง  
    3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให,เข,มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู, 
ความคิดสร,างสรรค� และภูมิป2ญญา สร,างความม่ันคงด,านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร,างการผลิตและ
การบริโภคให,เป'นมิตรกับสิ่งแวดล,อม พร,อมสร,างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  
    4) สร,างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม 
สนับสนุนการมีส)วนร)วมของชุมชน รวมท้ังสร,างภูมิคุ,มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 
 

“คนไทยภาคภูมิใจในความเป'นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชวีิตแห)งความพอเพียง ยึดม่ันในวฒันธรรมประชาธปิไตย 
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพืน้ฐานที่ทัว่ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู)
ในสภาวะแวดล,อมที่ด ีเก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเป'นมิตรกับสิง่แวดล,อม มีความม่ันคง
ด,านอาหารและพลังงาน อยู)บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข)งขันได,ในเวทีโลก สามารถอยู)ในประชาคม

ภูมิภาคและโลกได,อย)างมีศักดิ์ศรี” 
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  4.2. วัตถุประสงค!และเป?าหมาย  
    

4.2.1 วัตถุประสงค!  
    1) เพ่ือเสริมสร,างสังคมท่ีเป'นธรรมและเป'นสังคมสงบสันติสุข  
    2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ)มวัยอย)างเป'นองค�รวมท้ังทางกาย ใจ 
สติป2ญญา อารมณ� คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให,มีคุณภาพ  
    3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให,เติบโตอย)างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน 
เป'นผู,นํา การผลิตสินค,าและบริการบนฐานป2ญญาและความคิดสร,างสรรค�ในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป'นมิตรต)อสิ่งแวดล,อม นําไปสู)การเป'นสังคมคาร�บอนตํ่า  
    4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมให,เพียงพอต)อ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป'นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ  
 
   4.2.2 เป?าหมายหลัก  
    1) ความอยู)เย็นเป'นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความ
เหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดส)วนผู,อยู)ใต,เส,นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ�การคอร�รัปชั่นไม)ตํ่ากว)า 
5.0 คะแนน 
    2) คนไทยมีการเรียนรู,อย)างต)อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน และสถาบันทาง
สังคมมีความเข,มแข็งมากข้ึน  
    3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให,
ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม)ตํ่ากว)าร,อยละ 3.0 ต)อป< เพ่ิมขีดความสามารถในการแข)งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค)าผลิตภัณฑ�ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อมต)อ ผลิตภัณฑ�มวลรวมใน
ประเทศ ให,มีสัดส)วนไม)ต่ํากว)าร,อยละ 40.0  
    4) คุณภาพสิ่งแวดล,อมอยู)ในเกณฑ�มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลด
การปล)อยกgาซเรือนกระจก รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปbาไม,เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
 
   4.2.3 ตัวช้ีวัด  
    1) ดัชนีความอยู)เย็นเป'นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส)วนรายได,ระหว)าง
กลุ)มประชากรท่ีมีรายได,สูงสุดร,อยละ 10.0 กับกลุ)มท่ีมีรายได,น,อยร,อยละ 10.0 สัดส)วนผู,อยู)ใต,เส,นความ
ยากจน สัดส)วนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเข,าถึง การคุ,มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ�การ
คอร�รัปชั่น  
    2) จํานวนป<การศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู,เรียนทุกระดับการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม สัดส)วนประชากรท่ีเข,าถึงโครงข)ายคมนาคมและอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากร
ด,านการวิจัยและพัฒนา อัตราการปbวยด,วยโรคไม)ติดต)อ และดัชนีความอบอุ)นของครอบครัว 
    3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟDอ ผลิตภาพการผลิต
รวม อันดับความสามารถในการแข)งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส)วนมูลค)าผลิตภัณฑ�ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย)อมต)อผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ 
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    4) คุณภาพน้ําและอากาศ ร,อยละของพ้ืนท่ีปbาไม,ต)อพ้ืนท่ีประเทศ และ
สัดส)วนการปล)อยกgาซเรือนกระจกต)อหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ�มวลรวมใน
ประเทศต)อหัว 
 
 5. ยุทธศาสตร!การพัฒนา(เฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา) 
 การพัฒนาประเทศให,คนในสังคมอยู)ร)วมกันอย)างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย)างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใต,กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ�ได,ยากและ
ซับซ,อนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงจําเป'นต,องกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร�
การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร)งสร,างภูมิคุ,มกันเพ่ือปDองกันป2จจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด,านต)างๆ 
ให,เข,มแข็ง ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  มีดังนี้ (เฉพาะท่ีเก่ียวข,องกับ
การศึกษา) 

5.2 ยุทธศาสตร!การพัฒนาคนสู&สังคมแห&งการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย&างย่ังยืน มุ)งเตรียมคน
ให,พร,อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให,ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช)วงวัยให,มีภูมิคุ,มกันเพ่ือ
เข,าสู)สังคมแห)งการเรียนรู,ตลอดชีวิตอย)างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร,างศักยภาพ
ของคนในทุกมิติให,มีความพร,อมท้ังด,านร)างกายท่ีสมบูรณ�แข็งแรง มีสติป2ญญาท่ีรอบรู, และมีจิตใจท่ีสานึกใน
คุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และรู,คุณค)าความเป'นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู,ตลอดชีวิต ควบคู)กับ
การเสริมสร,างสภาพแวดล,อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให,เข,มแข็งและเอ้ือต)อการพัฒนาคน รวมท้ัง
ส)งเสริมการพัฒนาชุมชนท,องถ่ินให,เข,มแข็งและสามารถสร,างภูมิคุ,มกันให,คนในชุมชน และเป'นพลังทางสังคม
ในการพัฒนาประเทศโดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้  
   5.2.1 ปรับโครงสร�างและการกระจายตัวประชากรให�เหมาะสม โดยส)งเสริมคู)
สมรสท่ีมีศักยภาพและความพร,อมให,มีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ�ไม)ให,ตํ่ากว)าระดับท่ี
เป'นอยู)ป2จจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและส)งเสริมการต้ังถ่ินฐานของประชากรให,เหมาะสมสอดคล,องกับ
ศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี  
   5.2.2 พัฒนาคุณภาพคนไทยให�มีภูมิคุ�มกันต&อการเปล่ียนแปลง โดยพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช)วงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรู,สู)วัฒนธรรมการเก้ือกูล เสริมสร,างทักษะให,คนมีการ
เรียนรู,ต)อเนื่องตลอดชีวิต การต)อยอดสู)นวัตกรรมความรู, การฝdกฝนจนเกิดความคิดสร,างสรรค� 
   5.2.3 ส&งเสริมการลดปTจจัยเส่ียงด�านสุขภาพอย&างเป2นองค!รวม โดยสร,างเสริม
สุขภาวะคนไทยให,มีความสมบูรณ�แข็งแรงท้ังร)างกายและจิตใจ โดยการพัฒนาความรู,และทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และลดป2จจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล,อมท่ีมีผลต)อสุขภาพ  
   5.2.4 ส&งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต โดยกระตุ,นให,เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู,ด,วย
การสร,างกระแสสังคมให,การเรียนรู,เป'นหน,าท่ีของคนไทยทุกคน สร,างนิสัยใฝbรู, รักการอ)านต้ังแต)วัยเด็ก และ
ส)งเสริมการเรียนรู,ร)วมกันของคนต)างวัย ควบคู)กับการส)งเสริมให,องค�กร กลุ)มบุคคล ชุมชน ประชาชน และ
สื่อทุกประเภทเป'นแหล)งเรียนรู,อย)างสร,างสรรค� สื่อสารด,วยภาษาท่ีเข,าใจง)าย ส)งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ี
สอดคล,องกับความต,องการของผู,เรียน สร,างป2จจัยสนับสนุนให,เกิดการเรียนรู,ตลอดชีวิต  
   5.2.5 เสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคม ส)งเสริมให,ทุกภาคส)วนนา
ค)านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยเป'นฐานในการพัฒนาคนและสังคม โดยส)งเสริมความเข,มแข็งของ
สถาบันหลักทางสังคม พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมให,เอ้ือต)อการพัฒนาคน และสร,างค)านิยมให,คน
ไทยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
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  5.3 ยุทธศาสตร!ความเข�มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน เพ่ือให,
ภาคเกษตรเป'นฐานการผลิตท่ีม่ันคงและเติบโตอย)างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค,าเกษตร อาหารและ
พลังงานท่ีมีมูลค)าเพ่ิม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป'นมิตรกับสิ่งแวดล,อม และมีปริมาณเพียงพอกับ
ความต,องการของตลาดในระดับราคาท่ีเหมาะสมและเป'นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร,างความ
ม่ันคงในอาชีพและรายได,เกษตรกร สนับสนุนครัวเรือนและองค�กรเกษตรกร ชุมชนและเกษตรกรให,เข,มแข็ง
และสามารถพ่ึงพาตนเองได,อย)างยั่งยืน โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 
   5.3.3 การสร�างมูลค&าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห&วงโซ&การผลิต 
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร,างมูลค)าเพ่ิมสินค,าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส)งเสริม
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให,ร)วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู,ประกอบการนํา
องค�ความรู, นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป'นมิตรต)อสิ่งแวดล,อมบนฐานความคิดริเริ่มสร,างสรรค�มาใช,
ในการสร,างมูลค)าเพ่ิมสินค,า ผลิตภัณฑ�เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค,าเกษตรและ
อาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค,าเกษตรให,เทียบเท)าระดับสากล ส)งเสริมระบบตลาดกลางสินค,าเกษตร
และตลาดซ้ือขายสินค,าเกษตรล)วงหน,า ส)งเสริมภาคเอกชนและองค�กรชุมชนเข,ามามีส)วนร)วมในการบริหาร
จัดการระบบสินค,าเกษตรและอาหารร)วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกส�ของภาคเกษตร 

5.5 ยุทธศาสตร!การสร�างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม มุ)งเพ่ิมศักยภาพในการใช,ประโยชน�จากความได,เปรียบด,านท่ีต้ังของประเทศในเชิง
ยุทธศาสตร� ซ่ึงเป'นจุดเชื่อมโยงท่ีสําคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟOก เสริมสร,างประโยชน�ของไทยใน
ด,านการค,า การลงทุน การเงินและโอกาสด,านการตลาดระหว)างประเทศ ในการเข,าสู)ประชาคมอาเซียน 
รวมท้ังเชื่อมโยงด,านการค,าการลงทุนกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหม)ในเอเชียและกลุ)มเศรษฐกิจใหม)ใน
เอเชียแปซิฟOก รวมท้ังผลักดันบทบาทของไทยให,เป'นส)วนสําคัญของความร)วมมือในการพัฒนาภายใต,กรอบ
ต)างๆ ได,แก) อนุภูมิภาค อาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมท้ังเอเชียแปซิฟOก โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 
   5.5.3 สร�างความพร�อมในการเข�าสู&ประชาคมอาเซียน เป'นการพัฒนาความ
ร)วมมือระหว)างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการร)วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส)วนเศรษฐกิจ 
เสริมสร�างความเข�มแข็งให�สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให�มีมาตรฐานเป2นท่ียอมรับในระดับ
สากล ยกระดับทักษะฝ<มือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินค,าและบริการ เพ่ือปDองกัน
สินค,าและบริการนําเข,าท่ีไม)ได,คุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ,าน 
   5.5.10 ปรับปรุงและเสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแต&ระดับชุมชนท�องถ่ิน มุ)งเสริมสร,างศักยภาพชุมชนท,องถ่ินให,รับรู,และเตรียมพร,อมรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีในการกําหนด
ยุทธศาสตร�การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ)มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให,สามารถพัฒนาเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ,าน ส)งเสริมศักยภาพด,านวิชาการและเครือข)ายของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสร,างความ
ใกล,ชิด และปฏิสัมพันธ�กับประเทศในอนุภูมิภาค 
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2.2 แผนการบริหารราชการแผ&นดิน พ.ศ.2555-2558 
      ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล&ม 128 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันท่ี 21 กันยายน 2554 
     รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ! ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
 โดยนํามาเฉพาะส)วนท่ีเก่ียวข,องกับการท่ีจะกําหนดกรอบการจัดหา และพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
 1. นโยบายเร&งด&วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปWแรก 
  1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ สร,างสมดุลและ
ความเข,มแข็งอย)างมีคุณภาพให,แก)ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
   1.8.2 ดําเนินการให,แรงงานมีรายได,เป'นวันละไม)น,อยกว)า300 บาท และผู,ท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได,เดือนละไม)น,อยกว)า 15,000 บาทอย)างสอดคล,องกับผลิตภาพและผลิต
ภาพ 
   
 2.ในส&วนของนโยบายท่ีจะดําเนินการภายในช&วงระยะ 4 ปWของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลจะดําเนินนโยบาย
หลักในการบริหารประเทศซ่ึงปรากฏตามนโยบายข�อท่ี 2 ถึงข�อท่ี 8 ดังต&อไปนี้ 
  
 2. นโยบายความม่ันคงแห&งรัฐ 
  2.1 เทิดทูนและพิทักษ�รักษาไว,ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย�ดํารงไว,ซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแห)ง
องค�พระมหากษัตริย� น,อมนําพระราชดําริท้ังปวงไว,เหนือเกล,าเหนือกระหม)อม พร,อมท้ังอัญเชิญไปปฏิบัติให,
เป'นรูปธรรมเพ่ือให,ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต)อสถาบัน
พระมหากษัตริย�ท้ังจะส)งเสริมและเผยแพร)โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือให,สังคมไทยเป'นสังคม
แห)งการรู,รักสามัคคี และดําเนินชีวิตอย)างพอเพียง 
 
 3. นโยบายเศรษฐกิจ 
  3.3 นโยบายปรับโครงสร�างเศรษฐกิจ 
   3.3.1 ภาคเกษตร 
    7) เร)งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในด,าน
ธุรกิจ สร,างเกษตรกรรุ)นใหม)จากโครงการกองทุนต้ังตัวได, ร)วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป'น
เลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการให,บุคลากรของสถาบันการศึกษาได,ทําหน,าท่ีสนับสนุนการ
ส)งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ�และพัฒนาผลิตภัณฑ� และการ
ตรวจสอบย,อนกลับแหล)งผลิตเร)งรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 
 
  3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.6.1 สนับสนุนการเข,าถึงข,อมูลและข)าวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เสริมสร,างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส)งเสริมการลดการใช,พลังงาน เป'นมิตรกับสิ่งแวดล,อม 
และเพ่ิมขีดความสามารถการแข)งขันของประเทศในระยะยาว 
   3.6.2 ส)งเสริมการเข,าถึงการใช,บริการเครือข)ายอินเทอร�เน็ตสาธารณะท่ีมีการใช,
งานตามความเหมาะสมโดยไม)คิดค)าใช,จ)าย ผลักดันให,คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�
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และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ ใช,กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะจัดให,มีบริการเครือข)ายอินเทอร�เน็ตตามมาตรฐานการให,บริการในพ้ืนท่ี
สาธารณะ สถานท่ีราชการ และสถานศึกษาท่ีกําหนดโดยไม)คิดค)าใช,จ)าย หรือกําหนดเป'นเง่ือนไขให,
ผู,ประกอบการจัดให,บริการโทรคมนาคมอย)างท่ัวถึง 
   3.6.3 ส)งเสริมการใช,คลื่นความถ่ีอันเป'นทรัพยากรของชาติให,มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยคํานึงถึงผลประโยชน�ของประชาชนและประเทศชาติ อีกท้ังดํารงรักษาไว,ซ่ึงสิทธิอันพึงได,ของประเทศใน
การใช,เทคโนโลยีด,านการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพ้ืนผิวโลก 
   3.6.4 ส)งเสริมการใช,สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน�ท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน 
รวมท้ังการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช,เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป'นระบบดิจิตอล ท้ังนี้ ต,อง
คํานึงถึงการก)อให,เกิดประโยชน�สูงสุดท้ังต)อประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันให,คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติดําเนินการร)วมกับหน)วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข,อง 
   3.6.5 ส)งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต�แวร� ฮาร�ดแวร� และ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข,อง และจัดให,มีกลไกสนับสนุนแหล)งทุนสําหรับผู,ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดย)อม รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให,มีศักยภาพได,มาตรฐานและสอดคล,องกับความต,องการ
ของอุตสาหกรรมเพ่ือผลักดันให,ประเทศไทยเป'นศูนย�กลางด,านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ภูมิภาค 
 
 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.1 นโยบายการศึกษา 
   4.1.1 เร)งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู,ของสังคมไทย อัน
ประกอบด,วยการยกระดับองค�ความรู,ให,ได,มาตรฐานสากล จัดให,มีโครงการตําราแห)งชาติท่ีบรรจุความรู,ท่ี
ก,าวหน,าและได,มาตรฐานท้ังความรู,ท่ีเป'นสากลและภูมิป2ญญาท,องถ่ิน ส)งเสริมการอ)าน พร,อมท้ังส)งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาต)างประเทศและภาษาถ่ิน จัดให,มีระบบการจัดการความรู, ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับให,รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป'นท,องถ่ินและความเป'น
ไทยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ)านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ขจัดความไม)รู,หนังสือให,สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให,มีครูดีเพียงพอในทุกห,องเรียน ให,มีโรงเรียน
และสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนท่ี พัฒนามหาวิทยาลัยเข,าสู)ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให,
ผู,เรียนมีความรู,คู)คุณธรรมมุ)งการสร,างจริยธรรมในระดับป2จเจก รวมท้ังสร,างความตระหนักในสิทธิและหน,าท่ี
ความเสมอภาค และดําเนินการให,การศึกษาเป'นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแท,จริงปรับปรุงโครงสร,าง
ระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสู)พ้ืนท่ีให,เสร็จสมบูรณ�โดยเริ่มจากพ้ืนท่ีท่ีมีความพร,อม 
 
   4.1.2 สร,างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
คํานึงถึงการสร,างความเสมอภาคและความเป'นธรรมให,เกิดข้ึนแก)ประชากรทุกกลุ)ม ซ่ึงรวมถึงผู,ยากไร, 
ผู,ด,อยโอกาส ผู,พิการ ผู,บกพร)องทางกายและการเรียนรู, รวมท้ังชนกลุ)มน,อย โดยส)งเสริมการให,ความรู,ต้ังแต)
อยู)ในครรภ�มารดาถึงแรกเกิดให,ได,รับการดูแลอย)างมีประสิทธิภาพท้ังแม)และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามวัยและพัฒนาการอย)างมีคุณภาพต้ังแต)ก)อนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดให,มีการเทียบ
โอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุ)มท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช)น กลุ)มแม)บ,าน จัดให,มีระบบสะสมผล
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การศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให,กว,างขวางและลดป2ญหาคนออกจากระบบการศึกษา
นอกจากนี้ จะดําเนินการลดข,อจํากัดของการเข,าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัด
ให,มี “โครงการเงินกู,เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได,ในอนาคต” โดยให,ผู,กู,เริ่มใช,คืนต)อเม่ือมีรายได,เพียง
พอท่ีจะเลี้ยงตัวได,พักชําระหนี้แก)ผู,เป'นหนี้กองทุนกู,ยืมเพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป'นระบบ
ท่ีผูกพันกับรายได,ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข,าศึกษาต)อทุกระดับให,เอ้ือต)อการกระจายโอกาส 
โดยเฉพาะอย)างยิ่งจะจัดให,มีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเข,าศึกษาต)อในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและเป'น
ธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพ่ือเปOดโอกาสให,เด็กไทยได,ไปเรียนต)อต)างประเทศ จัดการศึกษา
ชุมชนเพ่ือมุ)งให,เกิดสังคมแห)งการเรียนรู,และการศึกษาตลอดชีวิต 
 
   4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให,เป'นวิชาชีพชั้นสูงอย)างแท,จริงโดยปฏิรูประบบการ
ผลิตครูให,มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร,างแรงจูงใจให,คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข,าสู)วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค)าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก,าวหน,าของครูโดยใช,การประเมินเชิง
ประจักษ�ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป'นหลัก จัดระบบการศึกษาและ
ฝdกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย)างต)อเนื่อง แก,ป2ญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสร,าง
หนี้ตามนโยบายแก,ป2ญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช,ในการกระจายครูขจัด
ป2ญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช)น คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และภาษา 
 
   4.1.4 จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให,สอดคล,องกับตลาดแรงงานท้ัง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร,างประสบการณ�ระหว)างเรียนอย)างเหมาะสม และสนับสนุน
การสร,างรายได,ระหว)างเรียน และสนับสนุนให,ผู,สําเร็จการศึกษามีงานทําได,ทันทีโดยความร)วมมือระหว)าง
แหล)งงานกับสถานศึกษา ส)งเสริมให,มีศูนย�อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให,นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถเรียนรู,หาประสบการณ�ก)อนไปประกอบอาชีพโดยให,สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร)วมกับ
ผู,เชี่ยวชาญในแต)ละอาชีพรวมท้ังจัดให,มีศูนย�ซ)อมสร,างประจําชุมชนเพ่ือฝdกฝนช)างฝ<มือและการสร,างทักษะ
ในการให,บริการแก)ประชาชนท้ังนี้ จะดําเนินการร)วมกับภาคเอกชนอย)างจริงจังเพ่ือส)งเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาให,เป'นท่ียอมรับและสามารถมีรายได,สูงตามความสามารถ 
 
   4.1.5 เร&งพัฒนาการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให�ทัดเทียมกับ
นานาชาติ โดยใช,เป'นเครื่องมือในการเร)งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให,มี
ระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส�แห)งชาติเพ่ือเป'นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน�การเรียนรู,ให,เป'นแบบ
ผู,เรียนเป'นศูนย�กลางและเอ้ือให,เกิดการเรียนรู,ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข)ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนา
ระบบ “ไซเบอร�โฮม”ท่ีสามารถส)งความรู,มายังผู,เรียนโดยระบบอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง ส)งเสริมให,นักเรียน
ทุกระดับชั้นได,ใช,อุปกรณ�คอมพิวเตอร�แท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน�เพ่ือการศึกษาให,
กว,างขวาง ปรับปรุงห,องเรียนนําร)องให,ได,มาตรฐานห,องเรียนอิเล็กทรอนิกส�รวมท้ังเร)งดําเนินการให, 
“กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได, 
 
   4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างทุนปTญญาของชาติ พัฒนา
มหาวิทยาลัยให�มุ&งสู&การเป2นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข)ายการ
วิจัยแห)งชาติเพ่ือสร,างทุนทางป2ญญาและนวัตกรรม ผลักดันให,ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได,ทางเทคโนโลยี
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เพ่ือนําไปสู)การสร,างรากฐานใหม)ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดต้ังศูนย�ความเป'นเลิศเพ่ือการวิจัยสําหรับ
สาขาวิชาท่ีจําเป'นพัฒนาโครงสร,างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน,นความสัมพันธ�อย)างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพระหว)างองค�กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 
 
   4.1.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย!เพ่ือรองรับการเปOดเสรี
ประชาคมอาเซียน โดยร)วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนา
กําลังคนให,มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล,องตามความต,องการของภาคการผลิตและบริการ เร)งรัด
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํา
มาตรฐานฝ<มือแรงงานให,ครบทุกอุตสาหกรรม 
 
  4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   4.4.1 เร)งดําเนินการให,ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการร)วม
เทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� และร)วมสร,างประเทศไทยให,เป'นประเทศท่ีอยู)สบาย โดย
น,อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู)หัว ท่ีพระราชทานให,แก)รัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ)นดินด,วยการทํางานต้ังใจให,ประเทศเป'นท่ีอยู)ท่ีสบายในโลกท่ีมีความวุ)นวาย และน,อมนําพระราช
ดํารัสในพิธีเปOดพิพิธภัณฑสถานแห)งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ”มา
หล)อหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเป'นหนึ่งเดียวเพ่ือเสริมสร,างความปรองดองสมานฉันท�ให,กับคนในชาติ 
   4.4.2 อุปถัมภ� คุ,มครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ส)งเสริม
การปรับปรุงองค�กรและกลไกท่ีรับผิดชอบด,านศาสนาเพ่ือให,การบริหารจัดการ ส)งเสริม ทํานุบํารุงศาสนา มี
ความเป'นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมท้ังส)งเสริมความเข,าใจอันดีและสมานฉันท�ระหว)างศาสนิกชนของ
ทุกศาสนาเพ่ือนําหลักธรรมของศาสนามาใช,ในการส)งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสร,างแรงจูงใจ
ให,ประชาชนใช,หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากข้ึน 
 
   4.4.4 สร,างสรรค�อารยธรรมท่ีดีงามสู)วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้ 
    1) สร,างความเชื่อมโยงระหว)างยุคสมัยอย)างต)อเนื่องโดยให,ความสําคัญ
ต)อบุคลากรทางด,านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให,ได,รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีเพ่ือเป'นแม)พิมพ�ในการถ)ายทอดภูมิป2ญญาองค�ความรู, รวมถึงเป'นทูตวัฒนธรรม และเป'นแบบอย)างและ
สร,างแรงบันดาลใจให,แก)อนุชนรุ)นต)อไป 
    2) ส)งเสริมความร)วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร,าง
ความสัมพันธ�อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร,อยเรียงเรื่องราวผ)านการสื่อสารรูปแบบใหม)และ
เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรู,ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร� รวมท้ัง
เผยแพร)และประชาสัมพันธ�ผ)านช)องทางการสื่อสารอันทันสมัย 
   4.4.6 พัฒนาแหล)งเรียนรู,ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพ่ือส)งเสริมให,วัยรุ)น
ไทยเกิดการเรียนรู,ท่ีถูกต,อง ใช,เวลาว)างให,เป'นประโยชน� มีคุณธรรมเอ้ืออาทรต)อผู,อ่ืน และเกิดการเรียนรู,
ศิลปะอย)างสร,างสรรค� เข,าใจถึงคุณค)า ซาบซ้ึงในความสุนทรีย�ของศิลปะ 
   4.4.7 ขยายบทบาทและสร,างเครือข)ายความร)วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด
กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส)วนเพ่ือขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให,เป'นกลไกเฝDาระวังทาง
วัฒนธรรมท่ีครอบคลุมท้ังวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทท่ีมีผลกระทบต)อการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรมและ
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พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพร,อมท้ังขจัดสื่อท่ีเป'นภัยต)อสังคม ขยายสื่อดีเพ่ือนําไปสู)การสร,างภูมิคุ,มกัน
ทางสังคมอย)างเท)าทันสถานการณ� 
 
  4.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
   4.5.2 สร,างหลักประกันความม่ันคงในศักด์ิศรีแห)งความเป'นมนุษย� ด,วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ  
   4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส)วนร)วมพัฒนาประเทศอย)างเสมอ
ภาค ด,วยการปกปDองสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายท่ีคุ,มครองสตรีท่ีถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึง
ศักยภาพของสตรีให,มีส)วนร)วมพัฒนาประเทศท้ังทางด,านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ิมโอกาสในการเข,าถึง
การศึกษาและสาธารณสุขแก)สตรีท้ังในเมืองและชนบทเพ่ือให,มีความรู,และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีรายได, มี
หลักประกันในการดํารงชีวิต จัดต้ังสถานดูแลเด็กในท่ีทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน การเพ่ิม
และพัฒนาศักยภาพของศูนย�พ่ึงได,เพ่ือช)วยเหลือเด็กและผู,หญิงท่ีประสบป2ญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนส)งเสริมบทบาทของสตรีให,เป'นหลักในการสร,างครอบครัวท่ีอบอุ)นม่ันคง รวมถึง
จัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาบทบาทสตรีไทยให,เท)าทันโลกยุคใหม) 
   4.5.5 เสริมสร,างให,ผู,สูงอายุ คนพิการ และผู,ด,อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ด,วย
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต)าง ๆ สําหรับรองรับผู,สูงอายุและคนพิการ สร,างความพร,อมในการ
เป'นสังคมผู,สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให,การสงเคราะห� จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหา
อาชีพให,แก)ผู,ด,อยโอกาสผู,พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให,ผู,สูงอายุร)วมเป'นพลังขับเคลื่อนสังคม
ภายใต,หลักคิดท่ีว)า ผู,สูงอายุเป'นบุคคลท่ีมีประสบการณ�สูง สมควรให,มามีส)วนร)วมในการพัฒนาบ,านเมือง 
 
 5. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
  5.8 พัฒนาองค�ความรู,ในการบริหารจัดการด,านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม โดย
การส)งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค�ความรู,ท่ีชุมชน ท,องถ่ินส)งเสริมการทําวิจัยร)วมกับต)างประเทศ รวมท้ัง
ส)งเสริมการใช,เทคโนโลยีท่ีช)วยให,เกิดการใช,ทรัพยากรและพลังงานอย)างประหยัดและช)วยลดมลพิษ จัดหา
บุคลากรทางวิทยาศาสตร�ด,านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมในจังหวัดและองค�กรปกครองส)วนท,องถ่ิน 
พัฒนาเครือข)ายนักวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู,ระหว)างนักวิจัยและภาคีอ่ืน ๆ  
 
 6. นโยบายวิทยาศาสตร! เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  6.1 เร)งพัฒนาให,ประเทศไทยเป'นสังคมท่ีอยู)บนพ้ืนฐานขององค�ความรู, โดยพัฒนาความรู,
ด,านวิทยาศาสตร�ให,ประชาชนได,ใช,ในชีวิตประจําวันให,ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดให,มี
แหล)งความรู,สาธารณะเพ่ิมข้ึนท้ังในรูปองค�กร เช)น พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร� สิ่งพิมพ� และผ)านทางเครือข)าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด,านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีทุกระดับ 
  6.2 เร)งสร,างนักวิทยาศาสตร� นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร�ให,เพียงพอต)อความต,องการของ
ประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศอย)างม่ันคงและนําพาประเทศไทยเข,าสู)ระบบเศรษฐกิจฐานความรู,
แบบสร,างสรรค�และนวัตกรรมใหม)พัฒนาสายงานการวิจัยเพ่ือให,นักวิจัยมีระบบความก,าวหน,าในวิชาชีพ 
รวมท้ังพัฒนาแหล)งงานด,านการวิจัยเพ่ือรองรับบุคลากรการวิจัยท้ังในภาครัฐและเอกชน 
  6.3 สนับสนุนและส)งเสริมให,เกิดการลงทุนและความร)วมมือระหว)างภาครัฐและเอกชน 
รวมท้ังสถาบันการศึกษาข้ันสูงให,เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถ)ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ)งสู)การพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมซ่ึงครอบคลุมต้ังแต)การพัฒนาภูมิป2ญญาท,องถ่ิน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการบริการโดยเฉพาะในสาขาท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเป'นต)อการพัฒนาประเทศ เช)น สาขา
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให,เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข)ายความร)วมมือเพ่ือ
การวิจัยระหว)างหน)วยงานและสถาบันวิจัยท่ีสังกัดภาคส)วนต)าง ๆในประเทศ รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
ลดความซํ้าซ,อนและทวีศักยภาพ  
 
 8. นโยบายการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
  8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ&นดิน 
   8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย)างต)อเนื่อง เน,นการบริหารเชิงกลยุทธ�ในระดับชาติ
อย)างมีวิสัยทัศน�และมุ)งผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช,ในการวางแผนและตัดสินใจให,มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให,บทบาทและภารกิจของหน)วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ,มค)า เหมาะสมกับสถานการณ�  
   8.1.2 เสริมสร,างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย)าง
ต)อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส)วนราชการและหน)วยงานของรัฐพัฒนาและส)งเสริมรูปแบบโครงสร,าง และ
ระบบการบริหารงานใหม)ท่ีมีความยืดหยุ)นคล)องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให,เป'นเชิงรุกมาก
ข้ึน มุ)งเน,นการจัดการความรู,และพัฒนาส)วนราชการและหน)วยงานของรัฐให,เป'นองค�กรแห)งการเรียนรู,มีการ
สร,างนวัตกรรมในการทํางานอย)างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
   8.1.3 พัฒนาและส)งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี ท่ีสามารถประเมินผลงานได,ด,วยระบบคุณธรรม และให,หลักประกันความม่ันคง
บนพ้ืนฐานของความรู,ความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธี
ปฏิบัติงานของข,าราชการและเจ,าหน,าท่ีของรัฐเพ่ือให,เกิดประสิทธิภาพในการให,บริการแก)ประชาชน 
   8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข,าราชการและเจ,าหน,าท่ีของรัฐอย)างต)อเนื่องเพ่ือให,มี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส)งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน,นการพัฒนาข,าราชการใน
ตําแหน)งท่ีมีความสําคัญต)อยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศและสร,างผู,นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข,าราชการและเจ,าหน,าท่ีของรัฐให,ดีข้ึนเพ่ือให,สามารถดํารงชีพอย)างมี
ศักด์ิศรี โดยเฉพาะข,าราชการและเจ,าหน,าท่ีของรัฐระดับต,นซ่ึงจะปรับค)าตอบแทนให,อยู)ในระดับท่ีเพียงพอ
แก)การดํารงชีวิตดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักด์ิของการเป'นบุคลากรภาครัฐ 
   8.1.5 เสริมสร,างมาตรฐานด,านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให,แก)
ข,าราชการและเจ,าหน,าท่ีของรัฐ และพัฒนาความโปร)งใสในการปฏิบัติงานของหน)วยงานภาครัฐ พร,อมท้ัง
ปDองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข,าราชการและเจ,าหน,าท่ีของรัฐอย)างจริงจังเพ่ือให,
ข,าราชการเป'นท่ีเชื่อถือไว,วางใจของประชาชน ด,วยกระบวนการมีส)วนร)วมของภาคประชาสังคมและชุมชน 
โดยปรับปรุงกฎหมายให,มีการเปOดเผยบัญชีรายการทรัพย�สินและหนี้สินของข,าราชการและเจ,าหน,าท่ีของรัฐ
ตําแหน)งระดับสูงและตําแหน)งท่ีมีอํานาจมาก รวมท้ังบุคลากรขององค�กรอิสระต)อสาธารณชน เพ่ือความ
โปร)งใสของผู,ดํารงตําแหน)งเหล)านี้ และเปOดโอกาสให,สาธารณชนร)วมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพ่ิมข้ึน  
   8.1.7 พัฒนาระบบราชการให,เป'นระบบท่ีโปร)งใสข้ึนโดยการวางระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุ,มค)า พัฒนากระบวนการติดตาม 
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เปOดเผยข,อมูลข)าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจ,างตลอดจนการใช,จ)ายงบประมาณแผ)นดินให,เกิดความ
สุจริตและมีประสิทธิภาพ 
 
   8.1.8 ส)งเสริมให,ประชาชนมีส)วนร)วมในการบริหารราชการแผ)นดิน โดยให,
ประชาชนมีส)วนร)วมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและท,องถ่ิน 
รวมท้ังให,ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน�ในประเด็นสําคัญต)าง ๆ อย)างต)อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเป'นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู)การปฏิบัติท่ีบรรลุตามเปDาหมาย รวมท้ังสนับสนุนการมีส)วน
ร)วมของประชาชนในการรับรู,ข,อมูลข)าวสาร ร)วมเสนอความเห็น ป2ญหา และแนวทางแก,ไขและมีส)วนร)วมใน
กระบวนการตัดสินใจ 
 
  8.3 ส&งเสริมให�ประชาชนมีโอกาสได�รับรู�ข�อมูลข&าวสารจากทางราชการ ส่ือสารมวลชน 
และส่ือสาธารณะทุกประเภทได�อย&างกว�างขวางรวดเร็ว ถูกต�อง เป2นธรรม 
   8.3.1 ส)งเสริมและพัฒนาช)องทางในการรับรู,ข,อมูลข)าวสารของประชาชน ด,วยการ
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและส)งเสริมการแลกเปลี่ยนข,อมูลข)าวสารระหว)าง
สื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต,และสื่อสารมวลชนโลก 
   8.3.2 ส)งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนท้ังทางด,านเทคโนโลยี เครือข)าย 
และปรับปรุงแก,ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเป'นอุปสรรคต)อการทําหน,าท่ีเพ่ือให,สอดคล,องกับวิวัฒนาการสมัยใหม) 
และส)งเสริมให,สื่อมวลชนร)วมเป'นผู,นําในการแก,ป2ญหาและพัฒนาประเทศโดยเพ่ิมรายการท่ีเป'นประโยชน�ต)อ
ประชาชนด,านต)าง ๆ เช)นการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติต)าง ๆ 
หรืออ่ืนใดท่ีเป'นประโยชน�ต)อสาธารณะ โดยประสานความร)วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
   8.3.3 ส)งเสริมให,สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข,อมูล
ข)าวสารอย)างมีความรับผิดชอบต)อสังคมและตระหนักต)อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมท้ัง
ส)งเสริมให,มีการสร,างดุลยภาพของข)าวสาร 
 
2.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปW ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
  

ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปW (พ.ศ. 2551 – 2565) 
นอกจากศึกษาและนํานโยบายรัฐบาลมาเป'นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�แล,ว  ยังได,นําประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป< (พ.ศ. 2551 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มาเป'นแนวทางในการ
จัดทําด,วย  ดังนี้ 

 
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
 ข,อ  137 จุดอ)อนท่ีสําคัญประการหนึ่งของอุดมศึกษาไทย คือ อาจารย�และระบบการ

พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ซ่ึงจะต,องแก,ป2ญหาต้ังแต)ต,นน้ําถึงปลายน้ํา 
ในส)วนของ   ต,นน้ํานั้นเก่ียวข,องกับการบริหารจัดการแหล)งทุนเพ่ือพัฒนาอาจารย�    ส)วนกลางน้ําเก่ียว-ข,อง
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กับการเพ่ิมสมรรถนะให,กับอาจารย�ประจําการท้ังทางด,านความเป'นครูการบ)มเพาะความสามารถในการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม จนถึงปลายน้ํา ท่ีเป'นบุคลากรท่ีมีประสบกา
รณ� สามารถถ)ายทอดประสบการณ�ยาวนานสู )อาจารย�ระดับอ่ืนรวมถึงการเชื่อมโยงกับภายนอกท้ัง
ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคมท้ังหมดนี้จะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของ
อาจารย�ในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของบุคลากรอาจารย� 

 ข,อ 138  การพัฒนาอาจารย�เป'นความอยู)รอดของอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย)างยิ่ง 
สถาบันใหม) หรือสถาบันท่ีมีความขาดแคลนอาจารย�ท่ีมีคุณภาพ การวางแผนกําลังคนจึงต,องมีกรอบท่ีชัดเจน
ท้ังในเชิงปริมาณ และโดยเฉพาะอย)างยิ่งในเชิงคุณภาพท่ีเป'นความต,องการท่ีแท,จริง คาดว)า ในระยะยาว 15 
ป< จะมีความขาดแคลนอาจารย�ในระดับต)างๆ ประมาณ 30,000 คน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ความขาด
แคลนดังกล)าวอาจเป'นโอกาสสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย 

 
แนวทางการพัฒนา 
 การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
 ข,อ 139  การพัฒนาอาจารย�ในมหาวิทยาลัย ต,องคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช)น 
   : ด,านวิชาการ ความเป'นครู ความสามารถในจัดการเรียนการสอนความสามารถ ด,

านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีเก่ียวข,องกับสาขาท่ีตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทาง
สังคม 

   : ช)วงวัยต)างๆ ของการทํางานและพัฒนา (Life cycle development)ต้ังแต)การ   
บ)มเพาะ (incubation)  ในช)วงต,นการทํางาน  ช)วงการทํางานจริง ช)วงเป'นผู,สูงความรู,และประสบการณ�และ
การเป'นคลังสมองหลังเกษียณ 

   โดยจัดให,มีกระบวนการ Mentoring โดย ผู,มีความรู,และประสบการณ�เน,นการ
พัฒนาจากการทํางานจริง เช)น Sabbatical, Shadowing กับภาคการผลิต ภาคสังคม โดยร)วมมือกับหน)วย
งานวิจัย ภาคการผลิต สมาคมวิชาการวิชาชีพ และภาคประชาสังคม 

 ข,อ 140 ข,อเสนอหลักเก่ียวกับเกณฑ�การจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 
   : สาขาท่ีประเทศไทยมีความเข,มแข็งแล,ว ให,,ศึกษาภายในประเทศหรือแบบ

ผสมผสาน ควบคู)กับเปDาหมายการสร,างโปรแกรมชั้นนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาท่ีประเทศมี
ความเข,มแข็ง ท้ังนี้  ถ,าเรียนต)างประเทศ ให,เข,ามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 
    : สาขาขาดแคลนท่ีมีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ให,เรียนแบบ
ผสมผสาน หากจําเป'นต,องไปเรียนต)างประเทศใช,,เง่ือนไขข,างต,น เช)นกัน 
    : สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไม)มีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพ่ือให,เกิด        
ประโยชน�สูงสุดควรให,เข,าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 
    : เพ่ิมจํานวนทุนทางสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�� 

 ข,อ 141  สร,างแรงจูงใจ ให,มหาวิทยาลัยและผู,เรียนร)วมลงทุนพัฒนาอาจารย�   ด,วย
มาตรการ  ด,านการเงิน เช)น ทุนจากรัฐบาลท้ังหมด ทุนรัฐบาลร)วมกับมหาวิทยาลัย ทุนรัฐบาลร)วมกับ
มหาวิทยาลัยและผู,เรียน เพ่ือเพ่ิมจํานวนอาจารย�ท่ีรับการพัฒนาได,มากข้ึน กระตุ,นให,มหาวิทยาลัยและผู,
เรียนจริงจังกับการเรียนในสาขาวิชาและในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังคํานึงถึงผลตอบแทนจากการได,ทุน
จากรัฐ การลงทุนของมหาวิทยาลัยและผู,เรียนเอง 
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   ข,อ 142  การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุ)มใหม) ท่ีได,กรอบอัตรากําลังจํานวนมากใน  ช)วงต,
นแผนพัฒนาระยะยาวฉบับท่ีสองต,องใช,เป'นโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม) อย)างก,าวกระโดดเข,าสู)
ระบบการจัดกลุ)ม มหาวิทยาลัยและการวางตําแหน)งในสาขาต)างๆ ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยควรกําหนด
ยุทธศาสตร� การใช,อัตราใหม)ให,เกิดประโยชน�สูงสุด ใช,เป'นเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารย�
ท่ีบรรจุในอัตราใหม)ควรอยู)ในโครงการของยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย ให,ความสําคัญ
สูงสุดต)อศักยภาพและคุณภาพของอาจารย�ท่ีจะรับเข,า 

 ข,อ 143 มหาวิทยาลัยใหม)ควรให,ความสําคัญต)อการพัฒนาอาจารย�เป'นทีม เช)นกลุ)มวิทยา
เขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ)มมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพ้ืนท่ีหรือ  สหวิทยาลัยเดิม ใช,
กระบวนการคัดเลือกและสรรหาท่ียุติธรรม โปร)งใส และมีส)วนร)วมโดยมีผู,ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและนอก
สถาบัน 

 ข,อ 144 กําหนดให,รัฐมีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาจารย�และบุคลากรมหาวิทยาลัย
เอกชน สร,างแรงจูงใจให,มหาวิทยาลัยเอกชนลงทุนพัฒนาอาจารย�และบุคลากรด,วยมาตรการด,านภาษีหรือ
การเงิน     (เช)น ช)วยสนับสนุนค)าใช,จ)าย เป'นบางส)วน) ท้ังนี้ควรขยายบทบาทและ ให,โควต,าพิเศษสําหรับ
มหาวิทยาลัยเอกชนในโครงการท่ีไม)ผูกมัดเง่ือนไขการทํางานของผู, ,รับทุนว)า  ต,องทํางานในภาครัฐ เช)น 
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ด,านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโครงการกาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ Thailand Graduate 
Institute of Science and Technology- TGIST  ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห)งชา
ติ” 
            ท่ีมา : กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป< ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) หน,าท่ี 38 - 40 สกอ. 
 
2.4  แผนยุทธศาสตร!การจัดการศึกษาเ พ่ือการพัฒนาท่ี ย่ัง ยืนปWงบประมาณพ.ศ.2555ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิสัยทัศน! 
ภายในป< 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป'นองค�กรหลักท่ีทรงประสิทธิภาพในการส)งเสริม

การผลิตบุคลากร เพ่ือสร,างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพ้ืนฐานความรู, และ
ความคิดสร,างสรรค� ด,วยศักยภาพของประเทศ 

 
พันธกิจ 

พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถให,ประชาชนได,
มีอาชีพ ท่ีสามารถสร,างรายได,ท่ีม่ังค่ังและม่ันคง และเป'นบุคลากรท่ีมีวินัย เป<fยมไปด,วยคุณธรรม จริยธรรมมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบต)อตนเอง ผู,อ่ืน และสังคม 

 
กรอบแนวคิด 

1. คํานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู,เรียน 
2. พัฒนาและยกระดับองค�ความรู,และกระบวนการเรียนการสอน ให,ทัดเทียมอารยะ

ประเทศ 
ด,วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม) 
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3. มุ)งสู)เปDาหมายของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข)งขัน และยกระดับศักยภาพในการ 
ทํางานให,กับบุคลากรคนไทย ให,แข)งขันได,ในระดับสากล 
 

เป?าหมาย 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน จําเป'นต,องพิจารณา

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก ท้ังในส)วนของการรวมกลุ)มทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อย)างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู,บริโภค การ
รวมกลุ)มทางเศรษฐกิจ และประการสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร,างประชากรทางสังคม ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการจึงต,องเร)งกําหนดเปDาหมายสําคัญเพ่ือให,สามารถสร,างคนท่ีมีศักยภาพแข)งขันได,ในระดับ
โลก ดังนี้ 

• ปรับบทบาทการจัดการศึกษาให, “รู,เขา รู,เรา รู,เท)าทัน แข)งขันได,” 
• ภายใต,กรอบเวลา 2 ป< กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพ้ืนท่ีใน 5 

กลุ)มอาชีพใหม) ให,สามารถแข)งขันได, ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก โดยท่ี 
 กรอบระยะเวลาของแผน 

หมายถึง ช)วงเวลาในการดําเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน แบ)งเป'น 2 ช)วงเวลา ได,แก) 

    2 ป< แรก หมายถึง ป< พ.ศ. 2555-2556 (2012-2013) และ 
    2 ป< หลัง หมายถึง ป< พ.ศ. 2557-2558 (2014-2015) 
5 ภูมิภาคหลักของโลก 

 5 หมายถึง ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา
เพ่ือให, คนไทย “รู,เขา” 

 5 ศักยภาพหลักของพ้ืนท่ี 
หมายถึง ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต)ละพ้ืนท่ี ศักยภาพของพ้ืนท่ีตาม

ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลท่ีต้ังของแต)ละพ้ืนท่ี ศักยภาพของศิลป วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต)ละพ้ืนท่ี และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย�ในแต)ละพ้ืนท่ีเพ่ือให,คนไทย “รู,เรา” 

 5 กลุ&มอาชีพใหม& 
หมายถึง กลุ)มหลักสูตรใหม)ด,าน เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

ความคิดสร,างสรรค� และด,านอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการเพ่ือให,คนไทยสามารถ “รู,เท)าทัน 
และแข)งขันได,” 
 

ยุทธศาสตร!การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ยุทธศาสตร�สําคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดไว, 9 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
ยุทธศาสตร!ท่ี 1 การปรับตัวเข�าสู&ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก  

• ส)งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให,เป'นศูนย�กลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา 
และการฝdกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) ในสาขาท่ีมีศักยภาพในการแข)งขัน โดย
สนับสนุนให,สถาบันอุดมศึกษาเข,ามามีบทบาทสําคัญ 



 36

• ส)งเสริมความร)วมมือด,านการศึกษา กับประเทศต)างๆ รวมท้ังองค�กรระหว)าง
ประเทศท้ังระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

• ส)งเสริมสนับสนุนองค�กรและสถาบัน การศึกษาของประเทศ ทําหน,าท่ีเป'นศูนย�
เครือข)ายการศึกษาระหว)างประเทศ ท้ังในประชาคมอาเซียน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

• ส)งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนองค�ความรู, ผู,เรียนครู 
คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษาระหว)างประเทศ การเชื่อมโยงภูมิป2ญญาไทยกับภูมิป2ญญาสากล 
รวมท้ังส)งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูคณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษาให,มีความรู, ทักษะ และมี
บทบาทด,านการศึกษาในองค�กรระหว)างประเทศ 

• กําหนดมาตรการท้ังเชิงรับและรุกเพ่ือการเปOดเสรีทางการค,าและบริการด,าน
การศึกษาท้ังในระดับทวิภาคีและพหุพาคี รวมท้ังเตรียมความพร,อมท้ังด,านคนเงิน เทคโนโลยี ข,อมูลข)าวสาร
และความรู, เพ่ือเข,าสู)สังคมเศรษฐกิจฐานความรู,ในกระแสโลกาภิวัตน�อย)างรู,เท)าทัน 

• ส)งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป'นภาษาท่ีสอง ต้ังแต)ระดับข้ันพ้ืนฐาน
และการเรียนรู,ภาษาท่ีสาม เช)น ภาษาเพ่ือนบ,านในกลุ)มประเทศอาเซียนภาษาท่ีสนใจ เป'นต,น เพ่ือให,
สามารถสื่อสารได, และเปOดโลกทัศน�การเรียนรู,อย)างกว,างขวาง ไร,พรมแดน 

• ส)งเสริมให,สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบหลักสูตร
ร)วมกับสถาบันต)างประเทศ เพ่ือความเป'นสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร!ท่ี 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค!ความรู�  
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให,สอดคล,องต)อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามศักยภาพ

ของแต)ละพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตามอัจฉริยภาพของผู,เรียนในแต)ละวิชาชีพ สร,างความเชื่อมโยงการศึกษาในทุก
ระดับ ให,ได,ผลผลิตเป'นทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีคุณค)า มีงานทํา มีขีดความสามารถสูง เป'นกําลังสําคัญของ
ประเทศเพ่ือแข)งขันได,ในเวทีสากล 

2.1 การพัฒนาสถานศึกษา 
• ส)งเสริม สนับสนุนการคัดเลือก ยกย)อง เชิดชูเกียรติแก)สถานศึกษาทุกระดับ

ประเภท 
• จัดให,มีแหล)งเรียนรู,หลากหลายรูปแบบรวมท้ังสื่อทางไกล สื่อออนไลน�-ออนแอร� 

และสร,างศูนย�เรียนรู,ชุมชนให,เป'นเครือข)ายครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีตามท่ีกําหนดโครงสร,างการปกครองรูปแบบ
ต)าง ๆท่ัวประเทศ 

• จัดให,มีสถานศึกษาเพ่ือความเป'นเลิศเฉพาะด,านในกลุ)มอาชีพต)าง ๆ 
• พัฒนาสถานศึกษาให,มีคุณภาพมาตรฐาน 
 
2.2 การพัฒนาหลักสูตร 
• ปรับหลักสูตรและกิจกรรมด,านวิชาการ/ปฏิบัติการในทุกระดับและทุกประเภท

การศึกษาท่ีสอดคล,องกับกลุ)มอาชีพต)าง ๆ และความต,องการกําลังคนของประเทศชาติให,สอดรับกับการเข,า
เป'นประชาคมอาเซียนและการแข)งขันในห,าภูมิภาคหลักของโลก 

• พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนภูมิสังคมอาชีพและหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล,อง
กับความต,องการของประเทศและมาตรฐานสากล 
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• ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลผู,เรียนให,ตอบสนองความแตกต)างท่ี
หลากหลายของผู,เรียนทุกกลุ)ม 

• หน)วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและสถานประกอบการร)วมกันพัฒนาหลักสูตร
สู)การประกอบอาชีพและการประกันการมีงานทํา 

• ส)งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรประชาธิปไตย ความเป'นไทย เศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรักษ�สิ่งแวดล,อมและการปDองกันยาเสพติด 

• ส)งเสริมภาคเอกชน สถานประกอบการ ผู,ปกครอง และนักเรียนเข,ามามีส)วนร)วม
ในการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร!ท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ!  
จัดให,มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต)อการจัดการศึกษา การวิจัย การถ)ายทอดความรู, และการ

เรียนรู,ในแต)ละระดับท่ีมีคุณภาพ 
• พัฒนาทักษะการเข,าถึงความรู,ใหม)ๆ ด,วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพร,อมใช,

Free WiFi ท่ีจะให,บริการได,ในทุกพ้ืนท่ี 
• พัฒนาระบบการศึกษาอิเล็คทรอนิคส�แห)งชาติ (National e-Learning 

Initiative) เพ่ือเอ้ือให,เกิดการเรียนรู,ตลอดชีวิต 
• บูรณาการความร)วมมือด,านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยจัดให,มี

Digital and Smart Education of Thailand (D-SET) เป'นหน)วยงานกลาง(service provider) ข้ึนใหม)
เป'นอิสระ เพ่ือให,รับผิดชอบการดําเนินงานในการให,บริการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท้ังระบบ 

• ส)งเสริมการเรียนรู,ในชุมชน (Community) ผ)านเครือข)ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร!ท่ี 4 การพัฒนาครูท้ังระบบ  
เปOดโอกาสให,ครูได,พัฒนาองค�ความรู,ใหม)ท่ีทันสมัย สามารถปรับวิทยฐานะ เพ่ิมจํานวน

ผู,สอนท่ีเป'นผู,เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม เข,ามาเป'นผู,สอนได, รวมถึงการยกย)องและเชิดชูเกียรติครู 
• กําหนดนโยบายและวางแผนการผลิต การพัฒนา การใช, และการบํารุงรักษาครู 

คณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบอย)างเป'นเอกภาพสอดคล,องกับความต,องการของประเทศ 
และการสร,างความเข,มแข็งให,แก)สถาบันผลิตครู 

• ส)งเสริมการพัฒนาและฝdกอบรมครู/ ผู,เชี่ยวชาญสู)การเป'นครูมืออาชีพในแต)ละสาขา 
• ส)งเสริมให,มีการนําความรู,และบุคลากรจากภายนอกได,แก)ครูภูมิป2ญญา และ

บุคลากรจากสถานประกอบการเข,ามาเป'นครูผู,สอนในสถานศึกษา 
• ส)งเสริมขวัญ กําลังใจ แรงจูงใจและกําหนดหลักเกณฑ�ความก,าวหน,า/ การคงอยู)

ของการประกอบวิชาชีพครู 
• ยกย)อง เชิดชู คนดีคนเก)ง ในสายวิชาชีพท้ังในและนอกระบบ 
• ส)งเสริมให,มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช,ในการพัฒนาครูท้ังระบบ 
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ยุทธศาสตร!ท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพผู�เรียน  
จัดให,มีนโยบายด,านหลักสูตรการศึกษา เพ่ือเปOดโอกาสให,ผู,เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขา

ท่ีรัก และถนัด เพ่ือให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาตนเอง 
• ส)งเสริมสนับสนุนให,มีโครงการตําราแห)งชาติเพ่ือพัฒนาการเรียนรู,ของผู,เรียนใน

การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
• พัฒนาผู,เรียนให,มีสมรรถนะในการเรียนรู, สร,างสรรค�นวัตกรรมต)างๆโดยเริ่มวาง

พ้ืนฐานต้ังแต)ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 
• ยกระดับความสามารถด,านเทคโนโลยี ความคิดสร,างสรรค� และ

ภาษาต)างประเทศของคนไทย 
• พัฒนากรอบคุณวุฒิแห)งชาติและคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือการรองรับสมรรถนะความรู, 

ความสามารถของผู,สําเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
• จัดให,มีระบบการเทียบโอนความรู,และประสบการณ�สําหรับผู,ท่ีทํางานและ

ประสงค�จะเรียนเพ่ิมทักษะและปรับคุณวุฒิการศึกษา 
• รณรงค� ส)งเสริมให,มีการสร,างความรู, ความเข,าใจ ปลูกฝ2งคุณธรรม จริยธรรม

สันติวิธี จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตสํานึกความรับผิดชอบ ให,แก)ผู,เรียนทุกระดับการศึกษาเพ่ือสร,างความเป'น
พลเมือง 

• ส)งเสริม สนับสนุนให,ทุกภาคส)วนเข,ามามีส)วนร)วมเป'นเครือข)ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

• ส)งเสริมการจัดการเรียนการสอนด,านการอนุรักษ�ทรัพยากรและสิ่งแวดล,อม
ประวัติศาสตร�ประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร!ท่ี 6 การวิจัยและถ&ายทอดองค!ความรู� ส&งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ  
เพ่ือพัฒนาการศึกษาและเรียนรู, เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ

เรียนรู,แบบสหวิทยาการ ท่ีตอบสนองความต,องการของพ้ืนท่ี 
• ส)งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาด,วยระเบียบวิธีท่ีเหมาะสมกับความ

ต,องการและบริบทของพ้ืนท่ี 
• ส)งเสริมการทําการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการศึกษาและเรียนรู, และ

ตอบสนองความต,องการของท,องถ่ิน สหวิทยาการ และเพ่ิมขีดความสามารถการแข)งขันในระดับสากล 
• กําหนดให,มีหน)วยงานกลางในการส)งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
• ส)งเสริมสนับสนุนการศึกษาค,นคว,า วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 
ยุทธศาสตร!ท่ี 7 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  
มุ)งลดช)องว)างในการเข,าถึงการศึกษาและองค�ความรู, ขยายขอบเขตการศึกษาให,ครอบคลุม 

อย)างท่ัวถึง ให,เกิดการเรียนรู,ตลอดชีวิต และการเรียนรู,ทางเลือกตามอัธยาศัย 
• ให,หน)วยงานท่ีเก่ียวข,องร)วมในการจัดให,มีระบบคัดกรอง ระบบเฝDาระวังระบบ

ช)วยเหลือดูแล ระบบแนะแนว และระบบการส)งต)อผู,เรียนแต)ละระดับการศึกษาให,มีโอกาสเข,าถึงการศึกษา
ตามศักยภาพของผู,เรียนได,อย)างต)อเนื่อง 

• ส)งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบทของแต)ละพ้ืนท่ี 
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• ส)งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับกลุ)มเปDาหมายพิเศษ ท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของแต)ละพ้ืนท่ีและกลุ)มเปDาหมาย 

• สนับสนุนการเรียนฟรีตั้งแต)แรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
• ส)งเสริมสนับสนุนการจัดสรรทุนหนึ่งทุน หนึ่งอําเภอ เพ่ือเปOดโอกาสให,ผู,เรียนได,

ศึกษาต)อต)างประเทศ 
• จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการสร,างงานและการประกอบอาชีพสําหรับครูคณาจารย� 

และผู,สําเร็จการศึกษา 
• สนับสนุนให,ผู,เรียนมีโอกาสทํางานและสร,างรายได,ระหว)างเรียน 
 

ยุทธศาสตร!ท่ี 8 การส&งเสริมการมีงานทํา  
เพ่ือสนับสนุนให,สถาบันการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจตามศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยในแต)

ละพ้ืนท่ีนั้น แต)ละโรงเรียนจะมีบทบาทท่ีแตกต)างกันต้ังแต)ระบบการผลิต ระบบการตลาด และจัดจําหน)าย 
ท้ังในระดับท,องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลกข้ึนอยู)กับศักยภาพของโรงเรียน 

• สนับสนุนให,ผู,เรียนมีโอกาสทํางานและสร,างรายได,ระหว)างเรียน 
 

ยุทธศาสตร!ท่ี 9 การบริหารจัดการกลยุทธ!ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปรับโครงสร,างการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให,เกิดการทํางานแบบบูรณาการ

ท้ังภายในกระทรวงฯ หน)วยงานภาครัฐอ่ืน ร)วมจัดทํายุทธศาสตร�รายจังหวัด ร)วมกับหน)วยงานปกครองส)วน
ท,องถ่ิน   และภาคเอกชน โดยจัดแบ)งพ้ืนท่ีและกําหนดให,มีผู,รับผิดชอบตามภูมิภาคอย)างชัดเจน และมีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร�การศึกษาชาติท่ีมีการบูรณาการมากข้ึน 

• ปรับโครงสร,างการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือมุ)งสู)การดําเนินงานเชิง 
บูรณาการ 

• ให,สถาบันอุดมศึกษาร)วมกับหน)วยงานท่ีเก่ียวข,องจัดทําแผนยุทธศาสตร�พัฒนา
จังหวัดเพ่ือส)งเสริมศักยภาพการแข)งขันของประเทศ 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
• ส)งเสริมสนับสนุนการทํางานเชิงบูรณาการ/การสร,างเครือข)ายการทํางาน

ระหว)างภาครัฐ เอกชน และองค�กรอ่ืน 
• สนับสนุนให,หน)วยงานและสถานศึกษารับผิดชอบผลผลิตของตนเองต)อสังคม 
• รณรงค� ประชาสัมพันธ� และขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร�/มาตรการของ

กระทรวงศึกษาธิการ สู)การปฏิบัติ 
 
2.5  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปW (พ.ศ.2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิสัยทัศน! 
กระทรวงศึกษาธิการเป'นองค�กรหลักท่ีทรงประสิทธิภาพในการส)งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของชาติ สร,างความเป'นอยู)ท่ีดี สร,างความม่ังค่ังทางด,าน
เศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคมให,กับประเทศ ด,วยฐานความรู, ความคิดสร,างสรรค� และศักยภาพของ
ประเทศ 
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ค&านิยมองค!กร 

พัฒนาองค�กรสู)ความเป'นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ทํางานเป'นทีม มีมาตรฐาน ตรวจสอบได, 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให,
ประชาชนมีอาชีพท่ีสามารถสร,างรายได,ท่ีม่ังค่ังและม่ันคง เป'นบุคลากรท่ีมีวินัย เป<fยมไปด,วยคุณธรรม
จริยธรรม มีสํานึกความรับผิดชอบต)อตนเอง ผู,อ่ืนและสังคม 

2. เสริมสร,างโอกาสทางการศึกษาให,แก)ประชาชนอย)างท่ัวถึง เท)าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน,นการบูรณาการและ

ส)งเสริมการมีส)วนร)วมของทุกภาคส)วน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร! 
1. การปรับตัวเข,าสู)ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก 
2. การพัฒนาสถานศึกษาและองค�ความรู, 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ� 
4. การพัฒนาครูท้ังระบบ 
5. การพัฒนาศักยภาพผู,เรียน 
6. การวิจัยและถ)ายทอดองค�ความรู, 
7. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
8. การส)งเสริมการมีงานทํา 
9. การบริหารจัดการกลยุทธ�ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
เป?าประสงค! 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,ได,รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
2. ผู,ปฏิบัติงานในหน)วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีจบปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

มีรายได,ท่ีเหมาะสมกับระดับฝ<มือ ศักยภาพและผลิตภาพ 
3. นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาเข,าถึงแหล)งเงินทุนสนับสนุนการสร,างงาน สร,างอาชีพ และ

เป'นผู,ประกอบการใหม)ผ)านกลไกหน)วยบ)มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา 
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป<ท่ี 1 ได,รับเครื่องคอมพิวเตอร�แท็บเล็ต และมีเนื้อหาท่ี

เหมาะสมตามหลักสูตร ส)งเสริมการเรียนรู,อย)างมีคุณภาพ 
5. ประชาชนได,รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว, 
6. ประชาชนได,รับการศึกษาและการเรียนรู,ตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 
7. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐานสามารถแข)งขันได,ในระดับสากล 
8. ประชาชนและช)างชุมชนได,รับความรู, การพัฒนาทักษะฝ<มือและสร,างรายได,ให,กับตนเอง

เพ่ิมข้ึนรวมท้ังเตรียมความพร,อมเชื่อมโยงสู)สังคมและประชาคมอาเซียน 
9. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาและระบบบริหารจัด

การศึกษามีประสิทธิภาพ มีความคุ,มค)าและสามารถให,บริการตอบสนองความต,องการของสังคม 
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10. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีได,รับการเผยแพร) นําไปใช,ประโยชน� หรือต)อยอดในเชิง
พาณิชย� 

11. ผลงานการศึกษาวิจัยเพ่ือการบริการรักษาพยาบาลและส)งเสริมสุขภาพได,รับการพัฒนา 
12. ประชาชนได,รับความรู,ความเข,าใจ มีความตระหนัก ร)วมอนุรักษ�และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
13. ประชาชนได,รับความรู,ความเข,าใจในวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
โครงการท่ีสําคัญตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน�นของรัฐมนตรีว&าการกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการท่ีมีความสําคัญเร)งด)วนตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน,นของรัฐมนตรีว)าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 20 โครงการ ท่ีปรากฏในแผนการบริหารราชการแผ)นดิน พ.ศ.2555 –2558 
ประกอบด,วย 
 

นโยบายท่ี 1 นโยบายเร&งด&วนท่ีจะดําเนินการในปWแรก 
�ประเด็นนโยบาย 1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซ้ือ

ภายในประเทศ สร,างสมดุลและความเข,มแข็งอย)างมีคุณภาพให,แก)ระบบเศรษฐกิจมหภาค ได,แก) 
- โครงการปฏิรูปเงินเดือนและค)าตอบแทน 

�ประเด็นนโยบาย 1.10 ส)งเสริมให,ประชาชนเข,าถึงแหล)งเงินทุน ได,แก) 
- โครงการกองทุนต้ังตัวได, และโครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพ่ือ

การศึกษา 
�ประเด็นนโยบาย 1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร�แท็บเล็ตให,แก)โรงเรียน ได,แก) 

- โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช,คอมพิวเตอร�แท็บเล็ต 
 

นโยบายท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
�ประเด็นนโยบาย 4.1 นโยบายการศึกษา ได,แก) 

- โครงการกองทุนพัฒนา (คุณภาพชีวิตครู) 
- โครงการกองทุน กรอ. 
- โครงการครูคลังสมอง 
- โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห)งชาติ 
- โครงการวิจัยศักยภาพพ้ืนท่ี 
- โครงการสนับสนุนค)าใช,จ)ายการจัดการศึกษาต้ังแต)แรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- โครงการพัฒนาผู,นําตามธรรมชาติ 
- โครงการเครือข)ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Ned Net) 
- โครงการศูนย�ฝdกอาชีพชุมชน 
- โครงการเทียบระดับการศึกษา 
- โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน 
- โครงการถ)ายทอดผลงานวิจัย 
- โครงการมัธยมเชิงปฏิบัติการ 
- โครงการเตรียมความพร,อมสู)ประชาคมโลก 
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- โครงการพัฒนาการศึกษาผ)านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
2.6 (ใหม& 2555 )นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ศาสตราจารย� ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช 

            รฐัมนตรีว)าการกระทรวงศึกษาธิการ   25 มกราคม 2555 
 

นโยบาย 
1. "จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับเยาวชนทุกคน" คําว)า เยาวชน คือเด็กต้ังแต)อนุบาล

จนถึงมัธยมศึกษาป<ท่ี 6 เยาวชนต,องได,รับโอกาสทางการศึกษาเท)าเทียมกันทุกแห)งไม)ว)าในเมืองหรือชนบท 
ไม)ว)าจะเป'นโดยรัฐหรือเอกชน การประกอบอาชีพเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาป<ท่ี 6 ต,องเป'นแรงงานท่ีมีคุณภาพ 
รัฐบาลประกันรายได, 300 บาทต)อคนต)อวัน 

2. “ป2aนนักศึกษาไทยให,เป'นมืออาชีพ” คําว)า นักศึกษา คือ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือสูง
กว)ามัธยมศึกษาป<ท่ี 6 ข้ึนไป นักศึกษาจบแล,วต,องเป'นมืออาชีพ พร,อมกับรัฐบาลประกันรายได,ปริญญาตรี 
15,000 บาท ต)อเดือน โดยกําหนดเปDาหมายให,นักเรียนและนักศึกษา เติบโตเป'นพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มี
ทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแข)งขันในตลาดโลกได, และอยู)ร)วมกันเป'นสังคมท่ีวางอยู)บน
ฐานความรู, 
 

การขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด�าน 
1) โอกาสในการเข,าถึงทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือสามารถได,รับการศึกษาอย)าง

เท)าเทียม เนื่องจากความเป'นเลิศมักอยู)ในเมือง แต)นักเรียนส)วนใหญ)อยู)ในชนบทและมีฐานะยากจน รัฐบาล
จึงมีโครงการ เช)น 

- โครงการ One Tablet per Child เด็กไทยฉลาดต,องมี Tablet PC ถือไป
โรงเรียน จะดําเนินการแจก Tablet PC ให,เด็กชั้นมัธยมศึกษาป<ท่ี 1 ไปโรงเรียน ให,มีสัญญาณวายฟาย (Wi-
Fi) ฟรี ในท่ีสาธารณะ 

- สร,างห,องการเรียนรู, ในพ้ืนท่ีต)างๆ โดยมีครูมาเปOดสอนพิเศษ (โดยให,รัฐจ)าย
ค)าจ,างให,) แก)นักเรียนประถมศึกษา โดยติดต้ังซอฟแวร�การศึกษาและ e-Book ซ่ึงจะมาแทนหนังสือเรียน
ตามปกติ ทําให,เกิด e-Learning เพ่ือสร,าง Knowledge-based Society 

- โครงการ e-Education พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาท่ีจะพลิกโฉมโรงเรียนให,
เป'นศูนย�การเรียนรู,ตลอดชีวิตและส)งเสริมการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงโดยใช,ระบบการศึกษาท่ีตรงกับความ
ต,องการอย)างแท,จริง 

- โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝ2นสู)อุดมศึกษาชั้นยอด ให,มี
คณะกรรมการโรงเรียน (School Board) ท่ีสามารถจัดจ,างคุณครูใหญ)และครูท่ีมีความสามารถเป'นเลิศ 
สามารถอํานวยความสะดวกแก)นักเรียน เช)น หอพัก รถโรงเรียนจักรยาน ฯลฯ 

- โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แก,ไขป2ญหา
หนี้สินครู โดยลดรายจ)าย เพ่ิมรายได, ขยายโอกาส ด,วยการอบรมคุณธรรม ทําบัญชีครัวเรือน ปรับโครงสร,าง
หนี้ นําหนี้นอกระบบมาเป'นหนี้ในระบบ และเพ่ิมรายได,พิเศษให,เพียงพอ และขยายโอกาสใหม)ๆ 

- โครงการศูนย�การศึกษานานาชาติ 
- หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล เพ่ือดูแลเด็กๆ และสามารถสอนหนังสือได,ด,วย 
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- โรงเรียนตัวอย)างในทุกอําเภอ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให,เป'นเลิศ โดยใช,
การติดต)อสื่อสารด,วยวิทยาการท่ีทันสมัย 

 
2) โอกาสในการเข,าถึงแหล)งทุน นักเรียนสามารถเข,าเรียนได,โดยท่ีผู,ปกครองและนักเรียน

ไม)ต,องมีความกังวลในเรื่องทุนการศึกษา รัฐบาลจึงมีโครงการ เช)น 
- Smart Card เพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- โครงการเรียนก)อนผ)อนทีหลัง ส)งคืนเม่ือมีรายได, (Income Contingency Loan 

Program) 
- ทุนการศึกษาสานฝ2นนักเรียนไทยไปเรียนต)างประเทศ (โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน) 
- กองทุนต้ังตัวได, ประชาชนชาวไทยจะต,องต้ังตัวได,อย)างมีศักด์ิศรี คนอยากต้ังตัว

มักไม)รู,ว)าจะต้ังตัวอย)างไร แต)คนท่ีจะต้ังตัวมักไม)มีทรัพย�สินติดตัว การท่ีจะทําให,ต้ังตัวได,ก็คือ ต้ังกองทุนใน
มหาวิทยาลัยท้ังรัฐและเอกชน ต้ังกรรมการ มาควบคุมประกอบด,วยอาจารย� ศิษย�เก)า ท่ีประสบความสําเร็จ
ในชีวิต ตัวแทนภาครัฐ และเอกชนเราใช,แนวคิดนี้ เพราะท่ีมหาวิทยาลัย ประกอบด,วยนักศึกษาท่ีกําลังจะจบ 
องค�ความรู,อยู)ในมหาวิทยาลัยท้ังหมด การเป'นนักธุรกิจท่ีมีฐานความรู,ได,เปรียบกว)า จึงสร,างผู,ประกอบการ
ได,มากกว)า 

 
3) โอกาสในการเพ่ิมพูนและฝdกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตได,ในโลกท่ีเป'นจริง

การเรียนรู,บนการทํากิจกรรม (Activity-Based Learning) 
- ส)งเสริมอาชีวศึกษา ให,มีความสําคัญมากข้ึน มีความรู,ทางปฏิบัติอย)างแท,จริง 

เป'นมืออาชีพ 
- ศูนย�ซ)อมสร,างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ต้ังเปDาหมายให,มีเพียงพอ เพ่ือ

ให,บริการทุกชุมชน เป'นโครงการท่ีใช,ประโยชน�จากทักษะของนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือให,บริการซ)อมราคา
ประหยัดแก)ประชาชนในชุมชน 

- โครงการอัจฉริยะสร,างได, ให,นักเรียนค,นหาความถนัดของตนเอง ในทุกๆ สาขา 
- โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา สนับสนุนให,เยาวชนได,มีความสามารถท่ีจะ

เข,าร)วมแข)งขัน เพ่ือความเป'นเลิศท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ วิชาภาษาอังกฤษภาษาจีน ต,องอยู)ใน
บรรยากาศของเจ,าของภาษาให,มากท่ีสุด วิชาคณิตศาสตร�วิทยาศาสตร� จะต,องสร,างพ้ืนฐานให,แข็งแกร)ง 

- ปรับปรุงหลักสูตร เลิกการท)องจํา ใช,การเรียนรู, เนื้อหาวิชาท่ีเด็กสามารถเรียนรู,
ได,เหมือนกัน เช)น ผ)าน Video Link รวมถึงมีการวัดผลท่ีมีมาตรฐานทันสมัย 

- คนไทยท่ีอายุ 25 ป<ข้ึนไปสามารถเทียบประสบการณ� จบชั้นมัธยมศึกษาป<ท่ี 6  
ได,สามารถเรียนในเวลา และนอกเวลา เพ่ือให,ทันโลก และทันลูกหลาน 

- สถาบันการศึกษาราชภัฏและอาชีวศึกษา ค,นหาตัวเองให,รู,ว)าเก)งด,านไหนส)งเสริม
อาชีวศึกษา ให,มีความสําคัญมากข้ึน มีความรู,ทางปฏิบัติอย)างแท,จริง เป'นมืออาชีพจากนั้นเปOดให,ประชาชน
ไปพัฒนาเพ่ิมเติมทักษะด,านต)างๆ ตามท่ีต,องการตามความถนัดเรียนก)อนผ)อนทีหลัง หลังจากทํางานแล,ว
ค)อยผ)อนใช, 

- จัดศูนย�ฝdกอบรม จะจัดศูนย�ฝdกในอาชีวศึกษา ให,ประชาชนเข,าไปเรียนรู,เรื่องท่ี
สนใจพัฒนาทักษะให,คนไทยเป'นผู,ชํานาญในสาขาต)างๆ ใช,ระบบเรียนก)อน ผ)อนทีหลัง 
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4) โอกาสในการเรียนรู,ตลอดชีวิต ส)งเสริมการศึกษานอกระบบ (โดยใช,ห,องสมุดพิพิธภัณฑ� 
แกลเลอรี่ ศูนย�วัฒนธรรมต)างๆ) 

- โครงการ Internet ตําบล และ Internet หมู)บ,าน (ศูนย�การเรียนรู,ชุมชน) เพ่ือ
เปOดโอกาสให,ประชาชนค,นหาความถนัดของตนเอง เรียนรู,ได,ทุกท่ี ทุกเวลา เพ่ือการต)อยอดในสิ่งท่ีต,องการ
ทํา และสําหรับผู,ท่ีต,องการเปลี่ยนวิชาชีพ 

- สถานท่ีรวมกลุ)มอย)างสร,างสรรค�แก)เด็กวัยเรียน โดยมีคอมพิวเตอร�ให,ใช,มีวาย
ฟาย (Wi-Fi) ให,มีครูท่ีจะสอนการบ,าน 
 
2.7  (สรุป) ประเด็นการพัฒนาบุคลากรจากข�อค�นพบในการประมวลและวิเคราะห!เอกสาร ท่ีเก่ียวข�อง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ ฉบับท่ี  11 ใช,แนวคิดท่ีต)อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีให, “คนเป'นศูนย�กลางของการพัฒนา” และ “สร,าง
สมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ  วิสัยทัศน� ประเทศไทยในระยะ 5 ป<ข,างหน,า คือ “สังคมอยู)ร)วมกันอย)างมี
ความสุข ด,วยความเสมอภาค เป'นธรรม และมีภูมิคุ,มกันต)อการเปลี่ยนแปลง” ขณะเดียวกัน ป2จจัยแวดล,อม
และความสามารถในการแข)งขันป2จจุบันของไทย โดยสถาบันการจัดอันดับความสามารถในการแข)งขันทาง
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของโลก ท้ังสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
Development : IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) มีข,อสรุป
ตรงกันว)า ประเทศไทยยังมีความอ)อนแอด,านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยตัวชี้วัดหลักด,านการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนา การลงทุนในโครงสร,างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี จํานวนบุคลากรทางการวิจัย
และพัฒนา  จํานวนสิทธิบัตรและการคุ,มครองทรัพย�สินทางป2ญญา ยังเป'นข,อจํากัดต)อการนําองค�ความรู,
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีมาใช,สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันของประเทศโดยรวม แนวทางในการ
พัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให,เป'นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได,แก)  

 1. พัฒนาบุคลากรด,านวิทยาศาสตร�และนักวิจัยให,เพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณา
การระหว)างการเรียนรู,และการทํางานจริงในสถานประกอบการ  

2. สนับสนุนนักเรียนทุน ผู,มีความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร� รูปแบบและสื่อการเรียน
การสอนสร,างความตระหนักของประชาชนให,เรียนรู, คิด และทําอย)างเป'นวิทยาศาสตร� เปOดโอกาสให,เข,าถึง
ข,อมูลและองค�ความรู,ด,านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีได,อย)างท่ัวถึง 

3. ตามแผนนี้ ให,ความสําคัญต)อประชาคมอาเซียน โดย วิชาชีพท่ีสามารถเคลื่อนย,ายแรงงานได,
อย)างเสรี ตามกรอบความร)วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล 
สถาป2ตยกรรม ช)างสํารวจ แพทย� ทันตแพทย� และนักบัญชี และกําลังอยู)ระหว)างดําเนินการรับรอง สาขา
บริการท)องเท่ียว ท่ีควรให,ความสําคัญต)อการส)งเสริมศักยภาพของอาจารย�ผู,สอน  รวมถึงการส)งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนองค�ความรู, ผู,เรียนครู คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษา
ระหว)างประเทศ การเชื่อมโยงภูมิป2ญญาไทยกับภูมิป2ญญาสากล รวมท้ังส)งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครู
คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษาให,มีความรู, ทักษะ และมีบทบาทด,านการศึกษาในองค�กรระหว)าง
ประเทศ 

ในส)วนของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป< ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ได,ให,แนวทางท่ีชัดเจนในการท่ีมหาวิทยาลัยจะใช,
เป'นแนวทางในการท่ีจะส)งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยท้ังในสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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อย)างเช)น ระบบการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงจะต,องแก,ป2ญหาต้ังแต )
ต�นน้ําถึงปลายน้ํา  

ในส)วนของ   ต�นน้ํา     เก่ียวข,องกับการบริหารจัดการแหล)งทุนเพ่ือพัฒนาอาจารย�     
ในส)วนของ   กลางน้ํา เก่ียวข,องกับการเพ่ิมสมรรถนะให,กับอาจารย�ประจําการท้ังทางด,านความ   

เป'นครู  การบ)มเพาะความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม  
ในส)วนของ    ปลายน้ํา ท่ีเป'น บุคลากรท่ีมีประสบการณ� สามารถถ)ายทอดประสบการณ�ยาวนาน สู)

อาจารย�ระดับอ่ืนรวมถึงการเชื่อมโยงกับภายนอกท้ังภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชา
สังคม ท้ังหมดนี้จะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของอาจารย�ในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของ
บุคลากรอาจารย� ตามความในข,อ 137 และมีข,อเสนอในการ ทําเกณฑ�การจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐ 
ดังนี้ 

   : สาขาท่ีประเทศไทยมีความเข�มแข็งแล�ว ให,,ศึกษาภายในประเทศหรือแบบ
ผสมผสาน ควบคู)กับเปDาหมายการสร,างโปรแกรมชั้นนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาท่ีประเทศมี
ความเข,มแข็ง ท้ังนี้      ถ,าเรียนต)างประเทศ ให,เข,ามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 
    : สาขาขาดแคลนท่ีมีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ให,เรียนแบบ
ผสมผสาน หากจําเป'นต,องไปเรียนต)างประเทศใช,,เง่ือนไขข,างต,น เช)นกัน 
    : สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไม&มีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพ่ือให�เกิด
ประโยชน!สูงสุดควรให�เข�าเรียนในมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก 

   : เพ่ิมจํานวนทุนทางสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 
 
ท้ังนี้ ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ให,

ความสําคัญกับข,อความท่ีว)า “สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตร� การใช,อัตราใหม)ให,เกิดประโยชน�
สูงสุด    ใช,เป'นเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารย�ท่ีบรรจุในอัตราใหม)ควรอยู)ในโครงการของ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย ให,ความสําคัญสูงสุดต)อศักยภาพและคุณภาพของอาจารย�
ท่ีจะรับเข,า” 

กระทรวงศึกษาธิการ ได,ให,ความสําคัญในกลุ)มหลักสูตรใหม)ด,าน เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม      
พาณิชยกรรม  ความคิดสร,างสรรค� และด,านอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการเพ่ือให,คนไทย
สามารถ “รู,เท)าทัน และแข)งขันได,” เพ่ือเป'นการปรับตัวเข,าสู)ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก 

ดังนั้น เพ่ือให,มีความสอดคล,องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาการศึกษาตามกรอบ
ระยะยาว สาขาวิชาท่ีมีความสําคัญและควรจะต,องพัฒนาท้ังด,านหลักสูตรและบุคลากรอาจารย�สายวิชาการ 
จึงเป'นทุกสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ได,ทําการเปOดหลักสูตรทํา
การสอนในป2จจุบันเพียงแต)ต,องลําดับความต,องการ ช,าเร็วท่ีต)างกันและเป'นไปตามข,อกําหนดเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

มีการวิเคราะห�ว)า สิ่งท่ีสําคัญต)อจากนี้คือ การศึกษาเพียง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จะไม)เพียงพอต)อการรับมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป< 2015 แล,ว นักศึกษาจําเป'นต,องศึกษา
ภาษาท่ี 3 ด,วย โดยภาษาท่ีควรจะศึกษาเพ่ิมเติมคือภาษาจีนแมนดาริน ( ภาษาจีนกลาง) ท่ีมีประชากร
กระจายตัวอยู)ตามท่ัวภูมิภาคอาเซียน และอีกภาษาหนึ่งคือภาษาบาฮาซา ท่ีใช,ในมาเลเซียและบางส)วนของ
อินโดนีเซีย ภาษาเวียดนามเป'นต,น 
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 โดยหากกําหนดให,แคบลงไปในหลักสูตรทางด,านภาษาต)างๆในอาเซียน เช)นสาขาวิชาทางด,าน
ภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาเวียดนาม  สาขาวิชาภาษาบาร�ซา เป'นต,น 
 นอกจากนี้ ตามท่ีประเทศไทยได,เข,าสู)สังคมของผู,สูงอายุต้ังแต)ป< พ.ศ.2547 และจะเข,าสู)สังคม
ผู,สูงอายุสมบูรณ�ในป< พ.ศ.2567 หรืออีก 12 ป<ข,างหน,า(องค�การสหประชาชาติ (UN) ได,นิยามว)า 
ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ป<ขึ้นไป เป'นสัดส)วนเกิน 10% หรืออายุ 65 ป<ข้ึนไป เกิน 7% ของ
ประชากรท้ังประเทศ ถือว)าประเทศนั้นได,ก,าวเข,าสู)สังคมผู,สูงอายุ (Aging Society) และจะเป'นสังคม
ผู,สูงอายุโดยสมบูรณ� (Aged Society) เม่ือสัดส)วนประชากรอายุ 60 ป<ข้ึนไป  เพ่ิมเป'น 20%  และอายุ 65 
ป<ข้ึนไป เพ่ิมเป'น 14%  โดยประเทศไทย ได,นิยามคําว)า “ผู,สูงอายุ” ไว,ใน พระราชบัญญัติผู,สูงอายุ พ.ศ. 
2546 ว)า  หมายถึง “ผู,ท่ีมีอายุ 60 ป<ข้ึนไป”)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ได,เตรียมแผนรองรับสถานการณ�ดังกล)าว 
โดยจัดทําร)าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร� เพ่ือเป'นการผลิตบุคลากรทางด,านสาธรณสุขรองรับบริการทาง
การแพทย�ท่ีรับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพเป'นหลัก และได,ขยาย
ขอบเขต ครอบคลุมไปถึงการให,บริการสุขภาพท่ีบ,าน (Home Health Care) ซ่ึงในระยะต)อไปจําเป'นท่ี
จะต,องมีบุคลากรทางด,านนี้เป'นจํานวนมาก อีกท้ังมหาวิทยาลัย มีแนวคิดท่ีจะต)อยอดไปถึงหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร� ต)อไปในอนาคต เพ่ือให,สามารถผลิตบุคลากรท่ีรองรับสถานการณ�สังคมผู,สูงอายุนี้ได,ครบถ,วน   รอบ
ด,าน จึงเป'นอีกหลักสูตรหนึ่งท่ีต,องมีการจัดเตรียมบุคลากรเพ่ิมเติมไม)น,อยกว)า 5 อัตราตามเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ. 
 เนื่องด,วยป2จจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ได,เข,ามามีบทบาทในการ
ดําเนินการท้ังในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษาเป'น อย)างมาก แต)ผู,ท่ีมีความรู,ความเข,าใจในการ
ประยุกต� ใช, และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไม)มากนัก ดังนั้นเพ่ือตอบสนองความต,องการบุคลากร
ในด,านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ  มหาวิทยาลัยให,ความสําคัญในการพัฒนาท้ังหลักสูตรและ
บุคลากรอาจารย� คือหลักสูตรนิเทศศาสตร� และสาขาวิชาทางด,านคอมพิวเตอร�ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ รวมไปถึงวิศวกรรม
ซอฟแวร� ซ่ึงบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเก่ียวกับการพัฒนา และการใช,เทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม)ใน
ธุรกิจ เช)น การออกแบบเกมส�คอมพิวเตอร�, ภาพเคลื่อนไหว (Animation), หรือองค�ประกอบของ 
ภาพยนตร� ท่ีเป'นเรื่องราว (Motion Picture) หรือบนโทรศัพท�มือถือ, การออกแบบ Web Media การผลิต
สื่อประเภทต)างๆ ซ่ึงจะเป'นการผสมผสานศาสตร�ระหว)างนิเทศศิลป� และวิทยาการคอมพิวเตอร�ไว,ด,วยกันซ่ึง
จะเป'นการผลิตบัณฑิตท่ีรองรับการ เปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานท่ีกําลังเป'นอยู)ในป2จจุบันและ
คาดว)าจะ เกิดข้ึนในอนาคตอันใกล, ท่ีสําคัญคือผู,เรียนในหลักสูตรตามแนวทางใหม)นี้จะถูกพัฒนาให,เป'นผู,
สามารถ ทํางานเป'นทีมกับผู,อ่ืนได,ดี เป'นนักสื่อสารท่ีดี มีความชํานาญด,านการใช,คอมพิวเตอร� และมีทักษะ
การปฏิบัติงานในสาขาวิชาท่ีตนเองเลือกเรียน ผู,ท่ีสําเร็จการศึกษาออกไปแล,วจึงควรท่ีจะมีคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมและมีความ พร,อมด,านความรู,และทักษะตรงกับความต,องการของตลาดแรงงานซ่ึงจะเป'นส)วน 
สําคัญในการช)วยพัฒนาประเทศในโอกาสต)อไป 
 สาขาทางด,านศิลปะการแสดง ก็เป'นอีกหลักสูตรหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรให,ตรง
ตามความต,องการของผู,เรียน ประกอบกับมีคณาจารย�ผู,สอนท่ีมีความเชี่ยวชาญด,านการแสดงมาถ)ายทอด
ความรู,  รวมถึงหากสาขาวิชาสามารถสร,างอัตตลักษณ�ของสาขาวิชาได,ว)า “คิดถึงการแสดงคิดถึง วไลยอลง
กรณ�” ก็จะเป'นอีกหนึ่งสาขาวิชาท่ีจะส)งผลให,มีจํานวนนักศึกษาสมัครเข,ามาศึกษาต)อในมหาวิทยาลัยได,
เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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 ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมอาหารเป'นอุตสาหกรรมหลักท่ีสร,างรายได,ให,กับประเทศไทยป<ละหลาย 
แสนล,านบาท และการแข)งขันของอุตสาหกรรมประเภทนี้ในตลาดโลกมีแนวโน,มสูงข้ึน เนื่องจากอาหารคือ
หนึ่งในป2จจุบันสี่ท่ีจําเป'นต)อการดํารงชีวิต ดังนั้นผู,ผลิตจึงต,องมีการพัฒนาและปรับปรุงด,วยกระบวนการและ
เทคโนโลยีใหม)ๆ เพ่ือตอบสนองความต,องการของผู,บริโภคตามยุคตามสมัย อนึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยถือเป'นความจําเป'นท่ีจะต,องพัฒนาอย)าง จริงจังและต)อเนื่อง เพ่ือให,ได, ผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพ
และได,มาตรฐานเพ่ือสามารถแข)งขันกับผลิตภัณฑ�อาหารจาก ประเทศต)างๆ ได, ด,วยเหตุนี้การสร,างบุคลากร
ท่ีมีความรู,ความสามารถในด,านเทคโนโลยีการอาหาร จึงเป'นป2จจัยสําคัญท่ีจะนําไปสู)การพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารของไทยท้ังในเชิงการ ผลิต การพัฒนา การตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหารอย)างเป'น
ระบบ จึงควรให,ความสนใจในการพัฒนา ปรับปรุงท้ังหลักสูตรและบุคลากรอาจารย�ผู,สอนในสาขาทางด,าน
เทคโนโลยีการอาหารเพ่ือตอบโจทย�ความต,องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

และตามท่ีมาตรฐานกําหนดตําแหน)งท่ีสํานักงาน ก.พ. จัดทําตามมาตรา 48 แห)งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข,าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได,กําหนดเรื่อง ความรู,ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป'น
สําหรับตําแหน)ง เพ่ือประโยชน�ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข,าราชการพลเรือนสามัญไว, 

ดังนั้น เพ่ือให,การบริหารทรัพยากรบุคลดังกล)าว เป'นไปอย)างมีประสิทธิภาพและข,าราชการ
ปฏิบัติงานอย)างมีคุณภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา8(3)แห)งพระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 ก.พ. จึงกําหนดมาตรฐานความรู,ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป'นสําหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหน)งข,าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือให,ส)วนราชการใช,เป'นแนวทางดําเนินการกําหนดความรู,
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป'นสําหรับตําแหน)ง ดังนี้  

1 .  มาตรฐานความรู,ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป'นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)ง
ข,าราชการพลเรือนสามัญ 

1.1 มาตรฐานความรู,ความสามารถท่ีจําเป'นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)งประเภทท่ัวไป 
วิชาการ และอํานวยการ ประกอบด,วย 

1.1.1 ความรู,ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.1.2 ความรู,เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

                  1.2  มาตรฐานด,านทักษะท่ีจําเป'นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)งประเภทท่ัวไป วิชาการ 
และอํานวยการ ประกอบด,วย 
  1.2.1 การใช,คอมพิวเตอร� 
  1.2.2 การใช,ภาษาอังกฤษ 
  1.2.3 การคํานวณ 
  1.2.4 การจัดการข,อมูล 
       1.3 มาตรฐานด,านสมรรถนะท่ีจําเป'นสําหรับการปฏิบัติงาน ในตําแหน)งประเภทท่ัวไป 
วิชาการ และอํานวยการ ประกอบด,วย 
  1.3.1 สมรรถนะหลัก 
  1.3.2 สมรรถนะทางการบริหาร 
  1.3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
    ฯลฯ 
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 รายละเอียดปลีกย)อยอ่ืนใด สามารถศึกษาได,จากเอกสารมาตรฐานความรู,ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะท่ีจําเป'นสําหรับตําแหน)งข,าราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงส)งมาพร,อมหนังสือ ท่ี นร 1008/ว 27 
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 ของสํานักงาน ก.พ. 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ได,นําแนวทางดังกล)าวมาดําเนินการ

ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคลเช)นเดียวกับส)วนราชการต)างๆ ทุกหน)วยงานและได,กําหนด 
คุณลักษณะจําเป2น(ท่ีพึงมี) ของบุคลากรท่ีต,องการรับเข,าทํางาน หรือบุคลากรท่ีผ)านการพัฒนาแล,วจะต,อง 
ประกอบไปด,วย 

 
สายวิชาการ 

1. จบการศึกษาตํ่าสุด ระดับปริญญาโทในสาขาท่ีจะรับเข,าทํางานหรือพัฒนา และเข,าสู)
ตําแหน)งทางวิชาการตามเกณฑ�ท่ีกําหนดโดยไม)ชักช,า เพ่ือให,เหมาะสมกับการเป'นนักวิชาชีพและวิชาการ 

2. ความเป'นมืออาชีพ มีความสามารถในการถ)ายทอดความรู, หรือความสามารถในการ
จัดระบบการเรียนรู,ให,เกิดข้ึนในตัวผู,เรียน มีวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. มีความรู,ลึกในศาสตร�สาขาท่ีสอน  สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเป'นท่ียอมรับ 
4. มีความชํานาญในการสอนท่ีถือเป'นแบบอย)างท่ีดี (Best Practices) สามารถออกแบบ

การสอน (Instructor Design) ในวิชาท่ีรับผิดชอบ ท่ีมีการจัดระบบการสอน โดยใช,องค�ประกอบสําคัญ
หลายด,าน มากกว)าเรื่องแผนการสอนธรรมดา  

5. มีประสบการณ�แห)งความสําเร็จ เป'นท่ียอมรับโดยท่ัวไป  
6. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ท่ีผ)านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

แล,ว (ประกอบไปด,วยการมุ)งผลสําฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันใน
ความถูกต,องชอบธรรมและเป'นธรรม การทํางานเป'นทีม )ในระดับท่ี ดี 

7. มีความสามารถในการใช,ภาษาท่ี สอง เพ่ือเตรียมการในการเข,าสู)ประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ� สําหรับสายวิชาการ กําหนดโดยผู,เก่ียวข,องทุกภาคส)วนของมหาวิทยาลัยท่ีผ)านความ
เห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย) 

8. บุคลากรสายวิชาการต,องมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะ 
วิชาชีพ และลักษณะวิชาการ (ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษาข,อ 3 
จรรยาบรรณท่ีกําหนดต,องครอบคลุม 1-10) 
  9. มีความสามารถพ้ืนฐานในการใช,งานเทคโนโลยีสารสนเทศได,ในระดับท่ีดี 
 
 สายสนับสนุน 

1.  มีวุฒิการศึกษาข้ันตํ่าเป'นไปตามข,อกําหนดของภาระงานท่ีต,องรับผิดชอบ 
2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน)ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน)ง 
3.   มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ท่ีผ)านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

แล,ว(ประกอบไปด,วยการมุ)งผลสําฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันใน
ความถูกต,องชอบธรรมและเป'นธรรม การทํางานเป'นทีม )ในระดับท่ี ดี 
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4.  บุคลากรสายสนับสนุนต,องมีจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และ
ลักษณะวิชาการ(ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษาข,อ 3 จรรยาบรรณท่ี
กําหนดต,องครอบคลุม 1-10) 
  5.  มีความสามารถในการใช,ภาษาท่ี สอง เพ่ือเตรียมการในการเข,าสู)ประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ� สําหรับสายสนับสนุน กําหนดโดยผู,เก่ียวข,องทุกภาคส)วนของมหาวิทยาลัยท่ีผ)านความ
เห็นชอบจาก  สภามหาวิทยาลัย)) 
  6.มีความสามารถพ้ืนฐานในการใช,งานเทคโนโลยีสารสนเทศได,ในระดับท่ีดี 
 

ในส)วนของ กรอบสมรรถนะหลัก ของข,าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม
ราชูปถัมภ�    ใช,ตัวแบบสมรรถนะหลักของ สกอ.เป'นกรอบ ซ่ึงกรอบสมรรถนะดังกล)าวได,รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2554  เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  และประกาศใช, ณ 
วันท่ี  8 กรกฎาคม พ.ศ.2554  มีดังนี้ 

 
1. สมรรถนะ การมุ)งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
2. สมรรถนะ บริการท่ีดี (Service Mind)  
3. สมรรถนะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
4. สมรรถนะ การยึดม่ันในความถูกต,องชอบธรรมและจริยธรรม(Integrity) 
5. สมรรถนะ การทํางานเป'นทีม (Teamwork) 

 
2.8  แผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ!  ในพระบรม
ราชูปถัมภ!  ปWงบประมาณ 2555 – 2559  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป'นส)วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  มีการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร โดยอิงแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป'นแม)แบบโดยใช,หลักเกณฑ�ของ
มหาวิทยาลัยท่ีทําแผนพัฒนาบุคลากร จากนโยบายของรัฐบาล  ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป< และแผนบริหารราชการแผ)นดินของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยได,นํา
นโยบายในส)วนท่ีเก่ียวข,องกับบุคลากรมาเชื่อมโยง  จึงนําไปสู)การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.  2555 – 
2559  ให,สอดคล,องกับเปDาประสงค�และประเด็นยุทธศาสตร�ของ คณะและจัดทําเป'นแผนปฏิบัติการ
ป<งบประมาณ 2555 เพ่ือพัฒนาบุคลากร เพ่ือให,สอดคล,องกับความต,องการด,านบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุนของคณะ 
 
2.9  นโยบายด�านบุคลากร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะทุกสายงานให,มีศักยภาพและทักษะการทํางานท่ีเหมาะสมและ
เอ้ืออํานวยต)อการทํางานอย)างมีประสิทธิภาพและความสุขเพ่ือรักษาและสร,างบุคลากรท่ีมีคุณภาพไว,ใน
ระบบ 
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หมายเหตุ : 1 : 20 = อัตราส)วนจํานวนอาจารย�ต)อนักศึกษาสายวิทยาศาสตร� 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ!  ปWงบประมาณ2557 

ประเด็นยุทศาสตร! เป?าประสงค! 
นโยบายด�าน
บุคลากร 

เป?าหมาย 
กลยุทธ  โครงการผลิต/กิจกรรม งบประมาณ 

เจ�าภาพหน&วยงาน
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 1 
: 
ผลิตบัณฑิตทางด,าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่มี
ความรู,และคุณธรรม 

เป?าประสงค!ที่ 1 : 
ผลิตบัณฑิตให,เป'นผู,นํา
ทางด,าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่มี
ความรู,และคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาทรัพยากร
บุคคลของคณะ
ทุกสายงานให,มี
ศักยภาพและ
ทักษะการทํางาน
ที่เหมาะสมและ
เอื้ออํานวยต)อ
การทํางานอย)าง
มีประสิทธิภาพ
และความสุขเพื่อ
รักษาและสร,าง
บุคลากรที่มี
คุณภาพไว,ใน
ระบบ 

   1 : 20 
 

 
ร,อยละ 

75 
 
 

ร,อยละ10 
 

1. การจัดหาอาจารย�ที่มี
ความรู,ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 
2.  สนับสนุนให,อาจารย�
เข,ารับการอบรม/
สัมมนา/เสนอผลงาน 
 
3. สนับสนุนส)งเสรมิการ
เพิ่มวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

1. โครงการจัดหาอาจารย� 
2. โครงการสนับสนุนและ
ส)งเสริมอาจารย�เข,ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ   
 
 
3.  โครงการส)งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาต)อ
เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา 
   
  
 

- 
อาจารย�    
10,000 บาท/
คน  และ 
บุคลกรสาย
สนับสนุน 5,000 
บาท/คน 

- 

คณะ 
 

 
คณะ 

 
 
 

มหาวิทยาลยัและคณะ 
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แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ!  ปWงบประมาณ 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร! เป?าประสงค!  
นโยบายด�าน

บุคลากร 
เป?าหมาย กลยุทธ!  โครงการผลผลิต/กิจกรรม 

วงเงิน
งบประมาณ 

เจ�าภาพหน&วยงาน
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 5 : 
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการ
ภายในคณะ 

พัฒนาคุณภาพและการ
บริหารจัดการภายใน
คณะ 
 
 
 
 
 

 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ของคณะทุกสาย
งานให,มี
ศักยภาพและ
ทักษะการ
ทํางานที่
เหมาะสมและ
เอื้ออํานวยต)อ
การทํางานอย)าง
มีประสิทธิภาพ
และความสุขเพื่อ
รักษาและสร,าง
บุคลากรที่มี
คุณภาพไว,ใน
ระบบ 
 

ร,อยละ 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สนับสนุนและส)งเสรมิ
การเข,ารับการอบรมของ
บุคลากรทุกระดับ 

1.โครงการพัฒนาผู,นําการ
เปลี่ยนแปลง(ผู,บรหิาร) 
 
2. โครงการส)งเสรมิ
สนับสนุนการอบรมศึกษาดู
งานทักษะวิชาชีพ/วิชาการ
สายสนับสนุน 
 
3. โครงการส)งเสรมิ
สนับสนุนการเพิ่มวุฒิ
การศึกษาสายสนันสนุน 
 
4. โครงการเชิดชูคนดี คน
เก)ง 
 
5. โครงการให,ความรู,เพื่อ
เป'นอาชีพเสริม  
 
6.  โครงการส)งเสริม
สนับสนุน เพื่อพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม 

           - 
 
 
  5,000/คน 

 
 
 
 
- 
 
 

 
2,000 บาท 

 
 

2,000 บาท 
 
 

2,000 บาท  

 มหาวิทยาลัยและคณะ 
 
 

คณะ 
 
 

 
 
 มหาวิทยาลัยและคณะ 

 
 
 

คณะ 
 

คณะ 
 
 

 
คณะ 
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แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ!  ปWงบประมาณ 2557 
 

ประเด็นยุทธศาสตร!      
เป?าประสงค!  

นโยบายด�าน
บุคลากร 

เป?าหมาย กลยุทธ!  โครงการผลผลิต/กิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ 
เจ�าภาพหน&วยงาน

รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 5 : 
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการ
ภายในคณะ 

พัฒนาคุณภาพและการ
บริหารจัดการภายใน
คณะ 
 
 
 
 
 

 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ของคณะทุกสาย
งานให,มี
ศักยภาพและ
ทักษะการ
ทํางานที่
เหมาะสมและ
เอื้ออํานวยต)อ
การทํางานอย)าง
มีประสิทธิภาพ
และความสุขเพื่อ
รักษาและสร,าง
บุคลากรที่มี
คุณภาพไว,ใน
ระบบ 
 

ร,อยละ 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7. โครงการพัฒนาการ
ทํางานเป'นทีม 

2,000  บาท คณะ  
 

 
 

 

 



บทที่  3 
การวิเคราะห!อัตรากําลัง 
(Workforce Analysis) 

 
        การวิเคราะห�อัตรากําลังเป'นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการวางแผนกําลังคนของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  เพ่ือคํานวณกําลังคนท่ี
จะใช,งานตามแผนงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และเป'นเครื่องมืออย)างหนึ่งในการทบทวนตรวจสอบ
กําลังคนท่ีมีอยู)ในป2จจุบันว)ามีความเหมาะสมหรือไม)  การวิเคราะห�อัตรากําลังตามความต,องการกําลังคน  
โดยวิเคราะห�จากปริมาณงานและภาระหน,าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน)ง  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน)ง 
ของแต)ละหน)วยงานตามหลักเกณฑ�การกําหนดกรอบอัตรากําลังข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความไม)ซํ้าซ,อน  ความประหยัด  และต,องสอดคล,องกับหลักเกณฑ�วิธีการ
เง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  คณะเทคโนโลยีการเกษตรได,จัดทํารายงานการวิเคราะห�อัตรากําลัง (พ.ศ.2556) 
สายวิชาการและสายสนับสนุนการสอนไว, ดังนี้ 
 

3.1  สถานการณ!บุคลากรในปTจจุบัน 
 ในป2จจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงาน  2  ประเภท  คือ 
 1.  บุคลากรสายวิชาการ  หมายถึง  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานสอนและวิจัยเป'นหลัก  อาทิ  ตําแหน)ง
อาจารย�  ผู,ช)วยศาสตราจารย�  รองศาสตราจารย�และศาสตราจารย� 
 2.  บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการสอน  การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ  พัสดุ  ธุรการ  การเจ,าหน,าท่ี   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในสํานักงานต)าง 
ๆ  อาทิ  สํานักงานอธิการบดี  สํานักงานคณะ  สํานัก/ศูนย�สถาบัน ฯลฯ มีตําแหน)งเจ,าหน,าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป  นิติกร  บุคลากร  นักวิชาการศึกษา  นักสถิติ ฯลฯ 
 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ยังมีกลุ)มผู,ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะจ,างเหมาเพ่ือทําหน,าท่ีดูแลรักษา
อาคารสถานท่ี  ซ)อมบํารุง  บริการยานพาหนะ  อาทิ  ตําแหน)งคนสวน  คนสวน เจ,าหน,าท่ีรักษาความ
สะอาด  เจ,าหน,าท่ีรักษาความปลอดภัย  พนักงานขับรถยนต� 
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 3.1.1  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ  ข�อมูล   ณ   วันท่ี  1  ตุลาคม 2556 
 

ลําดับท่ี หน&วยงานคณะ 

สถานภาพบุคลากร 

จํานวน
รวม 

ลาศึกษาต&อ 
ขรก. พนักงานมหาวิทยาลัย อ.ประจํา

ตามสญัญา
จ,าง 

งบแผ)นดิน งบรายได,  
1 เทคโนโลยีการเกษตร  11 3 1 -  15 - 
        
 รวมจํานวนอาจารย! 11 3 1 -  15 - 

 
 

 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน&งทางวิชาการ 
 

ลําดับท่ี ชื่อหน&วยงาน จํานวนรวม 
ตําแหน&งทางวิชาการ 

ศ. รศ. ผศ. อาจารย! 
1 เทคโนโลยีการเกษตร 15 -  1 7 7 
       
 รวมจํานวนอาจารย!  15 - 1 7 7 

 

 3.1.2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ข�อมูล  ณ   1 ตุลาคม 2556)  
 

ลําดับ หน&วยงาน 

1.  กลุ&มท่ีปฏิบัติงานในสํานกังานงาน 

รวม 

2. กลุ&มจ�าง
เหมาบริการ 

รวม 
2 กลุ&ม 

ขรก. ลจ. 
ปจ. 

พรก. พนง.ม. จนท.
ตาม

สัญญา
จ�าง 

ลจ. 
ชค. 

ลจ. 
ปจ. 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 - - 4 2 7 5 1 13 
           
 รวมบุคลากรสาย

สนับสนุน 
1 - - 4 2 7 5 1 13 
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 3.1.3  จํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ  ในปWงบประมาณ  2557  
 

ลําดับ สังกัด 
ปWงบประมาณ 2557 

ข�าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ�างประจํา 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 - - - 
      
 รวม 1 - - - 
 รวมทั้งสิ้น 1 
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3.2    แผนผลิตบัณฑิต  ระยะ  1  ปW   พ.ศ. 2557 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สายวิทยาศาสตร!) 

 
 

ระดับ/สาขาวิชา 
ปWการศึกษา/เป?าหมาย 

2557 
ปริญญาตรี  
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
1.  สาขาเกษตรศาสตร� แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 25 
2.  สาขาเกษตรศาสตร� แขนงวิชาสัตวศาสตร� 25 
3   สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร   25 
ปริญญาโท  
1.  เทคโนโลยีการจัดการเกษตร 20 

รวม 95 
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3.3  การวิเคราะห!กรอบอัตรากําลังบุคลากร  สายวิชาการ 
 ในการวิเคราะห�เพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลัง  สายวิชาการ มีป2จจัยท่ีเก่ียวข,องอย)างน,อย  3  เรื่อง  
ดังนี้ 
 1.  จํานวนบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการในป<  พ.ศ. 2557  
 2.  แผนผลิตบัณฑิต  ระยะ 1 ป<  พ.ศ. 2557  
 3. เกณฑ�ภาระงานข้ันตํ่าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและการกําหนดภาระงานสอนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 นอกจากนี้เพ่ือให,การปฏิบัติงานสอนภาคปกติมีประสิทธิภาพและสอดคล,องกับเกณฑ�มาตรฐานการ
บริหารหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได,กําหนดภาระ
งานสอน (Teaching  load)  นักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรีของอาจารย�  ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  เรื่อง มาตรฐานภาระงานสายวิชาการของผู,ดํารงตําแหน)ง 
อาจารย� ผู,ช)วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย� พ.ศ. 2555  ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  
มิถุนายน  2555 จึงมีผลกระทบต)อการเพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ 
 

 3.3.1  สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีพึงมีสายวิชาการ  ปWงบประมาณ 2557    คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

ลําดับท่ี หน&วยงาน 
จํานวนอัตรากําลัง 

ท่ีพึงมี 
หมายเหตุ 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15  
 รวม 15  
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3.3.2  กรอบอัตรากําลังและแผนความต�องการอัตรากําลัง  สายวิชาการ  ประจําปWงบประมาณ  2557  
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ&นดิน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ลําดับ หน&วยงาน 
จํานวน

อาจารย!ที่พึงมี 

จํานวนอาจารย!ปTจจุบัน จํานวนอัตรา
อาจารย! 
ที่ขอเพิ่ม 

แผนความต�องการสายวิชาการในปWงบประมาณ 
ข�าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
2557 2558 2559 2560 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 63 11 4 48 - 17 15 16 
 รวม 63  11 4 48 - 17 15 16 

 
3.3.3  รายละเอียดสาขาวิชาที่เปdดรับสมัครทุนการศึกษาต&อระดับปริญญาเอก  ปWการศึกษา  2557  

 

คณะ สาขาวิชา ระดับปริญญา มหาวิทยาลัย 
จํานวนทุน 
ที่เปdดรับ 

จํานวนทุน 
ที่เปdดรับ 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
1.  วิศวกรรมอาหาร/สาขาที่เกี่ยวข,อง 
2.  พืชศาสตร�/พืชไร)/สาขาที่เกี่ยวข,อง 
3.  พัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร/สาขาที่เกี่ยวข,อง 
4.  พืชไร)/สาขาที่เกี่ยวข,อง 

 
เอก 

 
-  มหาวิทยาลัยในประเทศของรัฐที่คุณวุฒิ
ได,รับการรับรองจาก กพ. 

 
1 
2 
1 
1 

 
5 

      
รวม 5 
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3.4  การวิเคราะห!กรอบอัตรากําลังบุคลากร  สายสนับสนุน 
 ในการวิเคราะห�เพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลัง สายสนับสนุน  มีป2จจัยท่ีเก่ียวข,องอย)างน,อย  2  เรื่อง 
ดังนี้ 
 1.  โครงสร,างการแบ)งส)วนงานภายใน   
 2.  การวิเคราะห�ภาระงาน  จํานวนภาระงานท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห�งาน  การกําหนด
กรอบอัตรากําลังบุคลากร  1  ตําแหน)ง  ต,องมีภาระงานไม)น,อยกว)า  35 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห�  โดยคิด  
230 วัน/ป<  ใน  1  วัน  มีเวลาทํางาน 7 ชั่วโมง 
 ตําแหน)งท่ีปฏิบัติงานในห,องปฏิบัติการ  พิจารณาจากจํานวนห,อง  ลักษณะการใช,ห,อง  อุปกรณ�
และประเภทเครื่องมือของห,องปฏิบัติการว)ามีความจําเป'นต,องมีผู,รับผิดชอบตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
หรือไม) โดยมีข,อมูลห,องปฏิบัติการสาขาวิชาชีพ ดังนี้ 

1. ห,องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� 
2. ห,องปฏิบัติการสัตวบาล 
3. ห,องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
4. ห,องปฏิบัติการผลิตภัณฑ�นม 
5. ห,องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว� 
6. ห,องปฏิบัติการขนมอบ 
7. ห,องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
8. ห,องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
9. ห,องปฏิบัติการวิเคราะห�อาหาร 
10. ห,องปฏิบัติการอาหารกระป�อง 
11. ห,องปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ� 
12. ห,องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
13. ห,องปฏิบัติการอาหารหมัก 
14. โรงเรือนเลี้ยงไก)ไข) 
15. โรงเรือนเพาะเห็ด 
16. โรงเรือนอนุบาลกล,วยไม, 
17. โรงเรือนเพาะชํา 

 

 3.4.1  สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีพึงมีสายสนับสนุน    ปWงบประมาณ  2557 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ลําดับท่ี กอง/สํานัก/สถาบัน/คณะ 
จํานวน (คน) 

ท่ีพึงมี 
หมายเหตุ 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 3  กลุ)มงาน 
 รวมท้ังส้ิน 12  
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 3.4.2  ภาระงานและบุคลากรสายสนับสนุน  ปWงบประมาณ  2557 
            
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 

ลําดับที่ หน&วยงาน จํานวนงาน 
จํานวน 

ภาระงาน 
ตลอดปW (วัน) 

จํานวน 
ที่พึงมี (คน) 

จํานวนบุคลากรที่มีอยู& 
หมายเหตุ ข�าราชการ

สายสนับสนนุ 
ลูกจ�างประจํา พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3  งาน 2,760  12 1 - 6  
 รวมทั้งสิ้น  2,760 12 1 - 6  

 
 3.4.3  กรอบอัตรากําลังและแผนความต�องการบุคลากร สายสนบัสนุน ประจําปWงบประมาณ 2557   เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
 

ลําดับ หน&วยงาน จํานวนที่พึงม ี
จํานวนบุคลากรสายสนบัสนนุปTจจุบัน 

จํานวน 
ที่ขอเพิ่ม 

แผนความต�องการบุคลากรสาย
สนับสนุนในปWงบประมาณ 

2557 
ข,าราชการ ลูกจ,าง 

ประจํา 
พนักงาน 

มหาวิทยาลยั 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  12 1 - 6 5 1 
 รวมบุคลากรสายสนับสนนุ 12 1 - 6 5 1 
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จากภาพรวมข,างต,น สามารถจําแนกอัตราท่ีพึงมีได,ดังนี้ 
1.  หัวหน,าสํานักงานคณบดี      1  อัตรา    
2. นักวิชาการพัสดุ       1  อัตรา         
3. นักวิชาการศึกษา       2  อัตรา    
4. นักกิจการนักศึกษา      1  อัตรา*                  
5. เจ,าหน,าท่ีบริหารงานท่ัวไป     2  อัตรา   
6. นักวิชาการศึกษา(การประกันคุณภาพการศึกษา)   1  อัตรา* 
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร�      1  อัตรา* 
8. นักวิชาการห,องปฏิบัติการสัตวบาล     1  อัตรา  
9. นักวิชาการห,องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 1  อัตรา* 

(เนื่องจากมีห,องปฏิบัติการในความดูแลมาก) 
10. นักวิชาการเกษตร      2  อัตรา  

   
หมายเหตุ  * คืออัตราท่ีควรมีเพ่ิม  
ป< 2556 ขอบุคลากรตําแหน)งนักกิจการนักศึกษา    1  อัตรา 
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3.4.4  การวิเคราะห!ข�อมูลเพื่อพัฒนาอาจารย! บุคลาการสายสนับสนุนจากรายงานการดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการต&าง ๆ ของปWงบประมาณ 2556   
                     ตามที่คณะได,จัดสรรงบประมาณเพื่อเป'นค)าใช,จ)ายในการดําเนินงานตามโครงการต)าง ๆ สําหรับพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รายละเอียดของป<งบประมาณ 
2556  ดังต)อไปนี้ 

แผนการดําเนินงาน 
ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ)าย ประจําป<งบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
หน)วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยอดจัดสรรทั้งสิ้น           1,694,900  บาท  
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป'นองค�การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป'นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
รวมงบประมาณยุทธศาสตร�ที่ 4 225,000.00 บาท          

ลําดับที ่
 

โครงการ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร�คณะ 

รหัส
ตัวชี้วัด  
สกอ. 

รหัสผลผลิต 
ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบ)งชี้

ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ) 

ค)า
เปDาหมาย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ  
ผู,รับผิดชอบ

(งาน/โปรแกรม) 
แผ)นดิน กศ.ปช. บ.กศ. 

1 โครงการส)งเสริมการเข,าร)วม
ประชุมสัมมนาวิชาการ/วชิาชีพ/
ศึกษาดูงาน 

1   จํานวนคนที่ได,รับการพัฒนา 50% 1.ส)งอาจารย�และบุคลากรเข,าร)วม
ประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ/
วิชาชีพ 
2.จัดทําแผนพัฒนาอาจารย�และ
บุคลากร 
3.อบรมการเรียนการสอนที่เน,น
ผู,เรียนเป'นสําคัญ 

ต.ค.55 – ก.ย.56   167,000 คณะกรรมการ 

2 โครงการส)งเสริมสุขภาพกาย
และใจอาจารย�และบุคลากร 

4   จํานวนของอาจารย�บุคลากร
ที่เข,าร)วมโครงการ 

50% 1.จัดกิจกรรมส)งเสรมิสุขภาพกาย
และใจ 
2.จัดกิจกรรมเสรมิสร,างคุณธรรม
จริยธรรม 

ต.ค.55 – ก.ย.56   10,000 คณะกรรมการ 

3 โครงการพัฒนาการจัดการ
ความรู, 

4   คู)มือ/เอกสารความรู,
ทางด,านวิชาการ 

2 1.การจดัทําคู)มือความรู,ทางด,าน
วิชาการ/งานวิจัยตามขั้นตอนการ
จัดการความรู, 

ต.ค.55 – ก.ย.56   10,000 คณะกรรมการ 

4 โครงการส)งเสริม/สนับสนนุ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

4   ความรู,ความเข,าใจเรื่อง
ประกนัคุณภาพการศึกษา
ของอาจารย�และนกัศึกษา 

1 1.จัดทําเอกสารประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
2.การให,ความรู,เรื่องการประกัน
คุณภาพแก)นักศึกษา 

ต.ค.55 – ก.ย.56 10,000   ประกนัคุณภาพ 
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แผนการดําเนินงาน 
ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ)าย ประจําป<งบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
หน)วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ยอดจัดสรรทั้งสิ้น           1,694,900  บาท  
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป'นองค�การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป'นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
รวมงบประมาณยุทธศาสตร�ที่ 4 225,000.00 บาท          

ลําดับที ่
 

โครงการ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร�คณะ 

รหัส
ตัวชี้วัด  
สกอ. 

รหัสผลผลิต 
ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบ)งชี้

ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ) 

ค)า
เปDาหมาย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ  
ผู,รับผิดชอบ

(งาน/โปรแกรม) 
แผ)นดิน กศ.ปช. บ.กศ. 

5 โครงการพัฒนาการทํางานเป'น
ทีม 

4   ร,อยละของบุคลากรทีเ่ข,า
ร)วมโครงการ 

80% 1.จัดอบรมการทํางานเป'นทีม 
2.จัดประชุมชี้แจงระบบงาน 
3.จัดหาวัสดุอุปกรณ�ส)งเสริมการ
ทํางานร)วมกัน 

ต.ค.55 – ก.ย.56   15,000 คณะกรรมการ 

6 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ�
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

4   แผนยุทธศาสตร�และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป< 

 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนกลยุทธ� 
2.จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป< 

เม.ย. 56 10,000    

7 โครงสร,างขวัญและกําลังใจของ
อาจารย�และบุคลากร 

4   ความพึงพอใจต)อโครงการ 75% 1.การยกย)องบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี ต.ค.55 – ก.ย.56   3,000  

รวม 20,000  205,000  
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แผนการดําเนินงาน 
ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ)าย ประจําป<งบประมาณ 2557 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
หน)วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยอดจัดสรรทั้งสิ้น           2,560,400  บาท  
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 การบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล  
รวมงบประมาณยุทธศาสตร�ที่ 5 314,500.00 บาท          

ลําดับที ่
 

โครงการ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร�คณะ 

รหัส
ตัวชี้วัด  
สกอ. 

รหัสผลผลิต 
ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบ)งชี้

ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ) 

ค)า
เปDาหมาย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ  
ผู,รับผิดชอบ(งาน/

โปรแกรม) 
แผ)นดิน กศ.ปช. บ.กศ. 

1 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อหา
รายได,ให,แก)บุคลากร 

5   จํานวนคนที่ได,รับการพัฒนา 80% 1.จัดกิจกรามอบรมเสริมรายได,
พิเศษให,กับบุคลากร 
3.อบรมการเรียนการสอนที่เน,น
ผู,เรียนเป'นสําคัญ 

เม.ย. – พ.ค. 57  2,000  คณะกรรมการ 

2 โครงการเชิดชูคนเก)งคนดี ศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

5   จํานวนของอาจารย�บุคลากร
ที่เข,าร)วมโครงการ 

50% 1.จัดกิจกรรมส)งเสรมิสุขภาพกาย
และใจ 
2.จัดกิจกรรมเสรมิสร,างคุณธรรม
จริยธรรม 

ธ.ค. 56 – ก.พ. 57  2,000  คณะกรรมการ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานเป'นทมี 

5   จํานวนบุคลากรทีเ่ข,าร)วม
โครงการ 

10 1.จัดอบรมการทํางานเป'นทีม 
2.จัดประชุมชี้แจงระบบงาน 
3.จัดหาวัสดุอุปกรณ�ส)งเสริมการ
ทํางานร)วมกัน 

เม.ย. – มิ.ย. 57  2,000  คณะกรรมการ 

4 โครงการปฏิบัติธรรมอบรม
พัฒนาจิตใจ และส)งเสริม
คุณธรรมสําหรับบุคลากร 

5   จํานวนบุคลากรทเีข,าร)วม
โครงการ และความพึงพอใจ
ชองผู,เข,าร)วมโครงการ 

85% 1.กิจกรรมการทําสมาธวิิป2สนา 
2.จัดกิจกรรมเสรมิสร,างธรรมะกับ
การปฏิบัติงาน 

ก.พ. – พ.ค. 57   2,000  คณะกรรมการ 

5 โครงการปรับภูมทิัศน�ภายใน
และภายนอกคณะเพื่อพัฒนา
บุคลากร 

5   จํานวนบุคลากรทีเ่ข,าร)วม
โครงการ 

30 1.จัดกิจกรรมร)วมกนัปลูกต,นไม,
ปรับปรุงสวนหย)อม 
2.จัดส)งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการ
ทํางานร)วมกันเป'นหมู)คณะ 
3.กิจกรรมร)วมกันจดัหาต,นไม,และ
อุปกรณ�ในการปรับปรุงภูมิทัศน� 

ต.ค.56 – ก.ย.57  2,000  คณะกรรมการ 
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ลําดับที ่
 

โครงการ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร�คณะ 

รหัส
ตัวชี้วัด  
สกอ. 

รหัสผลผลิต 
ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบ)งชี้

ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ) 

ค)า
เปDาหมาย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ  
ผู,รับผิดชอบ(งาน/

โปรแกรม) 
แผ)นดิน กศ.ปช. บ.กศ. 

6 โครงการส)งเสริมการเข,าร)วม
ประชุมสัมมนาวิชาการ/วชิาชีพ/
ศึกษาดูงาน 

5   จํานวนคนที่ได,รับการพัฒนา 50% 1.ส)งอาจารย�และบุคลากรเข,าร)วม
ประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ/
วิชาชีพ 
2.จัดทําแผนพัฒนาอาจารย�และ
บุคลากร 
3.อบรมการเรียนการสอนที่เน,น
ผู,เรียนเป'นสําคัญ 

ต.ค.56 – ก.ย.57   
 
 

50,000 
 

225,000 
 

 คณะกรรมการ 
 
 

(จัดสรรงบประมาณ
คณะ) 

(ขอเบิกจากกองทุน
พัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย) 
7 โครงการพัฒนาการจัดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู,ด,านการเรียน
การสอนและการวจิัย 

5   รายงานการจัดทําเอกสาร 
มคอ.ตามหลักสูตร TQF/
เอกสารความรู,ทางด,าน
วิชาการ,งานวิจัย 

2 1.การจดัทําคู)มือความรู,ทางด,าน
การจดัทําเอกสารมคอ. ตาม
หลักสูตร TQF/งานวิจัยตาม
ขั้นตอนการจัดการความรู, 

ต.ค.56 – ก.ย.57  4,500  คณะกรรมการ 

8 โครงการส)งเสริม/สนับสนนุ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

5   ความรู,ความเข,าใจเรื่อง
ประกนัคุณภาพการศึกษา
ของอาจารย�และนกัศึกษา 

1 1.จัดทําเอกสารประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
2.การให,ความรู,เรื่องการประกัน
คุณภาพแก)นักศึกษา 

ต.ค.56 – ก.ย.57  20,000  คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพ 

9 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ�
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

4   แผนยุทธศาสตร�และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป< 

 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนกลยุทธ� 
2.จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป< 

ต.ค.56 – ม.ค.57 5,000   รองคณบดีฝbาย
วางแผนและวจิัย 

รวม 5,000 309,500   
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รายละเอียดการส&งเสริมสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 
 

วัน/เดือน/ปW รายการไปราชการ 
รายชื่ออาจารย!/เจ�าหน�าที่ไป

ราชการ 
22 - 25 ต.ค. 55 เข,าร)วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย�นิเทศสหกิจศึกษา รุ)นที่ 12  ระหว)าง อาจารย� ดร.กรรณิกา  เร)งศิริกุล 

  วันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2555   
5 - 7 พ.ย. 55 เป'นวิทยากรในการประชุมนานาชาติ BioMalaysia 2012 Conference & Exhibition ระหว)างว,นที่ 5 - 7 อาจารย� ดร.กรรณิกา  เร)งศิริกุล 

  พฤศจิกายน 2555   ณ   Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย   
29 พ.ย. 55 เข,าร)วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AAAP Animal Science Congress ครั้งที่ 25 ประจําป< พ.ศ. 2555 อาจารย�ราชาวดี  ยอดเศรณี 

  และอภิปรายพิเศษด,านความก,าวหน,าทางการผลติสัตว� ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ  อาคารเรียนรวม 5   
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต    

4 ธ.ค. 55 เข,าร)วมอบรมสัมมนา เรื่อง Primary GMP สร,างความเชื่อมั่นและพร,อมรับ AEC ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 อาจารย� ดร.สุภณิดา  พัฒธร 
  ณ  อาคารค,นคว,าและพัฒนาผลติภัณฑ�อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน กรุงเทพมหานคร   

20 - 21 ธ.ค. 55 เข,าร)วมประชุมวิชาการระดับชาติ the 1st Annoul Meeting of Thailand Sensory Science and ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล 
  Consumer Research Network 2012 ระหว)างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 255 ณ  โรงแรมอิมพิเรียลแม)ปOง   
  จังหวัดเชียงใหม)   

12 ธ.ค. 55 เข,าร)วมโครงการสัมมนา หัวข,อ รุกหรือรับ โอกาสสําหรับธุรกิจไทยในอาเซียน และการเสวนาแลกเปลี่ยน ผศ.นันท�ปภัทร�  ทองคํา 
  ประสบการณ�ทําธุรกิจในต)างประเทศ ในวันที ่ 12 ธันวาคม 2555  ณ  ห,องบอลลูม โรแรมสวัสโซเทล  ผศ.วัฒน ี บุญวิทยา 
  เลอคองคอร�ด  กรุงเทพมหานคร อาจารย�ภาสุรี  ฤทธิเลิศ 

13 - 14 ธ.ค. 55 เข,าร)วมประชุมนาํเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิดชูภูมิป2ญญา สหวทิยาสู)สากล รศ.ดร.ศรีน,อย  ชุ)มคํา 
(Put the multi - disciplinary local wisdom forword the Globe) ระหว)างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 
2555  ณ  ศูนย�ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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วัน/เดือน/ปW รายการไปราชการ 
รายชื่ออาจารย!/เจ�าหน�าที่ไป

ราชการ 
12 - 15 ธ.ค. 55 เข,าร)วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 1st BiomassdPlus Workshop ระหว)างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2555   อาจารย� ดร.กรรณิกา  เร)งศิริกุล 

  ณ  CFFRC, the University of Nottingham ประเทศมาเลเซีย   
21 - 23 ธ.ค. 55 เข,าร)วมประชุมวิชาการข,าวแห)งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง มิติใหม)วิจัยข,าวไทย พร,อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของ อาจารย� ดรกันภา สุขลิ้ม 

  สภาพภูมิอากาศและการเปOดตลาดเสรีอาเซียน ระหว)างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2555 ณ  โรงแรมสวิสโซเทล   
  เลอคองคอร�ด  กรุงเทพมหานคร   

25 ธ.ค. 55 เข,าร)วมสัมมนา หัวข,อเรื่อง โอกาสทองของอุตสาหกรรมอาหารไทยในเวียดนาม  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ผศ.วัฒน ี บุญวิทยา 
  ณ  ห,องอโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร ผศ.นันท�ปภัทร�  ทองคํา 
    อาจารย�หรรษา  เวียงวะลยั 
    อาจารย�ภาสุรี  ฤทธิเลิศ 

26 - 27 ม.ค. 56 เป'นวิทยากรบรรยายและปฏิบัตใินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดและหน)อ
กล,วยไม, ระหว)างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2556  ณ  ห,องประชมุอาคาร 4คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสหากรรม ศูนย�การศึกษาย)านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� จังหวัดนครสวรรค� 

รศ.ดร.สุชาดา พัฒนกนก 

5 ก.พ. 56 เข,าร)วมประชุมวิชาการ  วันที ่ 5  กุมภาพันธ�  2556  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  บางเขน
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.สุชาดา พัฒนกนก 

6 ก.พ. 56 เข,าร)วมประชุมวิชาการ ครั้งที่  15  วันที่ 6  กุมภาพันธ� 2556  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  บางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

อาจารย� ดร.สุภณิดา  พัฒธร 

18 - 21 ก.พ. 56 เข,าร)วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย�นิเทศสหกิจศึกษา รุ)นที่ 13  ระหว)าง อาจารย�ภาสุรี  ฤทธิเลิศ 
  28 - 21 กุมภาพันธ� 2556  ณ   โรงแรมกรุงศรีริเวอร�  พระนครศรีอยุธยา   
27 ก.พ. - 1 มี.ค. 56 เข,าร)วมประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข)ายสถาบันอุดมศึกษาทัว่ประเทศ ประจําป< 2556  ระหว)างวันที ่ รศ.ดร.ศรีน,อย  ชุ)มคํา 
  27 กุมภาพันธ� - 1 มีนาคม  2556  ณ  โรงแรมโรสการ�เด,นท�  จังหัดนครปฐม   
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วัน/เดือน/ปW รายการไปราชการ 
รายชื่ออาจารย!/เจ�าหน�าที่ไป

ราชการ 
5 มี.ค. 56 เข,าร)วมสัมมนา เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : เกษตรกรไทยได,หรือเสีย วันที่ 5 มีนาคม 2556 รศ.ดร.ศรีน,อย  ชุ)มคํา 
  ณ   ห,องจูปOเตอร� ชั้น  3  โรงแรมมิราเคิล แกรนด� คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร   
11 มี.ค. 56 เข,าร)วมประชุมภาคีสตัวบาล - สัตวศาสตร�แห)งประเทศไทย ครั้งที่  5  ณ  อาคารวชิรานุสรณ�  คณะเกษตร รศ.ดร.ศรีน,อย  ชุ)มคํา 
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร�  บางเขน  กรุงเทพมหานคร วันที่ 11  มีนาคม 2556 อาจารย�ราชาวดี  ยอดเศรณี 
12 มี.ค. 56 เข,าร)วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร�แห)งชาติ ครั้งที่  2  ณ  อาคารวชิรานุสรณ� คณะเกษตร  มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ศรีน,อย  ชุ)มคํา 
  เกษตรศาสตร�  บางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 มีนาคม 2556 อาจารย�ดร.กรรณิกา  เร)งศิริกุล 
    อาจารย�ราชาวดี  ยอดเศรณี 
    นางสาวเมธาวี  เตียวสุวรรณ 
13 มี.ค. 56 เข,าร)วมสัมมนา VIV ASIA 2013 และงานแสดงสินค,าด,านปศุสตัว� วันที่ 13 มีนาคม  2556  ณ  ไบเทค อาจารย�ราชาวดี  ยอดเศรณี 
  บางนา  กรุงเทพมหานคร อาจารย� ดร.กรรณิกา  เร)งศิริกุล 
    นางสาวเมธาวี  เตียวสุวรรณ 
18 มี.ค. 56 เข,าร)วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 รศ.ดร.ศรีน,อย  ชุ)มคํา 
  ณ   โรงแรมแอมบาสซาเดอร� สขุุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร อาจารย� ดร.กรรณิกา  เร)งศิริกุล 
    อาจารย�ราชาวดี  ยอดเศรณี 
    ผศ.นันท�ปภัทร�  ทองคํา 
    ผศ.วัฒน ี บุญวิทยา 
    อาจารย� ดร.สุภณิดา  พัฒธร 
    อาจารย�ภาสุรี  ฤทธิเลิศ 

    

ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล 
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วัน/เดือน/ปW รายการไปราชการ 
รายชื่ออาจารย!/เจ�าหน�าที่ไป

ราชการ 
22 มี.ค. 56 เป'นวิทยากรโครงการอบรมวิชาการการปลูกพืชและตกแต)งต,นไม,สําหรับประชาชน  ณ  อาคารเรือนกระจก ผศ.คําทอง  มหวงศ�วิริยะ 

  สวนลุมพิน ี กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 มีนาคม 2556   
28 - 29 มี.ค. 56 เข,าร)วมสัมมนา เรื่อง การรับรรองฟาร�มมาตรฐานของไทยเพื่อเตรียมความพร,อมเข,าสู)ประชาคมเศรษฐกิจ รศ.ดร.ศรีน,อย  ชุ)มคํา 
  อาเซียน  ในวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2556  ณ  ห,องแกรนด�บอลลูม 1 โรงแรมรามาการ�เด,นท� กรุงเทพฯ   
28 มี.ค. 56 เข,าร)วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศแบบเครือข)ายในการเลี้ยง และใช,สัตว�เพื่องานทาง อาจารย�ราชาวดี  ยอดเศรณี 
  วิทยาศาสตร� : IRAD 2013 ในว,นที่ 28 มีนาคม 2556  ณ  ห,องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต� ชั้น 2 ว.1   
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห)งชาติ กรุงเทพมหานคร   

25 - 26 เม.ย. 56 เข,าร)วมสัมมนา หัวข,อ GMP/HACCP วันที ่ 25 - 26 เมษายน 2556  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 

อาจารย� ดร.สุภณิดา  พัฒธร 

31 พ.ค. 56 เข,าร)วมสัมมนา Food  Focus Thailand Roadmap ครั้งที่ 20 "Seafood edition" ในวันที่ 31 พฤษภาคม อาจารย� ดร.กันภา  สุขลิ้ม 
  2556  ณ  ห,องจูปOเตอร� อาคารชาเลนเจอร� อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี   
6 มิ.ย. 56 เป'นวิทยากรวิพากษ�หลักสูตรวิทยาศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเกษตร   วันที่ 6 มิถุนายน 2556 รศ.ดร.ศรีน,อย  ชุ)มคํา 
  ณ   ห,องประชุม 1114  อาคารเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏ รศ.ดร.สุชาดา พัฒนกนก 
  นครสวรรค�  จังหวัดนครสวรรค�   
15 - 16 ก.ค. 56 เข,าร)วมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย อาจารย� ดร.กันภา  สุขลิ้ม 
  เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่4  หัวข,อเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน วันที่ 15 - 16 อาจารย� ดร.กรรณิกา  เร)งศิริกุล 
  กรกฎาคม 2556   ณ  ศูนย�ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร� เซ็นทรัลเวิร�ด กรุงเทพมหานคร   
21 - 24 ส.ค. 56 เข,าร)วมประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห)งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2556 ผศ.คําทอง  มหวงศ�วิริยะ 

  

ณ   โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอํา บีช รีสอร�ท แอนด� สปา  จังหวัดเพชรบุรี 
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วัน/เดือน/ปW รายการไปราชการ 
รายชื่ออาจารย!/เจ�าหน�าที่ไป

ราชการ 
31 ก.ค. 56 เข,าร)วมประชุมสัมมนาวิชาการและนาํเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ การเลี้ยงสัตว�ทดลองเพื่องานทาง อาจารย�ราชาวดี  ยอดเศรณี 

วิทยาศาสตร� ครั้งที ่3  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556  ณ  โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร�ด กรุงเทพมหานคร   
5 - 8 ส.ค. 56 เข,าร)วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Symposium on Quality Management of Fruits ผศ.คําทอง  มหวงศ�วิริยะ 

  
and Vegetables for Human Health (FVHH2013) ร)วมกับ International Symposium on Agri-
foods  for Health and Wealth (AFHW2013) วันที ่ 5 - 8 สิงหาคม 2556  ณ   โรงแรมโกลเด,น ทิวลปิ   

  ซอฟเฟอริน  กรุงเทพมหานคร   
9 ส.ค. 56 เข,าร)วมการฝdกอบรม เรื่งอ การจัดการไม,ดอกภายหลังการเก็บเกี่ยว  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556  ณ  ศูนย�

เรียนรู, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล,าธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
ผศ.คําทอง  มหวงศ�วิริยะ 

15 ส.ค. 56 เข,าร)วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมข,าวไทย  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556  ณ  ห,องประชุม ผศ.นันท�ปภัทร�  ทองคํา 
  เบญจรัตน� อาคารนวมินทรราชนิี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล,าพระนครเหนือ  กรุงเทพมหานคร ผศ.วัฒน ี บุญวิทยา 
    อาจารย�หรรษา  เวียงวะลยั 
    อาจารย�ภาสุรี  ฤทธิเลิศ 

20 ส.ค. 56 เข,าร)วมประชุมกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556  ณ  ห,อง
ประชุมหิรัญญิกา ชัน้ 2  โรงแรมแก,วเจ,าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา  กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ศรีน,อย  ชุ)มคํา 

27 ส.ค. 56 เข,าร)วมการสัมมนา  เรื่อง ภาพอนาคตอุดมศึกษา สาขาเกษตรไทยในทศวรรษหน,า  วันที่ 27 สิงหาคม 2556 อาจารย� ดร.กรรณิกา  เร)งศิริกุล 
  ณ   ห,องรวงข,าว  ชั้น 2 อาคารวชิรานสุรณ�  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  กรุงเทพมหานคร   
5 - 7 ก.ย. 56 เข,าร)วมอบรม หัวข,อ หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ� (Life Cycle Assessment : LCA)   อาจารย� ดร.กันภา  สุขลิ้ม 
  วันที่ 5 - 7  กันยายน 2556  ณ  โรงแรมรามาการ�เด,นส�  กรุงเทพมหานคร   
6 ก.ย. 56 เข,าร)วมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง มุมมองการวัดคุณลักษณะบณัฑิตตามกรอบ TQF สู)อาเซียน  วันที่ 6 กันยายน อาจารย�ราชาวดี  ยอดเศรณี 
  2556   ณ  ห,องประชุม  5209 อาคารสัมมนา 1  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี   
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วัน/เดือน/ปW รายการไปราชการ 
รายชื่ออาจารย!/เจ�าหน�าที่ไป

ราชการ 
14 - 15 ก.ย. 56 เป'นวิทยากรบรรยาย  โครงการการเพิ่มศักยภาพด,านคุณภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ�จากหน)อไม, ผศ.คําทอง  มหวงศ�วิริยะ 
  และไม,ไผ)ให,ได,ตามมาตรฐานผลติภัณฑ�อุตสาหกรรม  รุ)นที่ 1  วันที่ 14 - 15  กันยายน 2556  และรุ)นที่ 2   
  วันที่ 21 - 22 กันยายน  2556  ณ  โครงการจัดตั้งอาณาจักรไผ)ทอง และกลุ)มแม)บ,าน ตําบลนิคมพัฒนา   
  จังหวัดพิษณุโลก   
22 ก.ย. 56 เข,าร)วมประชุมปฏิบัติการ รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาสู)การปฏิบัต ิ วันที่ 22 กันยายน 2556  อาจารย� ดร.กรรณิกา  เร)งศิริกุล 
  ณ   ศูนย�ประชุมวายุภักษ�  โรงแรมเซ็นทรา ศูนย�ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร� หลักสี่ กรุงเทพมหานคร   
21 - 22 ธ.ค. 55 เข,าร)วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคนิคการทํา TOR การทําสญัญาและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย นางวิไลลักษณ�  พงษ�แพทย� 
  ปปช. มาตรา 103/7  ณ  โรงแรมโลตัส  ปางสวนแก,ว  จังหวัดเชียงใหม) นางสาวจริยา  นามดา 
3 พ.ค. 56 เข,าร)วมเสวนา เรื่อง ความสําเร็จของการบูรณาการภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา  วันที่ 3 พฤษภาคม นางวิไลลักษณ�  พงษ�แพทย� 
  2556   ณ   ห,อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ป< ศรีปทุม มหาวิทยาลยัศรีปทุม กรุงเทพมหานคร   
14 พ.ค. 56 เข,าร)วมโครงกาปฏิบัติธรรมอรอบรมพัฒนาจิตใจ และส)งเสริมคุณธรรมสําหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยี นางวิไลลักษณ�  พงษ�แพทย� 
  การเกษตร   วันที่ 14 พฤษภาคม 2556   ณ  วัดพระปรางค�มุน ี จังหวัดสิงห�บุรี นายวรายุทธ  ฉัตรจอหอ 
    นางสาวดาวัน  รัตนป2ญญา 
    นางคนึง  สีคร,าม 
    นางสาวพรรษชล  ปOขุนทด 
    นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ 
    นางสาวจริยา  นามดา 
    นายเล็ก  แข็งกสิกิจ 
    นางจุฑาลักษณ�  ช)วยรักษ� 
    นางประชวน แข็งกสิกิจ 
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วัน/เดือน/ปW รายการไปราชการ 
รายชื่ออาจารย!/เจ�าหน�าที่ไป

ราชการ 
    นายวิชัย  เฮียงหล,า 
20 - 21 มิ.ย. 56 เข,าร)วมอบรมหลักสูตรการอบรมสร,างเว็บไซต�สาํหรับองค�กรด,วย CMS รุ)นที่ 2  ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน นางสาวพรรษชล  ปOขุนทด 
  2556  ณ  ศูนย�ภาษาและคอมพิวเตอร�  สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวัน  กรุงเทพมหานคร   

 
 
สรุป   

มีอาจารย�ทั้งสิ้น  จํานวน 16  คน ไปราชการทั้งหมด  จํานวน  11  คน 
มีบุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน  13  คน  ไปราชการทั้งหมด จํานวน  11  คน 
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3.5  สรุปการวิเคราะห�จุดแข็ง/จุดอ)อน ด,านทรัพยากรมนุษย�ของอาจารย�และบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีการจัดสรรงบประมาณ และมีโครงการส)งเสริมการเข,าร)วมประชุม สัมมนา/อบรม/ศึกษา
ดูงาน บุคลากรทุกสายงาน ให,มีศักยภาพตามตําแหน)งงาน เช)น โครงการศึกษาดูงานคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน การอบรมนักพัสดุ
ของสมาคมนักพัสดุแห)งประเทศไทย 

2. คณะมีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย)างจากทุกสายงาน ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน จาก
โครงการเชิดชูคนเก)ง คนดี ศรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

3. คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทําให,บุคลากรทุกสายงานมีส)วนร)วมในการ
บริหารงานของคณะ โดยมีการจัดประชุมอาจารย� เจ,าหน,าท่ี และคณะกรรมการบริหารคณะ
เป'นระยะ 

 
จุดอ&อน 
1.  การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม)ชัดเจนเนื่องจากอยู)ในช)วงแรกของการ

ปรับเปลี่ยนจากระบบซีเป'นระบบแท)งเงินเดือน บุคลากรยังขาดความรู, ความเข,าใจในการ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

2. ยังมีอาจารย�ท่ีกําลังศึกษาต)อปริญญาเอกท่ียังไม)จบการศึกษาตามกําหนดเวลาทําให,ขาดแคลน
บุคลากรสายวิชาการ 

3. บุคลากรสายสนับสนุนขาดความม่ันคงในตําแหน)งเกิดการลาออกเพ่ือไปประกอบอาชีพท่ีมี
ความม่ันคงกว)า และมีรายได,มากกว)า ทําให,งานไม)ต)อเนื่อง 

 
แนวทางในการส&งเสริมพัฒนาบุคลากร 
1. จัดอบรมให,ความรู,เรื่องการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให,บุคลากรเกิดความเข,าใจ 

และจัดวิทยากรตอบข,อสงสัยต)าง ๆ ให,แก)บุคลากร 
2. มีการติดตามให,บุคลากรดําเนินการศึกษาให,จบปริญญาเอกตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
3. จัดให,มีการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากรทุกสายงาน และจัดให,มีการ

สอนงาน ปรับพ้ืนฐานในการทํางานและบุคลากรท่ีจะลาออกกําหนดให,มีการแจ,งล)วงหน,าอย)าง
น,อย 2 เดือน และให,อยู)สอนงานคนใหม)อย)างน,อย 1 เดือน และทําบันทึกมอบหมายงานกัน
เป'นลายลักษณ�อักษร 

4. จัดให,มีการอบรมสร,างรายได,ให,แก)บุคลากร และเสริมความรู,ด,านอาชีพเพ่ือหารายได,นอกเวลา
ทํางานสําหรับบุคลากรท่ีขาดแคลนรายได, หรือให,เข,าร)วมโครงการบริการวิชาการแก)ชุมชน
ตามท่ีคณะได,จัดข้ึนโดยไม)เสียค)าใช,จ)าย 
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3.6  วิเคราะห�อัตราการรับเข,า – ลาออก ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน&ง วันที่รับเข�า วันที่ลาออก หมายเหตุ 
1 นางสาวราชาวดี  ยอดเศรณ ี อาจารย� 25 มิถุนายน 2546  สายวิชาการ 
2 นางสาวกรรณิกา  เร)งศิริกุล อาจารย� 1 มิถุนายน 2547  สายวิชาการ 

3 นางสาวภาสุรี   ฤทธิเลิศ อาจารย� 1 เมษายน 2549  สายวิชาการ 

4 นายคมกฤษณ�  แสงเงิน อาจารย� 27 พฤษภาคม 2556  สายวิชาการ 

หมายเหตุ   ในรอบระยะเวลา  5 ป< จนถึงป2จจุบัน ไม)มีอาจารย�ลาออก 
 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน&ง วันที่รับเข�า วันที่ลาออก หมายเหตุ 
1 นางสาวสุพรรษา   ชมพูพื้น เจ,าหน,าที่ห,องปฏิบัติการวิทย�ฯอาหาร 12 มกราคม 2552 1 มิถุนายน 2553 สายสนับสนุน 
2 นางสาวนิศารตัน�   ตามสมัคร เจ,าหน,าที่ห,องปฏิบัติการวิทย�ฯอาหาร 27 พฤษภาคม 2553  สายสนับสนุน 
3 นางสาวพัณณ�ชิตา  พิพิธอัครโสภณ เจ,าหน,าที่บริหารงานทั่วไป พฤษภาคม  2547 15 พฤศจิกายน 2553 สายสนับสนุน 
4 นางสาวนงลักษณ�  พรรณพิพัฒน� เจ,าหน,าที่บริหารงานทั่วไป 1 กุมภาพันธ� 2554 31 กรกฎาคม 2555 สายสนับสนุน 
5 นางสาวสุจติรา  แนใหม) เจ,าหน,าที่บริหารงานทั่วไป 23 ตุลาคม 2546 1  มีนาคม 2553 สายสนับสนุน 

6 นางสาวจริยา   นามดา เจ,าหน,าที่บริหารงานทั่วไป 22  กุมภาพันธ� 2554  สายสนับสนุน 

7 นายวรายุทธ  ฉัตรจอหอ เจ,าหน,าที่บริหารงานทั่วไป 9 กรกฎคม 2555  สายสนับสนุน 

      
  

 จากตารางข,างต,นวิเคราะห�การรับเข,า – ลาออก ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งบุคลากรสายสอน และสายสนับสนุน ทําให,ทราบว)าบุคลากรสาย
สนับสนุนมีการเข,าออกหลายตําแหน)ง เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่นที่คิดว)ามั่นคง และรายได,มากกว)าเดิม ทําให,เกิดผลกระทบกับแผนพัฒนาบุคลากร คือทําให,ผู,ที่มา
ปฏิบัติงานใหม)ต,องใช,เวลาในการเรียนรู,งานใหม) อย)างไรก็ดีคณะได,มีแนวทางในการแก,ป2ญหาโดยให,ผู,ที่จะลาออกต,องมีการแจ,งล)วงหน,าอย)างน,อย 2 เดือน เพื่อให,คณะได,มี
เวลาในการจัดหารับสมัครคนใหม)และให,มีเวลาสอนงานผู,มาปฏิบัติงานใหม)อย)างน,อย 1 เดือน เพื่อถ)ายทอดความรู, ประสบการณ� และสอนงานที่ตนปฏิบัติงานอยู)ตลอดจน
มีการส)งมอบงานเป'นลายลักษณ�อักษร



 
บทที่  4 

มาตรการในการนําไปสู&การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 จากการศึกษานโยบาย ทิศทางและเปDาหมายของหน)วยงานท่ีเก่ียวข,องทุกระดับต้ังแต)รัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจนถึงเปDาหมายและยุทธศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัยจนนําไปสู)การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร    มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ป<งบประมาณ  พ.ศ.  2555 – 2559  นั้น  การดําเนินการใด  ๆ  ให,ประสบผลสําเร็จ
แล,ว นอกจากจะวางแผนแล,วจะต,องมีมาตรการนําสู)การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลต)อไป  
เช)นเดียวกัน  แผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรก็จะต,องมีมาตรการนําไปสู)การปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผล ซ่ึงคณะเทคโนโลยีการเกษตรใช,มาตรการเดียวกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให,เป'น
แผนพัฒนาบุคลากรท่ีเป'นไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนี้ 
 

4.1  มาตรการนําไปสู&การปฏิบัติด�านกําลังคน 
 4.1.1  การสรรหาบุคลากร  เม่ือมหาวิทยาลัยได,รับจัดสรรงบประมาณแผ)นดิน จะแบ)งโควตาใน
การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาเอก :  ปริญญาโท  50  :  50  สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนจะจัดจ,างบุคลากรวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป  มีวิธีการสรรหาบุคลากรหลายวิธีเพ่ือให,เหมาะสมและ
ทันเวลา  โดยคํานึงถึงความโปร)งใส  เป'นธรรม  ให,สามารถได,คนเก)ง  คนดีตรงกับความต,องการของ
มหาวิทยาลัย  เช)น การสอบแข)งขันจะใช,ในกรณีบรรจุและแต)งต้ังบุคคลเข,าปฏิบัติราชการตามตําแหน)ง  
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหน)งโดยปกติการคัดเลือกจะใช,ใน
กรณีการบรรจุแต)งต้ังผู,มีความรู,ความสามารถสูง  อาทิ  มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก  มีตําแหน)งทาง
วิชาการมาแล,วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  และให,ได,รับเงินเดือนในอัตราท่ีสูงกว)าคุณวุฒิหรือตามแต)สภา
มหาวิทยาลัยจะเห็นชอบ  การรับโอนหรือรับย,ายบุคลากรจากหน)วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความ
ต,องการของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ เ พ่ือเป'นการกลั่นกรองให,ได,บุคลากรท่ีมีความเหมาะสมตาม
ภาระหน,าท่ี  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดระเบียบว)าด,วยการทดลองปฏิบัติงานไว,อย)างชัดเจน  อาทิ พนักงาน
มหาวิทยาลัยต,องทดลองปฏิบัติงานเป'นเวลาไม)น,อยกว)าหกเดือนแต)ไม)เกินหนึ่งป<  นับแต)วันท่ีเข,าปฏิบัติงาน  
และประเมินเป'นระยะ ๆ ทุก  6  เดือน  รวม  2  ครั้ง  มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
จริง จํานวน  3  คน  ประกอบด,วย 
  1.  หัวหน,าหน)วยงานท่ีสังกัด   เป'นประธานกรรมการ 
  2.  ผู,บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับ  เป'นกรรมการ 
  3.  ผู,บังคับบัญชาข้ันต,นท่ีเป'นผู,มอบหมายงาน เป'นกรรมการและเลขานุการ 
 4.1.2  การพัฒนาบุคลากร  ในสภาพแวดล,อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มีการแข)งขันตลอดเวลา  
ภารกิจต)าง ๆ  จะขับเคลื่อนไปได,อย)างรวดเร็วตามกระแสสังคมและบรรลุเปDาหมายนั้นความสําคัญอยู)ท่ี
บุคลากรท่ีมีอยู)ในมหาวิทยาลัย  หากแนวทางการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลากหลาย    
และถูกต,องตามความต,องการก็จะสามารถใช,ศักยภาพของบุคลากรได,อย)างเต็มกําลังความสามารถ  มี โดย
ในบางโครงการมหาวิทยาลัยเป'นผู,รับผิดชอบและบางโครงการคณะเป'นผู,รับผิดชอบ ดังนี้ 
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  1.  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศและการจัดโครงการฝdกอบรมของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด
ข้ึนเองเพ่ือให,สอดคล,องกับความต,องการของมหาวิทยาลัย อย)างน,อย  3 – 5 โครงการต)อป<  อาทิ  โครงการ
พัฒนามาตรฐานการสอนระดับอุดมศึกษาท่ีจัดข้ึนสําหรับคณาจารย�ท่ีเข,าใหม)  โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร,างประสิทธิภาพในการให,บริการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
โครงการพัฒนาความรู,ด,านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด,านภาษา  การเขียนผลงานทางวิชาการ 
  2.  การสนับสนุนส)งเสริมให,เข,ารับการอบรม  การสัมมนาในเรื่องท่ีเก่ียวกับการทํางาน  
การพัฒนางานสําหรับผู,บริหาร  เป'นระยะเวลาสั้น  จํานวน 1 – 3 วัน และระยะยาวท่ีจัดโดยหน)วยงาน
ภายนอก อาทิ  หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย (นบม.)  การอบรมหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.)  
การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.)   
  3.  การสนับสนุนส)งเสริมให,เข,ารับการอบรมทักษะวิชาการ/วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  เช)น 
การประชุมเชิงปฏิบัติการด,านวิชาการ ด,านการวิจัย ด,านวิธีสอน ด,านหลักสูตรเป'นต,น 
  4.  การสนับสนุนให,ไปศึกษาต)อในระดับท่ีสูงข้ึน  ท้ังนี้  อาจไม)ต,องใช,เวลาราชการแต)ต,อง
ได,รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเสียก)อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยต,องตรวจสอบว)าสาขาวิชาท่ีไปศึกษาตรง
กับความต,องการและมีความสําคัญต)อการพัฒนางานในตําแหน)ง  หรือพัฒนางานใหม) ๆ  หรือไม)  เม่ือสําเร็จ
การศึกษาแล,วมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให,ได,รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
  5.  การสนับสนุนให,ลาไปศึกษาในระดับสูงข้ึน  มีการกําหนดคุณวุฒิ  สาขาวิชาให,ทราบ
อย)างเปOดเผย  เพ่ือให,บุคลากรไปศึกษาให,ตรงกับความต,องการของมหาวิทยาลัย  โดยอนุญาตให,ลาและ
ได,รับเงินเดือนระหว)างลา 
  6.  การจัดหาทุนสนับสนุนเพ่ือเป'นค)าใช,จ)ายในการศึกษาในระดับสูงข้ึน  มหาวิทยาลัยมี
เครือข)ายในการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให,การศึกษาต)อในระดับสูงข้ึน  อาทิ  สถาบัน
เทคโนโลยีแห)งเอเชีย  มีกองทุนพัฒนาบุคลากรท่ีมีเงินในกองทุน  50  ล,านบาทซ่ึงนําดอกผลมาใช,ในการ
บริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร  มีแหล)งทุนภายนอก อาทิ  โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย�ใน
สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทุนสํานักงาน ก.พ. ทุนสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 
  7.  การจัดต้ังกองทุนวิจัย  เพ่ือสนับสนุนส)งเสริมให,บุคลากรมีทักษะ  มีผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน  
นอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนการทําวิจัยจากหน)วยงานภายนอกด,วย 
  8.  การออกกฎ  ข,อบังคับ ระเบียบและการปรับปรุงกฎ ข,อบังคับ ระเบียบว)าด,วยการ
บริหารงานบุคคลให,เหมาะสม  เป'นธรรมโดยให,บุคลากรมีส)วนร)วม 
  9.  การรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข,อบังคับต)าง  ๆ ไว,ในหนังสือสาระน)ารู,สําหรับ
บุคลากร  เพ่ือประโยชน�ในการศึกษาทําความเข,าใจ การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
  10.  การจัดทําคู)มือการปฏิบัติงานของแต)ละบุคคล  เพ่ือเป'นแนวทางในการปฏิบัติงานการ
พัฒนางาน  การพัฒนาความรู,เก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวข,องกับงาน การวิเคราะห�  และเสนอแนะ
แนวทางแก,ไขป2ญหาท่ีเกิดข้ึนกับงานแต)ละงานได, 
  11.  การเชิดชูบุคลากร ท่ีทํางานดีมีประสิทธิภาพสูง 
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 4.1.3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับโดย
กําหนดให,มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ  6  เดือน 
  ครั้งท่ี  1  ตุลาคม – มีนาคม  ป<ถัดไป 
  ครั้งท่ี  2  เมษายน – กันยายน 
 มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอย)างน,อย  2  ระดับ  คือ 
 1.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหน)วยงาน  จํานวน  3 – 5  คน 
 2.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองและรายงานผล
ต)ออธิการบดี 
 4.1.4  สวัสดิการ ค&าตอบแทน  และประโยชน!เก้ือกูล  เนื่องจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย  มีอยู)  
5  ประเภท  และมีกฎหมาย ระเบียบ  ข,อบังคับ  แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในแต)ละ
ประเภทแตกต)างกันไป  เพ่ือมิให,เกิดความรู,สึกขาดขวัญกําลังใจ ขาดความม่ันคง  และเพ่ือมิให,มีความ
แตกต)างกันมากในด,านต)าง ๆ  มหาวิทยาลัยจึงได,มีการออกระเบียบข,อบังคับต)าง ๆ ท่ีอยู)ในอํานาจเพ่ือ
เอ้ืออํานวยให,บุคลากรได,รับสวัสดิการ  ค)าตอบแทน  และประโยชน�เก้ือกูลต)าง ๆ ให,เท)าเทียมหรือใกล,เคียง
กันในด,านต)าง ๆ  ดังข,อ1-7  และคณะได,เพ่ิมเติมในข,อท่ี 8 
  1.  สวัสดิการด,านท่ีพักอาศัย   มีบ,านพัก  แฟลต  หอพักนักศึกษา  และห,องพักให,เช)าใน
ราคาถูกท่ีอยู)ภายในมหาวิทยาลัย 
  2.  สวัสดิการกองทุนกู,ยืมของสมาชิกสโมสรเจ,าหน,าท่ี 
  3.  สวัสดิการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูปทุมธานีสําหรับข,าราชการและบุคลากรประเภท
ประจํา  การเป'นสมาชิก ช.พ.ค.  ช.พ.ส. 
  4.  กองทุนประกันสังคม 
  5.  การให,ค)าตอบแทน  เงินเดือนท่ี สูงกว)าอัตราเงินเดือนข้ันต,นของข,าราชการ  
ผู,ทรงคุณวุฒิจะได,รับตามศักยภาพ  ความรู,  ความสามารถและประสบการณ�โดยผ)านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย  มีการตอบแทนสําหรับผู,ดํารงตําแหน)งทางวิชาการในระดับผู,ช)วยศาสตราจารย� รอง
ศาสตราจารย�  ศาสตราจารย�  มีการพิจารณาความดีความชอบจากผลประเมินการปฏิบัติงาน  และพิจารณา
ปรับค)าตอบแทนให,เสมอเม่ือมีการปรับค)าตอบแทนภาคราชการ 
  6.  มีนโยบายจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการต)าง ๆ  เพ่ิมข้ึน 
  7.  ประโยชน�เก้ือกูลต)าง ๆ  อาทิ  ในการเดินทางไปราชการบุคลากรจะได,รับเบ้ียเลี้ยงและ
ค)าใช,จ)ายในการเดินทางไปราชการในอัตราท่ีเทียบเท)ากับข,าราชการ 
 
 4.1.5  งบประมาณด�านบุคลากร     คณะเทคโนโลยีการเกษตรได,มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร  โดยมีการจัดสรรงบประมาณ  ในการไปอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน ไปราชการท้ังสิ้น  ใน
ป<งบประมาณ 2557  จํานวน  50,000  บาท  โดยคํานวณจากยอดจํานวนบุคลากรเฉลี่ยรายละ  5,000 – 
10,000  บาท  และจัดให,มีเช)นนี้ทุกป<งบประมาณ  
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4.2  การติดตามประเมินผล 
 ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรม
ราชูปถัมภ� พ.ศ. 2557   ในบทท่ี  2  ได,กําหนดเปDาหมาย แผนงาน  โครงการและกิจกรรมในการพัฒนา
บุคลากรไว,แล,ว  เม่ือสิ้นสุดป<งบประมาณคณะจักติดตามการรายงานผลการดําเนินการตามโครงการท่ี
กําหนดไว,ดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบ  วิเคราะห�จํานวนบุคลากรท่ีได,รับการจัดสรรงบประมาณไว,เพ่ือพัฒนาบุคลากรว)าได,
ดําเนินการตามเปDาหมายหรือไม)   
 2.  ตรวจสอบ  วิเคราะห�จํานวนโครงการท่ีกําหนดไว,เพ่ือพัฒนาบุคลากรว)าได,ดําเนินการตาม
เปDาหมายหรือไม)   
 3.  ประเมินผลจากบุคลากรผู,เข,ารับการพัฒนา  และนําผลการติดตามประเมินผลมาวิเคราะห�เพ่ือ
ปรับแผนพัฒนาบุคลากร  ให,เหมาะสม 
 4.  รายงานผลการตรวจ  ติดตามประเมินผลให,กรรมการบริหารคณะและท่ีประชุมคณะทราบทุกป<
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   ระบบติดตามผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย! และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํารวจความต�องการการพัฒนาการทํางานด�าน
ต&าง ๆ หัวหน�าหลักสูตร/หัวหน�าสํานักงาน 

เสนอโครงการต&าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรต&อท่ี
ประชุม กบ. 

อนุมัติ 

 

แจ�งบุคลากรทุกคนทราบ 

 

บุคลากรเข�ารับการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 

ติดตามผลการนําความรู�และการนําไปใช� 

รายงานผลเพ่ือประเมินความสําเร็จแผนบริหาร
และพัฒนาอาจารย!และบุคลากรสายสนับสนนุ 

นําผลปรับปรุงแผนพัฒนาคณาจารย!และ
บุคลากรสายสนบัสนนุปWต&อไป 

ไม&อนุมัติ ปรับแก�ไข 
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