แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพรบรมราชูปถัมภ)

5

คํานํา
คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
จังหวัดปทุมธานี เป'นคณะที่มุ)งผลิตบัณฑิตให,เป'นผู,นําทางด,านเทคโนโลยีเป'นผู,สามารถหาองคความรู,ใหม)
และวิจัยเพื่อพัฒนาท,องถิ่น โดยบูรณาการภูมิป2ญญาไทยและภูมิป2ญญาสากล เพื่อให,มีบัณฑิตเป'นผู,มีความรู,
ความสามารถทางเทคโนโลยี ก ารเกษตรนํ า ไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเองและท, องถิ่ น ตลอดจนให,
ความสําคัญกับการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล,อมอย)างยั่งยืน เพื่อเป'นการสร,างบุคลากรที่มีความรู,ความสามารถ
ให,กับสังคมและประเทศชาติ ซึ่งการดําเนินงานด,านต)าง ๆ ของคณะจะสําเร็จตามวัตถุประสงคและกรอบ
นโยบายการบริหารงานที่ดีได, ต,องมีการวางแผนด,านบุคลากรและนโยบายบริหารจัดการที่ดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได,ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให,มี
ความพร,อมในการปฏิบัติราชการ ให,เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีเป'นไปตามวัตถุประสงคของคณะ และเป'นไปตาม
นโยบายด,านบุคลากรและกลยุทธหลักของมหาวิทยาลัยด,านบุคลากร ซึ่งคณะได,จัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรประจําป<งบประมาณ 2557 ที่มีความเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5
ป< ของคณะ ซึ่งได,รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเป'นที่เรียบร,อยแล,ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มกราคม 2557
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ประวัติความเป2นมา
ประวัติและภารกิจคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได,พัฒนา
มาจากภาควิ ช าเกษตรศาสตร คณะวิ ช าวิ ท ยาศาสตร วิ ท ยาลั ย ครู เ พชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ตั้งแต)ป<พุทธศักราช 2528
ป< 2538 ได,มีพระราชกฤษฎีกาได,จัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรม ในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ โดยมีการผลิตบัณฑิตสาขา เกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ต)อมา ได,ผลิตบัณฑิต
เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชาคือ สาขาสัตวบาล สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ป< 2542 ได,มี
การเปลี่ยนชื่อเป'นคณะเทคโนโลยีการเกษตร จนถึงป2จจุบัน
ในป2จจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรได,มีภารกิจทั้ง 4 ประการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ
“อุดมศึกษาและเพื่อการพัฒนาท,องถิ่น” ทางคณะได,เปOดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ป< (วท.บ)
จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรเกษตรศาสตร แขนง
วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และแขนงวิชาสัตวศาสตร ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร คณะมีการพัฒนาบุคลากรอย)างสม่ําเสมอโดยเข,าร)วมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามที่
ต)างๆ มีโครงการวิจัยทางด,านเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของคณาจารยและนักศึกษาในด,านการเกษตรการ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร งานอบรมด,านการพัฒนาบุคลิกภาพแก)นักศึกษา งานทํานุ
บํา รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมร) ว มกั บ ศู น ยศิ ล ปวั ฒ นธรรมของมหาวิ ทยาลั ย งานบริ การทางวิ ช าการแก) ชุ มชน มี
หลักสูตรระยะสั้นตามความต,องการของท,องถิ่น รวมทั้งโครงการตามแนวพระราชดําริ และได,รับเชิญไปเป'น
วิ ท ยากรในหน) ว ยงานต) า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน นอกจากนี้ ค ณะยั ง ได, จั ด ทํ า ระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อให,เป'นไปตามเกณฑข,อกําหนดของ สมศ. ตลอดจนการปฏิบัติตามตัวชี้วัดของกพร. จํานวน
82 ตัวชี้วัด เพื่อให, การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ
ปรัชญา วิสัยทัศน! พันธกิจ วัตถุประสงค!และนโยบาย
ปรัชญา
สร,างสรรคคนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส)งเสริมภูมิป2ญญาไทย ใส)ใจภูมิป2ญญาสากล
วิสัยทัศน! (Vision)
เป'นผู,นําทางด,านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท,องถิ่นอย)างยั่งยืน
ป2ญญาไทยและภูมิป2ญญาสากล

โดยการบูรณาการภูมิ
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พันธกิจ (Mission)
1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ)งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให,เป'นผู,นําทางด,านเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อพัฒนาท,องถิ่น
2. การวิจัยมุ)งเน,นการหาองคความรู,ใหม)และการวิจัยเพื่อพัฒนาท,องถิ่น โดยการบูรณาการภูมิ
ป2ญญาไทยและภูมิป2ญญาสากล
3. การบริการวิชาการโดยมุ)งเน,นการให,ความรู,ทางด,านเทคโนโลยีการเกษตรแก)ชุมชนและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. การทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป?าประสงค! (Goals)
1. ผลิตบัณฑิตให,เป'นผู,นําทางด,านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู,และคุณธรรม
2. ผลการศึกษาและการวิจัยที่เป'นองคความรู,ใหม) สามารถนําไปประยุกตใช,เพื่อพัฒนาท,องถิ่น
3. ท,องถิ่นสามารถนําองคความรู,ทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใช,พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สิ่งแวดล,อม
4. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
นโยบายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายในการพัฒนาดังนี้
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด,านเทคโนโลยีการเกษตรให,มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
ตามปรัชญาของคณะและเป'นที่พึงประสงคของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส)งเสริมการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาและ
การวิจัยประยุกตทางด,านวิทยาศาสตร
4. พัฒนาการบริการวิชาการแก)ชุมชนในท,องถิ่น
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 ทั้งทางด,านกายภาพ และด,านวิชาการ ทําให,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงให,มีมาตรฐาน และสอดคล,องกับความ
ต,องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเป'นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท,องถิ่น
สร,างสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก,าวหน,าอย)างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส)วนร)วมในการจัดการ
การบํารุ งรักษา การใช,ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล, อมอย)างสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงคให,การศึกษา ส)งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให,บริการทางวิชาการแก)
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สังคมปรับปรุงถ)ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส)งเสริมวิทย
ฐานะครู องคประกอบที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ าให, ได, บั ณฑิ ต ที่ พึงประสงคดั งกล) า ว ก็ คือ บุ คลากรทั้ งผู, บ ริ ห าร
อาจารยและเจ,า หน, า ที่ จะต,องมีทั้งปริ มาณที่เ พีย งพอ และคุ ณภาพที่ เหมาะสมตามเกณฑที่ สํา นั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต,องได,รับการพัฒนาอย)างต)อเนื่องเพื่อให,
เท)าทันต)อการพัฒนาความก,าวหน,าทางวิชาการแขนงต)าง ๆ สามารถปรับตัวต)อการเปลี่ยนแปลงในระบบ
การบริ ห ารจั ด การ การประยุ ก ตใช, เ ทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงได,จัดทําแผนการ
จัดหาและพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และจัดทําเป'นแผนระยะ 1 ป< เพื่อการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
1.3 วัตถุประสงค!
เพื่ อ จั ด ทํ า แผน/โครงการการจั ด หาและพั ฒ นาบุ ค ลากรของคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในป<งบประมาณ 2557
1.4 เป?าหมาย
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
- มีคุณภาพ
- มีความรักองคการ
- มุ)งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน,าที่ตามภาระงานที่กําหนด
- มีความพึงพอใจในการทํางาน
- มีความก,าวหน,าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติ
1.5 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. แต)งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. ศึกษา วิเคราะหสภาพป2จจุบัน ความต,องการ ป2ญหา แนวโน,มในอนาคตเกี่ยวกับภารกิจหลัก
และทรัพยากรบุคคลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. นําข,อมูลที่ได,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!ที่คาดว&าจะไดรับ
1. คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรมี แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ไ ด, ผ) า นความเห็ น ชอบโดยคณะ
กรรมการบริหารคณะ หรือผู,มีอํานาจ
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีกรอบการพัฒนาบุคลากร ประจําป<งบประมาณ 2557 ที่ใช,เป'น
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษยอย)างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได,มีการศึกษานโยบายตามกรอบและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีนโยบายหลักที่จะขยายโอกาส
ทางการศึกษาโดยให,ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก,ว จังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดในพื้นที่ใกล,เคียง เพื่อผลิตบัณฑิตให,เป'นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป'นคนดี คนเก)ง และมีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งได,ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนารูปแบบของกิจกรรม
นอกหลักสูตร เพื่อให,บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีโลกทัศนที่
กว,างไกลพร,อมที่จะออกไปทํางานได, และพัฒนาหลักสูตรให,มีมาตรฐานระดับนานาชาติ และตอบสนอง
ความต,องการของประเทศ โดยสนับสนุนให,มีการเปOดหลักสูตรใหม) และขยายจํานวนรับนักศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี ให,บรรลุเปDาหมายจํานวน 40 % ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาชั้นป<ที่ 6 ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระแก,ว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดในพื้นที่ใกล,เคียง เมื่อถึงป< 2558 ในการดําเนินการ
ดังกล)าวจึงต,องศึกษาร)าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) นโยบาย
รัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษา ในฐานะที่เป'นส)วนราชการใน
สังกัด เพื่อให,การกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให,สอดคล,อง เชื่อมโยง
กับความต,องการบุคลากรที่จะเป'นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต)อไป
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 - 2559)
1. ปฐมบท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,า ฯ ให,
ประกาศว)า โดยที่คณะรัฐมนตรีได,พิจารณาเห็นสมควรให,ประกาศใช,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งเป'นแผนพัฒนา ฯ ที่ภาคีทุกภาคส)วนในสังคมไทยทุกระดับ ได,มีส)วนร)วม
ดําเนินการ และได,ให,สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติให,ความเห็นตามมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ
แห)งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล,ว เพื่อใช,เป'นแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ดังมีสาระสําคัญตามที่แนบท,ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,า ฯ ให,ใช,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห)งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ตั้งแต)วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต)แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเมื่อป< 2504 จนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีพัฒนาการมาอย)างต)อเนื่องภายใต,สถานการณและเงื่อนไข รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงในมิติต)างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในช)วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 การ
พัฒนาประเทศอยู)ภายใต,กระแสโลกาภิวัตน จึงเป'นจุดเปลี่ยนกระบวนทัศนของการวางแผนที่ยึด “คนเป2น
ศูนย!กลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มี “การพัฒนาแบบองค!รวม” และ
เริ่มให,ความสําคัญกับกระบวนการมีส)วนร)วมของภาคีการพัฒนา ต)อมาในช)วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
และฉบับที่ 10 ได, นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป2นปรัชญานําทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ
ผลการพัฒนาประเทศก)อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ได,ข,อสรุปว)า การพัฒนาเศรษฐกิจ
ก,าวหน,า การพัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมมีป2ญหา การพัฒนาไม)ยั่งยืน และการน,อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใช,ในการพัฒนาประเทศที่เริ่มดําเนินการตั้งแต)แผนพัฒนาฯ ฉบับ
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ที่ 8 ต)อเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่มุ)งพัฒนา
เศรษฐกิ จ เป' น การเน, น ให, คนเป'น ศู น ยกลางการพั ฒ นาประเทศทุ กขั้ น ตอนตามหลั กการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู) ต)อเนื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ยังคงอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป'นปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศ เน,นการสร,างความรู,ความเข,าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให,กับภาคส)วนต)างๆ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ยังคงน,อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป'นปรัชญาพื้นฐาน มุ)งสร,างภูมิคุ,มกันให,กับประเทศภายใต,ทุนสําคัญ 3 ทุน ได,แก) ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม โดยผลการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
พบว)าสังคมไทยได,นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช,อย)างกว,างขวางในทุกภาคส)วน ขณะที่
ความอยู)เย็นเป'นสุขในช)วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 อยู)ระหว)างร,อยละ 66 – 67 ใกล,เคียงกับร,อยละ 65
ในป< 2549 ซึ่งเป'นป<สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 โดยป2จจัยด,านเศรษฐกิจที่เข,มแข็ง การมีงานทํา
ความเข,มแข็งของชุมชน และความอบอุ)นของครอบครัว ส)งผลต)อความอยู)เย็นเป'นสุข อย)างไรก็ตาม ป2จจัยที่
ยังเป'นอุปสรรคที่สําคัญ ได,แก) ความสมานฉันทในสังคม สภาพแวดล,อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล
รวมถึงสุขภาวะของคนไทยในด,านคุณภาพการศึกษา
การประยุกต!ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่10
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได, มีการประยุ กตใช, และมี ผ ลอย) า งเป' นรู ป ธรรมในช) ว งที่
ประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป< 2540 และเป'นแนวทางปฏิบัติอันสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยให,พ,นจากภาวะวิกฤต ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส)งผลกระทบต)อประเทศไทย รวมถึงวิกฤตที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสังคม การน,อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป'นแนวปฏิบัติ ได,ส)งผลให,ประเทศไทยเข,มแข็ง มีภูมิคุ,มกันสูงขึ้นในหลายด,าน ขณะที่
บางเรื่องอยู)ในระหว)างการปรับตัวต)อการเปลี่ยนแปลงและประชาชนได,รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
รุนแรงในเบื้องต,นแต)สามารถฟ`aนตัวได,เร็วขึ้น ความก,าวหน,าในการน,อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู)
การปฏิบัติของทุกภาคส)วนเพื่อมุ)งหวังให,เกิดภูมิคุ,มกันแก)ตัวเอง ครอบครัว องคกร สังคมและประเทศมี
หลายประการ
ในส)วนภาครัฐ ได,น,อมนําไปประยุกตใช,ในการบริหารประเทศในหลายระดับ ทั้งเป'น
หลักการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาค การกําหนดนโยบายภาครัฐที่ยั่งยืน การกําหนดกลยุทธและการ
ดําเนินการตามนโยบายที่เหมาะสม ตลอดระยะเวลากว)า 10 ป<ที่ผ)านมาประเทศไทยได,ดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคอย)างรัดกุมมากขึ้น บนพื้นฐานการของการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยกําหนดกรอบ
การคลังที่ยั่งยืนเพื่อเป'นกฎเกณฑในการใช,จ)ายงบประมาณของรัฐบาล ประกอบด,วย 1) การรักษาสัดส)วนหนี้
สาธารณะต)อผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในระดับที่ไม)เกินร,อยละ 50.02) การกําหนดสัดส)วนรายจ)ายการ
ลงทุนของรัฐบาลไม)ต่ํากว)าร,อยละ 25.0 ของงบประมาณโดยรวม และ 3) การกําหนดภาระหนี้รัฐบาลไม)ให,
เกินร,อยละ 15.0ของงบประมาณรวม
ขณะที่ ภาคธุรกิจ เอกชน ได,มีการประยุกตใช,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย)า ง
กว,างขวางมากขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในช)วงป< 2540 องคกรภาคธุรกิจได,มีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจเพื่อให,มีความรับผิดชอบต)อสังคมมากขึ้น บทเรียนจากวิกฤตทําให,องคกรธุรกิจขนาดใหญ)เริ่มมี
วิสัยทัศนที่มุ)งกําไรระยะยาวมากกว)าในระยะสั้น และให,ความเป'นธรรมแก) ผู,มีส)ว นได,ส)ว นเสีย การ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจได,ส)งผลต)อการวางแผนการลงทุน การผลิต การบริหาร
กําลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกด,าน ทั้งกลุ)มธุรกิจขนาดใหญ) และกลุ)มธุรกิจขนาดกลาง
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และขนาดย)อม มีการกระจายความเสี่ยงอย)างรอบคอบ โดยเฉพาะการกระจายแหล)งเงินทุนจากหนี้ระยะสั้น
ในตลาดเงินมาเป'นการระดมทุนในตลาดทุนมากขึ้น สินเชื่อของภาคธุรกิจที่ไม)ใช)สถาบันการเงินต)อผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศลดลงจากร,อยละ 44.1 ในป< 2546 เป'นร,อยละ 36.3 ในป< 2543 ขณะที่การออกหุ,นกู,
และหุ,นทุนมีสัดส)วนเพิ่มขึ้น 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 รวมทั้งมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการสร,างฐานการผลิตที่ใช,วัตถุดิบโดยเฉพาะภาคเกษตรและนําภูมิป2ญญาท,องถิ่นมาต)อ
ยอดสร,างคุณค)าที่ผลประโยชนตกอยู)กับประชาชนในพื้นที่ เช)น การผลิตและการส)งออกสินค,าเครื่องใช,ใน
บ,าน สบู) ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร รายได,จึงกระจายสู)ชุมชน สินค,าส)งออกเริ่มมีฐานที่กระจายประเภท
ผลิตภัณฑหลากหลายมากขึ้นเช)นเดียวกับการกระจายตลาดส)งออกไปสู)ตลาดใหม)ๆ เพื่อลดความเสี่ยง
ส)วน ภาคประชาชนและชุมชน รับรู, เข,าใจและน,อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใช,ในการดําเนินชีวิตแบบเรียบง)าย ประหยัด ไม)ฟุbมเฟ`อย มีการเก็บออม และสร,างการมีส)วนร)วม
ในชุมชน จากการเผยแพร)แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย)างต)อเนื่อง กว,างขวางตั้งแต)ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป'นต,นมา ทําให,การรับรู,ของประชาชนขยายตัวค)อนข,างมาก จากผลการสํารวจของ
โครงการ พ.ศ. พอเพียงในช)วงป< 2550 – 2551 ประชาชนกลุ)มตัวอย)างทั้งหมดรับรู,ข,อมูลข)าวสารเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ)านสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร และวิทยุ ขณะที่ความเข,าใจ
ในการนําไปประยุกตใช,เพื่อการดํารงชีพมีสูงถึงร,อยละ 74.0 ของกลุ)มตัวอย)าง ความเข,าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกต)างกันในแต)ละหลักการ ในหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุ,มกัน และ
เงื่อนไขการมีความรู, พบว)า การมีคุณธรรมอยู)ในเกณฑสูงถึงร,อยละ 75–85 ขณะที่ความเข,าใจในหลักความมี
เหตุผลมีร,อยละ 44.0 และประชาชนมีความเข,าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว)ามีเชื่อมโยงอย)าง
มากกับการประหยัด ไม)ฟุbมเฟ`อย มีชีวิตเรียบง)าย มีการออม และเอื้อเฟ`aอ เผื่อแผ) แบ)งป2นช)วยเหลือผู,ที่ด,อย
โอกาส
ขณะที่ ภาคเกษตร เป'นภาคที่มีความสําคัญและมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใช,ในทุกระดับอย)างกว,างขวางตั้งแต)ระดับเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หลักการของ
เกษตรทฤษฎีใหม)เป'นการประยุกตใช,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด,านการเกษตรที่เป'นรูปธรรม นําไปสู)
ความพออยู)พอกินมีความมั่นคงและปลอดภัยด,านอาหาร ลดรายจ)าย พึ่งตนเอง และแก,ป2ญหาความยากจน
ของภาคครัวเรือนและภาคชุมชน เกษตรกรที่น,อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช,ใน
หลายพื้นที่ ปรากฏผลชัดเจนว)าสามารถก,าวพ,นภาวะหนี้สินจากการทําการเกษตรเชิงพาณิชยสู)เกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรียวนเกษตร เกษตรกรตัวอย)างที่ได,รับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ต)างก็ยืนยันว)าเกษตรกรที่เริ่มต,นชีวิตใหม)ด,วยการดําเนินตามเกษตรทฤษฎีใหม)ที่ลดรายจ)าย ลดการใช,
สารเคมี และเน,นการผลิตที่ยึดความมีเหตุผล และองคความรู, สามารถทําให,เกษตรกรมีเงินออม หลุดพ,นจาก
ภาวะหนี้สิน และมีรายได,มั่นคงสามารถช)วยเหลือ แบ)งป2นให,เพื่อนบ,านและชุมชน
นอกจากนี้ ดานการศึกษา ทั้งมูลนิธิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต,การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห)งชาติ และสถาบันวิจัยอื่นๆ ได,มีการสร,างองคความรู,เกี่ยวกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใช,อย)างหลากหลายมากขึ้น มีการสังเคราะหบทเรียนจากการปฏิบัติจริง นํามาจัดระบบ
ฐานข,อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร)ความรู,ความเข,าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงอย)างกว,างขวางในหน)วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท,องถิ่น จัดทําหลักสูตรการเรียน
การสอนและการฝdกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามี 26 หลักสูตร/รายวิชา ใน 19 สถาบัน มีการ
เสริมสร,างเครือข)ายการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีการเปOดสอน รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู,อย)าง
สม่ําเสมอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให,เข,มข,นยิ่งขึ้น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ภายใต, ส ถานการณการเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะมี ผ ลต) อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 สะท,อนให,เห็นว)าประเทศไทยยังต,องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่ผันผวน ซับซ,อนและคาดการณผลกระทบได,ยาก แม,ว)าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ,มกัน
เพิ่มขึ้น และมีภูมิคุ,มกันที่แข็งแกร)งแตกต)างกันไปทั้งในระดับป2จเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต)ก็ยังไม)
เพียงพอที่จะรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได,อย)างมีประสิทธิภาพ ส)งผลให,ประเทศต,อง
เผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่อ)อนแอ โครงสร,างเศรษฐกิจที่
ไม)สามารถรองรับการเติบโตอย)างยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของค)านิยมที่ดีงามในสังคมไทย
ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม และความเสี่ยงด,านความมั่นคงของประเทศ จึง
จํา เป'น ต, องนํ า ภูมิคุ,มกัน ที่ มีอยู) พร,อมทั้ งสร, า งภู มิคุ,มกั น ในประเทศให, เ ข,มแข็งขึ้ น ภายใต,ห ลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร,างทุนที่มีอยู)ของประเทศให,เข,มแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม รวมทั้งใช,ประโยชนอย)างมีประสิทธิภาพและเป'นธรรม เพื่อ
เตรียมพร,อมให,ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได,อย)างยั่งยืน
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่มีความต)อเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป2น
ศูนย!กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อให,การพัฒนาและบริหารประเทศเป'นไปบนทางสายกลาง
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย)างบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล,อมและการเมือง โดยมีการ
วิเคราะหอย)าง “มีเหตุผล” และใช,หลัก “ความพอประมาณ” ให,เกิดความสมดุลระหว)างมิติทางวัตถุกับ
จิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว)างความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแข)งขันในเวทีโลก ความสมดุล
ระหว)างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ด,วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให,เพียงพอพร,อม
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ทุกขั้นตอนต,องใช, “ความรอบรู,” ในการพัฒนาด,านต)างๆ ด,วยความรอบคอบ เป'นไปตามลําดับขั้นตอน และ
สอดคล,องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร,างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน,าที่และดําเนินชีวิตด,วย “ความเพียร” จะเป'นภูมิคุ,มกันที่ดีให,พร,อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับป2จเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ
การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
จึงต,องเร)งสร,างภูมิคุ,มกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาด,านต)างๆ เพื่อปDองกันป2จจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต,องเผชิญ และ
เสริมรากฐานของประเทศด,านต)างๆ ให,เข,มแข็ง ควบคู)ไปกับการให,ความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให,มีคุณภาพ ก,าวทันต)อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข,าถึงทรัพยากรและได,รับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย)างเป'นธรรม รวมทั้งสร,างโอกาสทางเศรษฐกิจด,วยฐานความรู, เทคโนโลยีและ
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นวัตกรรม และความคิดสร,างสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป'นมิตรต)อสิ่งแวดล,อมนําไปสู)การ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางการสร,างภูมิคุ,มกันในประเด็นต)างๆ ที่สําคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสู&สังคมคุณภาพ มุ)งสร,างภูมิคุ,มกันตั้งแต)ระดับ
ป2จเจก ครอบครั วและชุ มชนสู)สั งคมที่มีคุณภาพ สามารถจัด การความเสี่ยงและปรั บตัว เข, ากับ การ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีส)วนร)วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศได,อย)างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด,วย
1.1 การสรางความเป2นธรรมในสังคม ให,ความสําคัญกับการสร,างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให,ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข,าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ มีโอกาส
เข,าถึงทรัพยากรและโครงสร,างพื้นฐานในการสร,างอาชีพและรายได,ที่มั่นคง สามารถเข,าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย)างเสมอภาคและสามารถดํารงชีวิตอยู)ได,อย)างมีศักดิ์ศรี ภายใต,ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร)งใส ยึดประโยชนส)วนรวมและเปOดโอกาสการมีส)วนร)วมของประชาชนทุกภาคส)วนในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ
1.2 การพัฒนาคนสู&สังคมแห&งการเรียนรูตลอดชีวิต ให,ความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช)วงวัยให,มีภูมิคุ,มกันต)อการเปลี่ยนแปลง มีความพร,อมทั้งด,านร)างกายที่
สมบูรณแข็งแรง มีสติป2ญญาที่รอบรู, และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและ
สามารถเรียนรู,ตลอดชีวิต ควบคู)กับการเสริมสร,างสภาพแวดล,อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให,เข,มแข็ง
และเอื้อต)อการพัฒนาคน
2. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู&ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม& ที่มุ)งพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให,เข,มแข็ง เพื่อลดการพึ่งพาป2จจัยภายนอก โดยการสร,างความเข,มแข็งให,กับ
ผู,ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อม ผู,ประกอบการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และผู,ประกอบการในภาคเกษตร ให,ใช,ภูมิป2ญญา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร,างสรรค เพื่อยกระดับสู)การผลิตและการให,บริการบนฐานความรู, และที่เป'นมิตรต)อ
สิ่งแวดล,อม ตลอดจนให,มีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต)างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
รวมทั้งสร,างภูมิคุ,มกันต)อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบด,วย
2.1 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน ให,ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป'นฐานการผลิตภาคเกษตรให,เข,มแข็ง
และสามารถใช,ประโยชนได,อย)างยั่งยืน เพื่อให,ภาคเกษตรเป'นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความ
มั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร,างความมั่นคงในอาชีพและรายได,
ให,แก)เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให,ความสําคัญกับการสร,างความมั่นคง
ด,านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสร,างภูมิคุ,มกันให,ภาคเกษตร
สามารถพึ่งตนเองและเผชิญกับป2จจัยเสี่ยงต)างๆ ได,อย)างมั่นคง
2.2 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู&การเติบโตอย&างมีคุณภาพและยั่งยืน
ให,ความสําคัญกับการปรับโครงสร,างเศรษฐกิจบนฐานความรู, ความคิดสร,างสรรค และภูมิป2ญญา ภายใต,
ป2จจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวยและระบบการแข)งขันที่เป'นธรรม มุ)งปรับโครงสร,างการค,าและการลงทุนให,
สอดคล,องกับความต,องการของตลาดทั้งภายในและต)างประเทศ สร,างมูลค)าเพิ่มให,กับสาขาบริการที่มี
ศักยภาพ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู)อุตสาหกรรมฐานความรู,เชิงสร,างสรรคและเป'นมิตรต)อสิ่งแวดล,อม
พัฒนาโครงสร,างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ควบคู)ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบต)างๆ และ
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บริหารจัดการเศรษฐกิจส)วนรวมอย)างมีประสิทธิภาพ เพื่อให,เป'นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข,มแข็งและ
ขยายตัวอย)างมีคุณภาพ
2.3 การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ให,ความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความร)วมมือ
ระหว)างประเทศในภูมิภาคต)างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ,มกันต)อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกให,ความสําคัญกับการพัฒนาความร)วมมือแบบหุ,นส)วนการพัฒนาที่ยั่งยืนและยึด
ผลประโยชนร)วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สร,างปฏิสัมพันธในความร)วมมือระหว)างประเทศ
อย)างสร,างสรรค เตรียมความพร,อมของประเทศไทยในการเข,าสู)ประชาคมอาเซียน และเสริมสร,างความ
เข,มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต)ระดับชุมชนท,องถิ่นให,ก,าวทันการเปลี่ยนแปลง
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย&างยั่งยืน ให,ความสําคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมให,เพียงพอต)อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบน
พื้นฐานของการมีส)วนร)วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช,ประโยชน การปรับกระบวนทัศนการพัฒนา
และขับเคลื่อนประเทศไปสู)การเป'นเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเป'นมิตรกับสิ่งแวดล,อม ควบคู)ไปกับ
การเตรียมความพร,อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร,างภูมิคุ,มกันด,าน
การค,าจากเงื่อนไขด,านสิ่งแวดล,อมและเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพื่อให,สังคมมีภูมิคุ,มกัน
สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให,คนในสังคมไทย
โดยสรุป การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะเป'นการสร,างภูมิคุ,มกันใน
มิติต)างๆให,แก) ป2จเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช,แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู)
ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต)อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พร,อมทั้งขยายการ
นําทุนของประเทศที่มีศักยภาพจาก 3 ทุน ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อม เป'น 6 ทุน ได,แก) ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อม และทุนทางวัฒนธรรมมาใช,ประโยชนอย)างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร,างฐาน
ทางป2ญญาเพื่อเป'นภูมิคุ,มกันให,กับคนและสังคมไทยเป'นสังคมที่มีคุณภาพ ก,าวสู)สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่
มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย)างยั่งยืนและเป'นมิตรต)อสิ่งแวดล,อม โดยนาความรู,และจุดแข็งของอัต
ลักษณไทยมาปรับโครงสร,างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เข,มแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอย)างรู,เท)าทัน สร,างความยั่งยืนของภาคเกษตรและความมั่งคั่งด,านอาหารและพลังงาน รวมทั้งการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมอย)างยั่งยืน ควบคู)ไปกับการเสริมสร,างระบบธรรมาภิบาลและ
ความสมานฉันทในทุกภาคส)วนและทุกระดับ เป'นฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุ)งสู)การอยู)
ร)วมกันในสังคมอย)างมีความสุขและเป'นธรรม
2. การประเมินสถานการณ! ความเสี่ยงและการสรางภูมิคุมกันของประเทศ
2.1 สถานการณ!การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต&อการพัฒนาประเทศ
ประเทศไทยยังต,องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกสําคัญที่ส)งผลกระทบต)อ
การพัฒนาประเทศ ทั้งที่จะเป'นโอกาสและอุปสรรค ดังนี้
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่สําคัญ สรุปได,ดังนี้
1) กฎ กติกาใหม&ของโลกหลายดานส&งผลใหทุกประเทศตองปรับตัว
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผ)านมาได,ส)งผลให,เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจโลกทั้งด,านการค,า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล,อม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหม)ของโลก
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2) การปรับตัวเขาสู&เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย!กลาง รวมทั้งภูมิภาค
เอเชียซึ่งทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ)มประเทศอุตสาหกรรมใหม) อาทิ ฮ)องกง เกาหลี สิงคโปร
ไต,หวัน และกลุ)มประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน,มเป'นศูนยกลางการผลิตสินค,าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบาย
การเปOดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางใน
ภูมิภาคเอเชีย จะช)วยเพิ่มกาลังซื้อในตลาดโลก
3) การเขาสู&สังคมผูสูงอายุของโลก ในช)วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.86 ล,านคน และการเป'นสังคมผู,สูงอายุของประเทศสําคัญในโลก มี
ผลกระทบต)อการเคลื่อนย,ายกําลังคนข,ามประเทศ
4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส&งผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน
ในช)วง 30 ป<ที่ผ)านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 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) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลก มีแนวโนมจะเป2น
ปTญหาสําคัญ ความต,องการพืชพลังงาน สินค,าเกษตรและอาหารมีแนวโน,มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก
แต)การผลิตพืชอาหารลดลงด,วยข,อจํากัดด,านพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู) และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต&อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตอบสนองต&อการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมองและจิต ซึ่ง
จะเป'นได,ทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข,อมูลธุรกิจหรือข,อมูลส)วนบุคคล
7) การก&อการรายสากลเป2นภัยคุกคามประชาคมโลก การก)อการร,าย
และอาชญากรรมข,ามชาติมีแนวโน,มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข)ายที่ซับซ,อนมากขึ้น
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ สรุปไดดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู)ในเกณฑดี โดยภาคอุตสาหกรรมเป'นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง
ภาคเกษตรเป'นแหล)งสร,างรายได,หลักของประชาชนส)วนใหญ)ในประเทศและเป'นฐานในการสร,างมูลค)าเพิ่ม
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสร,างมูลค)าเพิ่มให,แก)เศรษฐกิจ
2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยก,าวสู)สังคมผู,สูงอายุ
จากการมีโครงสร,างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได,รับการพัฒนา
ศักยภาพทุกช)วงวัย แต)ยังมีป2ญหาด,านคุณภาพการศึกษาและสติป2ญญาของเด็ก มีพฤติกรรมเสี่ยงต)อสุขภาพ
และผลิตภาพแรงงานต่ํา
3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทุ น ทรั พ ยากร ธรรมชาติ เ สื่ อ มโทรม การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศส) ง ผลซ้ํ า เติ ม ให, ป2 ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมรุนแรง กระทบต)อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมยังไม)มีประสิทธิภาพเท)าที่ควร
4) การเปลี่ ย นแปลงดานการบริ ห ารจั ด การการพั ฒนาประเทศ
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แต)ความขัดแย,งทางการเมืองและความไม)สงบในจังหวัดชายแดน
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ภาคใต,ยังดํารงอยู)และส)งผลต)อเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน ความเชื่อมั่นของนานาประเทศ
ตลอดจนความสงบสุขที่ลดลง ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น แต)ขีด
ความสามารถในการปDองกันการทุจริตต,องปรับปรุง การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเรื่องการเพิ่ม
รายได,ให,องคกรปกครองส)วนท,องถิ่น แต)มีความล)าช,าในการถ)ายโอนภารกิจและมีความไม)ชัดเจนในการแบ)ง
บทบาทหน,าที่กับราชการ
ส)วนกลาง ขณะเดียวกัน การคอรรัปชั่นยังคงเป'นป2ญหาสําคัญของไทย กลุ)มคนรุ)นใหม)เห็นว)าการคอรรัปชั่น
เป'นเรื่องที่ยอมรับได,
2.2 การประเมินความเสี่ยง
ในช)วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยง ที่ต,อง
เตรียมการสร,างภูมิคุ,มกันให,ประเทศพร,อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย)างมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้
2.2.1 การบริหารภาครัฐอ&อนแอ ไม)สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได,อย)าง
มีประสิทธิภาพ อํานาจรัฐถูกใช,เพื่อผลประโยชนของคนบางกลุ)ม ความสัมพันธระหว)างภาครัฐกับภาค
ประชาชนและระหว)างประชาชนกับประชาชนในบางพื้นที่มีช)องว)างมากขึ้น
2.2.2 โครงสรางทางเศรษฐกิจไม&สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย&างยั่งยืน
เศรษฐกิจไทยมีความอ)อนไหวต)อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและป2จจัยแวดล,อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู)กับป2จจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการ
ผลิตต่ํา เป'นอุปสรรคต)อการเพิ่มความสามารถในการแข)งขันในตลาดโลก
2.2.3 โครงสรางประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง ประเทศไทยจะเป'นสังคมผู,สูงอายุอย)างสมบูรณในป< 2568 ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีสัดส)วน
ลดลงอย)างต)อเนื่อง ทําให,สัดส)วนประชากรวัยแรงงานลดลงในช)วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาจกระทบต)อ
ความต,องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต
2.2.4 ค&านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน กระแส
โลกาภิวัตนมีผลกระทบต)อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม ส)งผลให,สังคมไทยมีความเป'นวัตถุนิยม คนไทย
ให,ความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง
2.2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของประเทศมีแนวโนมเสื่อม
โทรมรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด,านกายภาพ การใช,ประโยชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส)งผลให,สถานการณและแนวโน,มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมทวีความรุนแรง
โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ํา การใช,ทรัพยากรอย)างสิ้นเปลือง ไม)คุ,มค)า และปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้น นําไปสู)
ความเสี่ยงต)อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝ2fงอย)างต)อเนื่อง
2.2.6 ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงดานความมั่นคง ทั้งที่มาจากป2ญหาการก)อ
ความไม)สงบในประเทศ ป2ญหาการก)อการร,าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข)งขันด,านต)างๆ ในเวทีระหว)าง
ประเทศ รวมทั้ง ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษยและธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง มีแนวโน,มจะมีความ
รุนแรงและผลกระทบเพิ่มขึ้นในระยะต)อไป
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2.3 การสรางภูมิคุมกันของประเทศ
เพื่ อ ให, ป ระเทศไทยสามารถรองรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงได, อย) า งมี
ประสิทธิภาพ จําเป'นต,องสร,างภูมิคุ,มกันประเทศ ดังนี้
2.3.1 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!
ทรงเป2นประมุข สถาบันพระมหากษัตริยเป'นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให,เกาะเกี่ยวกันอย)างแน)นเฟDน
เป'นแบบอย)างในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
2.3.2 การพัฒนาประเทศใหอยู&บนฐานความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเป'นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยน
การผลิตจากการใช,ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ํา ไปสู)การใช,ความรู,และความ
ชํานาญด,านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.3.3 สังคมไทยมีค&านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม วัฒนธรรมไทยที่ดีงามสามารถ
ยึดโยงคนไทยให,เป'นเอกภาพ ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแย,งในสังคมไทย ประชาชนนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช,กับชีวิตประจําวัน ครอบครัวบ)มเพาะความเป'นไทยที่มีจิตสานึก
และอัตลักษณให,บุตรหลานได,ตระหนักถึงรากเหง,าของตนเอง
2.3.4 ภาคการเกษตรเป2นฐานรายไดหลักและความมั่นคงดานอาหารของ
ประเทศ ก)อให,เกิดประโยชนหลายด,าน ทั้งแหล)งสร,างงาน แหล)งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของ
สังคมไทย มีส)วนสําคัญในการลดความยากจน สร,างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร,อน
2.3.5 ชุมชนเป2นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส&วนร&วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป2นสังคมสวัสดิการ เป'นพลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศ
ให,มั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทาป2ญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมใน
ระดับท,องถิ่นได,อย)างมีประสิทธิภาพ กลไกชุมชนสามารถพัฒนาท,องถิ่นให,เจริญรุ)งเรือง
3. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.1 แนวคิดหลัก
ภายใต,สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะ
ส)งผลกระทบต)อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเป' นต,องกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่
เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ)านมาสะท,อนป2ญหาเชิงโครงสร,างของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล,อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม)เอื้อต)อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมี
ความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทาให,ป2ญหาต)างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจําเป'นต,อง
เตรียมพร,อมและสร,างภูมิคุ,มกันของประเทศให,เข,มแข็งภายใต,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให,สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได,อย)างมั่นคงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่ต)อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อน
ให,บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส)วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป'น
องครวมที่มี “คนเป'นศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย)างบูรณาการ ทั้งมิติตัว
คน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล,อม และการเมือง เพื่อสร,างภูมิคุ,มกันให,พร,อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับป2จเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให,ความสําคัญกับการมีส)วนร)วม
ของทุกภาคส)วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
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3.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได,ตระหนักถึงสถานการณ
และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด,าน
เศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป'นไปอย)างรวดเร็วและส)งผลกระทบอย)างชัดเจนต)อประเทศไทยทั้งเชิง
บวกและลบดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล)าว จึงเป'นการใช,จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู)ให,เป'นประโยชนต)อการพัฒนาประเทศ
เพื่อสร,างความเข,มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให,ความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ภายในประเทศที่ เ น, น การเสริ ม สร, า งความเข, ม แข็ งของฐานการผลิ ต ภาคเกษตร และการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อม ขณะเดียวกัน จําเป'นต,องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต,กรอบความร)วมมือต)างๆ เพื่อสามารถใช,
โอกาสที่ เกิดขึ้น และเพิ่มภูมิคุ,มกั นของทุ นที่มีอยู)ในสังคมไทยได,อย)างเหมาะสม พร,อมก,าวสู)ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป< 2558ขณะเดียวกัน จําเป'นต,องสร,างความพร,อมสําหรับเชื่อมโยงด,านกายภาพทั้ง
โครงสร,างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ควบคู)กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร,างองคความรู, การ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร,างสรรค ให,เป'นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทยการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป'นการสร,าง
ภูมิคุ,มกันในมิติต)างๆ เพื่อให,การพัฒนาประเทศสู)ความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพ
มาใช,ประโยชนอย)างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร,อมทั้งเสริมสร,างให,แข็งแกร)งเพื่อเป'นรากฐานการพัฒนา
ประเทศที่สําคัญได,แก) การเสริมสร,างทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให,ความสําคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยสู)สังคมคุณภาพ มุ)งสร,างภูมิคุ,มกันตั้งแต)ระดับป2จเจก ครอบครัว และชุมชน
สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข,ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข,าถึงทรัพยากรและได,รับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย)างเป'นธรรม สําหรับการเสริมสร,างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน)มุ)งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให,เข,มแข็ง โดยใช,ภูมิป2ญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
ความคิดสร,างสรรค ให,ความสําคัญกับการปรับโครงสร,างการค,าและการลงทุนให,สอดคล,องกับความต,องการ
ของตลาดภายในประเทศและต)างประเทศ การผลิตที่เป'นมิตรต)อสิ่งแวดล,อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคต)างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในส)วนการเสริมสร,างทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อม ให,ความสําคัญกับการสร,างความมั่นคงด,านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล,อมที่เป'นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ)งสู)การเป'นเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเป'นมิตรกับ
สิ่งแวดล,อม การเตรียมความพร,อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการ
สร,างภูมิคุ,มกันด,านการค,าจากเงื่อนไขด,านสิ่งแวดล,อม ควบคู)ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
ขณะเดียวกัน จําเป'นต,องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร,างความเป'นธรรมในสังคม ให,ความสําคัญกับ
การพัฒนาระบบราชการและข,าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอํานาจให,แก)
องคกรปกครองส)วนท,องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปDองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย)างมีส)วนร)วม ส)งเสริมให,ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข,าถึงกระบวนการยุติธรรมอย)างเท)าเทียมและสร,าง
ความเป'นธรรมในการเข,าถึงทรัพยากร ควบคู)ไปกับปลูกจิตสานึก ค)านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก)
ประชาชนทุกกลุ)ม

22
4. วิสัยทัศน!และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มุ)งพัฒนาภายใต,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขับเคลื่อนให,บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป'นศูนยกลางของการพัฒนา ให,
ความสําคัญกับการสร,างกระบวนการมีส)วนร)วมของทุกภาคส)วนในสังคม พัฒนาประเทศสู)ความสมดุลในทุก
มิติ อย)างบูรณาการ และเป'นองครวม และยึดวิสัยทัศนป< พ.ศ. 2570 ดังนี้
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป'นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชวี ิตแห)งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพืน้ ฐานที่ทวั่ ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู)
ในสภาวะแวดล,อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป'นมิตรกับสิง่ แวดล,อม มีความมั่นคง
ด,านอาหารและพลังงาน อยู)บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข)งขันได,ในเวทีโลก สามารถอยู)ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได,อย)างมีศักดิ์ศรี”

4.1 วิสัยทัศน!และพันธกิจการพัฒนาประเทศ
การจัดทําแผนพัฒนาในระยะ 5 ป< ที่สอดคล,องกับวิสัยทัศนระยะยาวดังกล)าว
จําเป'นต,องมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับ
ความสําคัญสูงในช)วงระยะ 5 ป< แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 จึงประกอบด,วยวิสัยทัศนและพันธกิจ 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'นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงใน
ชีวิต ได,รับการคุ,มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย)างทั่วถึงและเท)าเทียม มีโอกาสเข,าถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมอย) า งเสมอภาค
ทุ ก ภาคส) ว นได, รั บ การเสริ ม พลั ง ให, ส ามารถมี ส) ว นร) ว มใน
กระบวนการพัฒนา ภายใต,ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร)งใส เป'นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให,มีคุณธรรม เรียนรู,ตลอดชีวิต มีทักษะและ
การดํารงชีวิตอย)างเหมาะสมในแต)ละช)วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท,องถิ่นมีความเข,มแข็ง สามารถ
ปรับตัวรู,เท)าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให,เข,มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู,
ความคิดสร,างสรรค และภูมิป2ญญา สร,างความมั่นคงด,านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร,างการผลิตและ
การบริโภคให,เป'นมิตรกับสิ่งแวดล,อม พร,อมสร,างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
4) สร, า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล, อ ม
สนับสนุนการมีส)วนร)วมของชุมชน รวมทั้งสร,างภูมิคุ,มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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4.2. วัตถุประสงค!และเป?าหมาย
4.2.1 วัตถุประสงค!
1) เพื่อเสริมสร,างสังคมที่เป'นธรรมและเป'นสังคมสงบสันติสุข
2) เพื่ อพัฒนาคนไทยทุกกลุ)มวั ยอย)า งเป'น องครวมทั้งทางกาย ใจ
สติป2ญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให,มีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให,เติบโตอย)างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน
เป'นผู,นํา การผลิตสินค,าและบริการบนฐานป2ญญาและความคิดสร,างสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป'นมิตรต)อสิ่งแวดล,อม นําไปสู)การเป'นสังคมคารบอนต่ํา
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมให,เพียงพอต)อ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป'นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
4.2.2 เป?าหมายหลัก
1) ความอยู)เย็นเป'นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความ
เหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดส)วนผู,อยู)ใต,เส,นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไม)ต่ํากว)า
5.0 คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรู,อย)างต)อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทาง
สังคมมีความเข,มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให,
ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม)ต่ํากว)าร,อยละ 3.0 ต)อป< เพิ่มขีดความสามารถในการแข)งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค)าผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อมต)อ ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ให,มีสัดส)วนไม)ต่ํากว)าร,อยละ 40.0
4) คุณภาพสิ่งแวดล,อมอยู)ในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลด
การปล)อยกgาซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปbาไม,เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
4.2.3 ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความอยู)เย็นเป'นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส)วนรายได,ระหว)าง
กลุ)มประชากรที่มีรายได,สูงสุดร,อยละ 10.0 กับกลุ)มที่มีรายได,น,อยร,อยละ 10.0 สัดส)วนผู,อยู)ใต,เส,นความ
ยากจน สัดส)วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข,าถึง การคุ,มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการ
คอรรัปชั่น
2) จํานวนป<การศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู,เรียนทุกระดับการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม สัดส)วนประชากรที่เข,าถึงโครงข)ายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากร
ด,านการวิจัยและพัฒนา อัตราการปbวยด,วยโรคไม)ติดต)อ และดัชนีความอบอุ)นของครอบครัว
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟDอ ผลิตภาพการผลิต
รวม อันดับความสามารถในการแข)งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส)วนมูลค)าผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย)อมต)อผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
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4) คุณภาพน้ําและอากาศ ร,อยละของพื้นที่ปbาไม,ต)อพื้นที่ประเทศ และ
สัดส)วนการปล)อยกgาซเรือนกระจกต)อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศต)อหัว
5. ยุทธศาสตร!การพัฒนา(เฉพาะที่เกี่ยวของกับการศึกษา)
การพัฒนาประเทศให,คนในสังคมอยู)ร)วมกันอย)างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย)างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใต,กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณได,ยากและ
ซับซ,อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจําเป'นต,องกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร
การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร)งสร,างภูมิคุ,มกันเพื่อปDองกันป2จจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด,านต)างๆ
ให,เข,มแข็ง ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้ (เฉพาะที่เกี่ยวข,องกับ
การศึกษา)
5.2 ยุทธศาสตร!การพัฒนาคนสู&สังคมแห&งการเรียนรูตลอดชีวิตอย&างยั่งยืน มุ)งเตรียมคน
ให,พร,อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให,ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช)วงวัยให,มีภูมิคุ,มกันเพื่อ
เข,าสู)สังคมแห)งการเรียนรู,ตลอดชีวิตอย)างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร,างศักยภาพ
ของคนในทุกมิติให,มีความพร,อมทั้งด,านร)างกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติป2ญญาที่รอบรู, และมีจิตใจที่สานึกใน
คุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และรู,คุณค)าความเป'นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู,ตลอดชีวิต ควบคู)กับ
การเสริมสร,างสภาพแวดล,อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให,เข,มแข็งและเอื้อต)อการพัฒนาคน รวมทั้ง
ส)งเสริมการพัฒนาชุมชนท,องถิ่นให,เข,มแข็งและสามารถสร,างภูมิคุ,มกันให,คนในชุมชน และเป'นพลังทางสังคม
ในการพัฒนาประเทศโดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
5.2.1 ปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม โดยส)งเสริมคู)
สมรสที่มีศักยภาพและความพร,อมให, มีบุ ตรเพิ่ มขึ้น และรั กษาระดับ อั ตราเจริ ญพั น ธุไม)ให,ต่ํ า กว) าระดั บ ที่
เป'นอยู)ป2จจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและส)งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให,เหมาะสมสอดคล,องกับ
ศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
5.2.2 พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันต&อการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช)วงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรู,สู)วัฒนธรรมการเกื้อกูล เสริมสร,างทักษะให,คนมีการ
เรียนรู,ต)อเนื่องตลอดชีวิต การต)อยอดสู)นวัตกรรมความรู, การฝdกฝนจนเกิดความคิดสร,างสรรค
5.2.3 ส&งเสริมการลดปTจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอย&างเป2นองค!รวม โดยสร,างเสริม
สุขภาวะคนไทยให,มีความสมบูรณแข็งแรงทั้งร)างกายและจิตใจ โดยการพัฒนาความรู,และทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และลดป2จจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล,อมที่มีผลต)อสุขภาพ
5.2.4 ส&งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระตุ,นให,เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู,ด,วย
การสร,างกระแสสังคมให,การเรียนรู,เป'นหน,าที่ของคนไทยทุกคน สร,างนิสัยใฝbรู, รักการอ)านตั้งแต)วัยเด็ก และ
ส)งเสริมการเรียนรู,ร)วมกันของคนต)างวัย ควบคู)กับการส)งเสริมให,องคกร กลุ)มบุคคล ชุมชน ประชาชน และ
สื่อทุกประเภทเป'นแหล)งเรียนรู,อย)างสร,างสรรค สื่อสารด,วยภาษาที่เข,าใจง)าย ส)งเสริมการศึกษาทางเลือกที่
สอดคล,องกับความต,องการของผู,เรียน สร,างป2จจัยสนับสนุนให,เกิดการเรียนรู,ตลอดชีวิต
5.2.5 เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ส)งเสริมให,ทุกภาคส)วนนา
ค)านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเป'นฐานในการพัฒนาคนและสังคม โดยส)งเสริมความเข,มแข็งของ
สถาบันหลักทางสังคม พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมให,เอื้อต)อการพัฒนาคน และสร,างค)านิยมให,คน
ไทยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
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5.3 ยุทธศาสตร!ความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อให,
ภาคเกษตรเป'นฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย)างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค,าเกษตร อาหารและ
พลังงานที่มีมูลค)าเพิ่ม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป'นมิตรกับสิ่งแวดล,อม และมีปริมาณเพียงพอกับ
ความต,องการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและเป'นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร,างความ
มั่นคงในอาชีพและรายได,เกษตรกร สนับสนุนครัวเรือนและองคกรเกษตรกร ชุมชนและเกษตรกรให,เข,มแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได,อย)างยั่งยืน โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
5.3.3 การสรางมู ลค& า เพิ่ มผลผลิ ต ทางการเกษตรตลอดห& วงโซ& ก ารผลิ ต
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร,างมูลค)าเพิ่มสินค,าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส)งเสริม
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ให,ร)วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู,ประกอบการนํา
องคความรู, นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป'นมิตรต)อสิ่งแวดล,อมบนฐานความคิดริเริ่มสร,างสรรคมาใช,
ในการสร,างมูลค)าเพิ่มสินค,า ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค,าเกษตรและ
อาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค,าเกษตรให,เทียบเท)าระดับสากล ส)งเสริมระบบตลาดกลางสินค,าเกษตร
และตลาดซื้อขายสินค,าเกษตรล)วงหน,า ส)งเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเข,ามามีส)วนร)วมในการบริหาร
จัดการระบบสินค,าเกษตรและอาหารร)วมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกสของภาคเกษตร
5.5 ยุทธศาสตร!การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม มุ)งเพิ่มศักยภาพในการใช,ประโยชนจากความได,เปรียบด,านที่ตั้งของประเทศในเชิง
ยุทธศาสตร ซึ่งเป'นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟOก เสริมสร,างประโยชนของไทยใน
ด,านการค,า การลงทุน การเงินและโอกาสด,านการตลาดระหว)างประเทศ ในการเข,าสู)ประชาคมอาเซียน
รวมทั้งเชื่อมโยงด,านการค,าการลงทุนกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหม)ในเอเชียและกลุ)มเศรษฐกิจใหม)ใน
เอเชียแปซิฟOก รวมทั้งผลักดันบทบาทของไทยให,เป'นส)วนสําคัญของความร)วมมือในการพัฒนาภายใต,กรอบ
ต)างๆ ได,แก) อนุภูมิภาค อาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมทั้งเอเชียแปซิฟOก โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
5.5.3 สรางความพรอมในการเขาสู&ประชาคมอาเซียน เป'นการพัฒนาความ
ร)วมมือระหว)างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการร)วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส)วนเศรษฐกิจ
เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐานเป2นที่ยอมรับในระดับ
สากล ยกระดับทักษะฝ<มือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค,าและบริการ เพื่อปDองกัน
สินค,าและบริการนําเข,าที่ไม)ได,คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ,าน
5.5.10
ปรั บ ปรุ ง และเสริ ม สรางความเขมแข็ ง ของภาคี ก ารพั ฒ นา
ภายในประเทศตั้งแต&ระดับชุมชนทองถิ่น มุ)งเสริมสร,างศักยภาพชุมชนท,องถิ่นให,รับรู,และเตรียมพร,อมรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ)มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให,สามารถพัฒนาเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ,าน ส)งเสริมศักยภาพด,านวิชาการและเครือข)ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร,างความ
ใกล,ชิด และปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุภูมิภาค
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2.2 แผนการบริหารราชการแผ&นดิน พ.ศ.2555-2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล&ม 128 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่ 21 กันยายน 2554
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ! ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
โดยนํ า มาเฉพาะส) ว นที่ เ กี่ ย วข, อ งกั บ การที่ จ ะกํ า หนดกรอบการจั ด หา และพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นโยบายเร&งด&วนที่จะเริ่มดําเนินการในปWแรก
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร,างสมดุลและ
ความเข,มแข็งอย)างมีคุณภาพให,แก)ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.8.2 ดําเนินการให,แรงงานมีรายได,เป'นวันละไม)น,อยกว)า300 บาท และผู,ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได,เดือนละไม)น,อยกว)า 15,000 บาทอย)างสอดคล,องกับผลิตภาพและผลิต
ภาพ
2.ในส&วนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในช&วงระยะ 4 ปWของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลจะดําเนินนโยบาย
หลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายขอที่ 2 ถึงขอที่ 8 ดังต&อไปนี้
2. นโยบายความมั่นคงแห&งรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไว,ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยดํารงไว,ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห)ง
องคพระมหากษัตริย น,อมนําพระราชดําริทั้งปวงไว,เหนือเกล,าเหนือกระหม)อม พร,อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให,
เป' น รู ป ธรรมเพื่ อให, ป ระชาชนในชาติ มีความตระหนั กในพระมหากรุ ณาธิ คุณ และจงรั ก ภั กดี ต) อสถาบั น
พระมหากษัตริยทั้งจะส)งเสริมและเผยแพร)โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อให,สังคมไทยเป'นสังคม
แห)งการรู,รักสามัคคี และดําเนินชีวิตอย)างพอเพียง
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคเกษตร
7) เร)งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในด,าน
ธุรกิจ สร,างเกษตรกรรุ)นใหม)จากโครงการกองทุนตั้งตัวได, ร)วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อความเป'น
เลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการให,บุคลากรของสถาบันการศึกษาได,ทําหน,าที่สนับสนุนการ
ส)งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑ และการ
ตรวจสอบย,อนกลับแหล)งผลิตเร)งรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.1 สนับสนุนการเข,าถึงข,อมูลและข)าวสาร ยกระดับคุ ณภาพการศึกษา
เสริมสร,างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส)งเสริมการลดการใช,พลังงาน เป'นมิตรกับสิ่งแวดล,อม
และเพิ่มขีดความสามารถการแข)งขันของประเทศในระยะยาว
3.6.2 ส)งเสริมการเข,าถึงการใช,บริการเครือข)ายอินเทอรเน็ตสาธารณะที่มีการใช,
งานตามความเหมาะสมโดยไม)คิดค)าใช,จ)าย ผลักดันให,คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
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และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ ใช,กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะจัดให,มีบริการเครือข)ายอินเทอรเน็ตตามมาตรฐานการให,บริการในพื้นที่
สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กําหนดโดยไม)คิดค)าใช,จ)าย หรือกําหนดเป'นเงื่อนไขให,
ผู,ประกอบการจัดให,บริการโทรคมนาคมอย)างทั่วถึง
3.6.3 ส)งเสริมการใช,คลื่นความถี่อันเป'นทรัพยากรของชาติให,มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งดํารงรักษาไว,ซึ่งสิทธิอันพึงได,ของประเทศใน
การใช,เทคโนโลยีด,านการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก
3.6.4 ส)งเสริมการใช,สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช,เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป'นระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ต,อง
คํานึงถึงการก)อให,เกิดประโยชนสูงสุดทั้งต)อประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันให,คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติดําเนินการร)วมกับหน)วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข,อง
3.6.5 ส)งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข,อง และจัดให,มีกลไกสนับสนุนแหล)งทุนสําหรับผู,ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดย)อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให,มีศักยภาพได,มาตรฐานและสอดคล,องกับความต,องการ
ของอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให,ประเทศไทยเป'นศูน ยกลางด,านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ภูมิภาค
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.1.1 เร)งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู,ของสังคมไทย อัน
ประกอบด,วยการยกระดับองคความรู,ให,ได,มาตรฐานสากล จัดให,มีโครงการตําราแห)งชาติที่บรรจุความรู,ที่
ก,าวหน,าและได,มาตรฐานทั้งความรู,ที่เป'นสากลและภูมิป2ญญาท,องถิ่น ส)งเสริมการอ)าน พร,อมทั้งส)งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาต)างประเทศและภาษาถิ่น จัดให,มีระบบการจัดการความรู, ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับให,รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป'นท,องถิ่นและความเป'น
ไทยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ)านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ขจัดความไม)รู,หนังสือให,สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให,มีครูดีเพียงพอในทุกห,องเรียน ให,มีโรงเรียน
และสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข,าสู)ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให,
ผู,เรียนมีความรู,คู)คุณธรรมมุ)งการสร,างจริยธรรมในระดับป2จเจก รวมทั้งสร,างความตระหนักในสิทธิและหน,าที่
ความเสมอภาค และดําเนินการให,การศึกษาเป'นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท,จริงปรับปรุงโครงสร,าง
ระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสู)พื้นที่ให,เสร็จสมบูรณโดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร,อม
4.1.2 สร,างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
คํานึงถึงการสร,างความเสมอภาคและความเป'นธรรมให,เกิดขึ้นแก)ประชากรทุกกลุ)ม ซึ่งรวมถึงผู,ยากไร,
ผู,ด,อยโอกาส ผู,พิการ ผู,บกพร)องทางกายและการเรียนรู, รวมทั้งชนกลุ)มน,อย โดยส)งเสริมการให,ความรู,ตั้งแต)
อยู)ในครรภมารดาถึงแรกเกิดให,ได,รับการดูแลอย)างมีประสิทธิภาพทั้งแม)และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามวัยและพัฒนาการอย)างมีคุณภาพตั้งแต)ก)อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให,มีการเทียบ
โอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุ)มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช)น กลุ)มแม)บ,าน จัดให,มีระบบสะสมผล
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การศึ กษาและการเที ย บโอนเพื่ อ ขยายโอกาสให, ก ว, า งขวางและลดป2 ญ หาคนออกจากระบบการศึ ก ษา
นอกจากนี้ จะดําเนินการลดข,อจํากัดของการเข,าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัด
ให,มี “โครงการเงินกู,เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได,ในอนาคต” โดยให,ผู,กู,เริ่มใช,คืนต)อเมื่อมีรายได,เพียง
พอที่จะเลี้ยงตัวได,พักชําระหนี้แก)ผู,เป'นหนี้กองทุนกู,ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป'นระบบ
ที่ผูกพันกับรายได,ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข,าศึกษาต)อทุกระดับให,เอื้อต)อการกระจายโอกาส
โดยเฉพาะอย)างยิ่งจะจัดให,มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข,าศึกษาต)อในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป'น
ธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพื่อเปOดโอกาสให,เด็กไทยได,ไปเรียนต)อต)างประเทศ จัดการศึกษา
ชุมชนเพื่อมุ)งให,เกิดสังคมแห)งการเรียนรู,และการศึกษาตลอดชีวิต
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให,เป'นวิชาชีพชั้นสูงอย)างแท,จริงโดยปฏิรูประบบการ
ผลิตครูให, มีคุณภาพทั ดเทีย มกับ นานาชาติ สร, างแรงจูงใจให, คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข,าสู) วิชาชีพครู
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค)าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก,าวหน,าของครูโดยใช,การประเมินเชิง
ประจักษที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป'นหลัก จัดระบบการศึกษาและ
ฝdกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย)างต)อเนื่อง แก,ป2ญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสร,าง
หนี้ตามนโยบายแก,ป2ญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช,ในการกระจายครูขจัด
ป2ญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช)น คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา
4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให,สอดคล,องกับตลาดแรงงานทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร,างประสบการณระหว)างเรียนอย)างเหมาะสม และสนับสนุน
การสร,างรายได,ระหว)างเรียน และสนับสนุนให,ผู,สําเร็จการศึกษามีงานทําได,ทันทีโดยความร)วมมือระหว)าง
แหล)งงานกับสถานศึกษา ส)งเสริมให,มีศูนยอบรมอาชีวศึกษาเพื่อให,นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถเรี ย นรู, ห าประสบการณก) อ นไปประกอบอาชี พ โดยให, ส ถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาดํ า เนิ น การร) ว มกั บ
ผู,เชี่ยวชาญในแต)ละอาชีพรวมทั้งจัดให,มีศูนยซ)อมสร,างประจําชุมชนเพื่อฝdกฝนช)างฝ<มือและการสร,างทักษะ
ในการให,บริการแก)ประชาชนทั้งนี้ จะดําเนินการร)วมกับภาคเอกชนอย)างจริงจังเพื่อส)งเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาให,เป'นที่ยอมรับและสามารถมีรายได,สูงตามความสามารถ
4.1.5 เร&งพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับ
นานาชาติ โดยใช,เป'นเครื่องมือในการเร)งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให,มี
ระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแห)งชาติเพื่อเป'นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรู,ให,เป'นแบบ
ผู,เรียนเป'นศูนยกลางและเอื้อให,เกิดการเรียนรู,ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข)ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนา
ระบบ “ไซเบอรโฮม”ที่สามารถส)งความรู,มายังผู,เรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ส)งเสริมให,นักเรียน
ทุกระดับ ชั้ นได,ใช, อุป กรณคอมพิ วเตอรแท็ บเล็ ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทั ศนเพื่อการศึกษาให,
กว,า งขวาง ปรั บปรุ งห,องเรี ยนนําร) องให,ได, มาตรฐานห,องเรี ยนอิ เล็กทรอนิกสรวมทั้งเร)งดํ าเนิ นการให,
“กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได,
4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปTญญาของชาติ พัฒนา
มหาวิทยาลัยใหมุ&งสู&การเป2นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข)ายการ
วิจัยแห)งชาติเพื่อสร,างทุนทางป2ญญาและนวัตกรรม ผลักดันให,ประเทศสามารถพึ่งตนเองได,ทางเทคโนโลยี
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เพื่อนําไปสู)การสร,างรากฐานใหม)ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเป'นเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับ
สาขาวิชาที่จําเป'นพัฒนาโครงสร,างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน,นความสัมพันธอย)างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพระหว)างองคกรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
4.1.7 เพิ่ มขี ด ความสามารถของทรั พยากรมนุ ษย! เ พื่ อรองรั บ การเปO ด เสรี
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'นประเทศที่อยู)สบาย โดย
น,อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู)หัว ที่พระราชทานให,แก)รัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ)นดินด,วยการทํางานตั้งใจให,ประเทศเป'นที่อยู)ที่สบายในโลกที่มีความวุ)นวาย และน,อมนําพระราช
ดํารัสในพิธีเปOดพิพิธภัณฑสถานแห)งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ”มา
หล)อหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเป'นหนึ่งเดียวเพื่อเสริมสร,างความปรองดองสมานฉันทให,กับคนในชาติ
4.4.2 อุปถัมภ คุ,มครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ส)งเสริม
การปรับปรุงองคกรและกลไกที่รับผิดชอบด,านศาสนาเพื่อให,การบริหารจัดการ ส)งเสริม ทํานุบํารุงศาสนา มี
ความเป'นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส)งเสริมความเข,าใจอันดีและสมานฉันทระหว)างศาสนิกชนของ
ทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใช,ในการส)งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสร,างแรงจูงใจ
ให,ประชาชนใช,หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น
4.4.4 สร,างสรรคอารยธรรมที่ดีงามสู)วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้
1) สร,างความเชื่อมโยงระหว)างยุคสมัยอย)างต)อเนื่องโดยให,ความสําคัญ
ต)อบุคลากรทางด,านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให,ได,รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีเพื่อเป'นแม)พิมพในการถ)ายทอดภูมิป2ญญาองคความรู, รวมถึงเป'นทูตวัฒนธรรม และเป'นแบบอย)างและ
สร,างแรงบันดาลใจให,แก)อนุชนรุ)นต)อไป
2) ส)งเสริมความร)วมมื อและเชื่อมโยงทางวัฒ นธรรมและเสริมสร,า ง
ความสัมพันธอันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร,อยเรียงเรื่องราวผ)านการสื่อสารรูปแบบใหม)และ
เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรู,ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร รวมทั้ง
เผยแพร)และประชาสัมพันธผ)านช)องทางการสื่อสารอันทันสมัย
4.4.6 พัฒนาแหล)งเรียนรู,ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพื่อส)งเสริมให,วัยรุ)น
ไทยเกิดการเรียนรู,ที่ถูกต,อง ใช,เวลาว)างให,เป'นประโยชน มีคุณธรรมเอื้ออาทรต)อผู,อื่น และเกิดการเรียนรู,
ศิลปะอย)างสร,างสรรค เข,าใจถึงคุณค)า ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ
4.4.7 ขยายบทบาทและสร,างเครือข)ายความร)วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด
กั บ ภาคี ก ารพั ฒ นาทุ ก ภาคส) ว นเพื่ อ ขยายบทบาทสภาวั ฒ นธรรมทุ ก จั ง หวั ด ให, เ ป' น กลไกเฝD า ระวั ง ทาง
วัฒ นธรรมที่ ครอบคลุ มทั้ งวิ ถีชี วิ ต และสื่ อทุ กประเภทที่ มีผ ลกระทบต) อการเบี่ ย งเบนทางวั ฒ นธรรมและ
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พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพร,อมทั้งขจัดสื่อที่เป'นภัยต)อสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสู)การสร,างภูมิคุ,มกัน
ทางสังคมอย)างเท)าทันสถานการณ
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
4.5.2 สร,างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห)งความเป'นมนุษย ด,วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ
4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส)วนร)วมพัฒนาประเทศอย)างเสมอ
ภาค ด,วยการปกปDองสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุ,มครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึง
ศักยภาพของสตรีให,มีส)วนร)วมพัฒนาประเทศทั้งทางด,านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิ่มโอกาสในการเข,าถึง
การศึกษาและสาธารณสุขแก)สตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อให,มีความรู,และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได, มี
หลักประกันในการดํารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน การเพิ่ม
และพัฒนาศักยภาพของศูนยพึ่งได,เพื่อช)วยเหลือเด็กและผู,หญิงที่ประสบป2ญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนส)งเสริมบทบาทของสตรีให,เป'นหลักในการสร,างครอบครัวที่อบอุ)นมั่นคง รวมถึง
จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีไทยให,เท)าทันโลกยุคใหม)
4.5.5 เสริมสร,างให,ผู,สูงอายุ คนพิการ และผู,ด,อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 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,หลักคิดที่ว)า ผู,สูงอายุเป'นบุคคลที่มีประสบการณสูง สมควรให,มามีส)วนร)วมในการพัฒนาบ,านเมือง
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.8 พัฒนาองคความรู,ในการบริหารจัดการด,านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม โดย
การส)งเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรู,ที่ชุมชน ท,องถิ่นส)งเสริมการทําวิจัยร)วมกับต)างประเทศ รวมทั้ง
ส)งเสริมการใช,เทคโนโลยีที่ช)วยให,เกิดการใช,ทรัพยากรและพลังงานอย)างประหยัดและช)วยลดมลพิษ จัดหา
บุคลากรทางวิทยาศาสตรด,านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมในจังหวัดและองคกรปกครองส)วนท,องถิ่น
พัฒนาเครือข)ายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู,ระหว)างนักวิจัยและภาคีอื่น ๆ
6. นโยบายวิทยาศาสตร! เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 เร)งพัฒนาให,ประเทศไทยเป'นสังคมที่อยู)บนพื้นฐานขององคความรู, โดยพัฒนาความรู,
ด,านวิทยาศาสตรให,ประชาชนได,ใช,ในชีวิตประจําวันให,ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดให,มี
แหล)งความรู,สาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งในรูปองคกร เช)น พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร สิ่งพิมพ และผ)านทางเครือข)าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด,านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับ
6.2 เร)งสร,างนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรให,เพียงพอต)อความต,องการของ
ประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย)างมั่นคงและนําพาประเทศไทยเข,าสู)ระบบเศรษฐกิจฐานความรู,
แบบสร,างสรรคและนวัตกรรมใหม)พัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อให,นักวิจัยมีระบบความก,าวหน,าในวิชาชีพ
รวมทั้งพัฒนาแหล)งงานด,านการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
6.3 สนับสนุนและส)งเสริมให,เกิดการลงทุนและความร)วมมือระหว)างภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให,เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถ)ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ)งสู)การพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแต)การพัฒนาภูมิป2ญญาท,องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการบริการโดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเป'นต)อการพัฒนาประเทศ เช)น สาขา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให,เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข)ายความร)วมมือเพื่อ
การวิจัยระหว)างหน)วยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส)วนต)าง ๆในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ลดความซ้ําซ,อนและทวีศักยภาพ
8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ&นดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย)างต)อเนื่อง เน,นการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติ
อย) า งมี วิ สั ย ทั ศ นและมุ) ง ผลสั มฤทธิ์ นํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช, ใ นการวางแผนและตั ด สิ น ใจให, มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให,บทบาทและภารกิจของหน)วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ,มค)า เหมาะสมกับสถานการณ
8.1.2 เสริมสร,างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย)าง
ต)อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส)วนราชการและหน)วยงานของรัฐพัฒนาและส)งเสริมรูปแบบโครงสร,าง และ
ระบบการบริหารงานใหม)ที่มีความยืดหยุ)นคล)องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให,เป'นเชิงรุกมาก
ขึ้น มุ)งเน,นการจัดการความรู,และพัฒนาส)วนราชการและหน)วยงานของรัฐให,เป'นองคกรแห)งการเรียนรู,มีการ
สร,างนวัตกรรมในการทํางานอย)างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
8.1.3 พัฒนาและส)งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ,านเมืองที่ดี ที่สามารถประเมินผลงานได,ด,วยระบบคุณธรรม และให,หลักประกันความมั่นคง
บนพื้นฐานของความรู,ความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธี
ปฏิบัติงานของข,าราชการและเจ,าหน,าที่ของรัฐเพื่อให,เกิดประสิทธิภาพในการให,บริการแก)ประชาชน
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข,าราชการและเจ,าหน,าที่ของรัฐอย)างต)อเนื่องเพื่อให,มี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส)งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน,นการพัฒนาข,าราชการใน
ตําแหน)งที่มีความสําคัญต)อยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสร,างผู,นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข,าราชการและเจ,า หน,า ที่ของรัฐ ให,ดี ขึ้นเพื่อให,สามารถดํา รงชี พอย) างมี
ศักดิ์ศรี โดยเฉพาะข,าราชการและเจ,าหน,าที่ของรัฐระดับต,นซึ่งจะปรับค)าตอบแทนให,อยู)ในระดับที่เพียงพอ
แก)การดํารงชีวิตดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเป'นบุคลากรภาครัฐ
8.1.5 เสริมสร,างมาตรฐานด,านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให,แก)
ข,าราชการและเจ,าหน,าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร)งใสในการปฏิบัติงานของหน)วยงานภาครัฐ พร,อมทั้ง
ปDองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข,าราชการและเจ,าหน,าที่ของรัฐอย)างจริงจังเพื่อให,
ข,าราชการเป'นที่เชื่อถือไว,วางใจของประชาชน ด,วยกระบวนการมีส)วนร)วมของภาคประชาสังคมและชุมชน
โดยปรับปรุงกฎหมายให,มีการเปOดเผยบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของข,าราชการและเจ,าหน,าที่ของรัฐ
ตําแหน)งระดับสูงและตําแหน)งที่มีอํานาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององคกรอิสระต)อสาธารณชน เพื่อความ
โปร)งใสของผู,ดํารงตําแหน)งเหล)านี้ และเปOดโอกาสให,สาธารณชนร)วมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น
8.1.7 พัฒ นาระบบราชการให, เป' น ระบบที่โ ปร)งใสขึ้น โดยการวางระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุ,มค)า พัฒนากระบวนการติดตาม
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เปOดเผยข,อมูลข)าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ,างตลอดจนการใช,จ)ายงบประมาณแผ)นดินให,เกิดความ
สุจริตและมีประสิทธิภาพ
8.1.8 ส)งเสริมให,ประชาชนมีส)วนร)วมในการบริหารราชการแผ)นดิน โดยให,
ประชาชนมีส)วนร)วมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท,องถิ่น
รวมทั้งให,ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศนในประเด็นสําคัญต)าง ๆ อย)างต)อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป'นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู)การปฏิบัติที่บรรลุตามเปDาหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมีส)วน
ร)วมของประชาชนในการรับรู,ข,อมูลข)าวสาร ร)วมเสนอความเห็น ป2ญหา และแนวทางแก,ไขและมีส)วนร)วมใน
กระบวนการตัดสินใจ
8.3 ส&งเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลข&าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน
และสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอย&างกวางขวางรวดเร็ว ถูกตอง เป2นธรรม
8.3.1 ส)งเสริมและพัฒนาช)องทางในการรับรู,ข,อมูลข)าวสารของประชาชน ด,วยการ
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยและส)งเสริมการแลกเปลี่ยนข,อมูลข)าวสารระหว)าง
สื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต,และสื่อสารมวลชนโลก
8.3.2 ส)งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด,านเทคโนโลยี เครือข)าย
และปรับปรุงแก,ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เป'นอุปสรรคต)อการทําหน,าที่เพื่อให,สอดคล,องกับวิวัฒนาการสมัยใหม)
และส)งเสริมให,สื่อมวลชนร)วมเป'นผู,นําในการแก,ป2ญหาและพัฒนาประเทศโดยเพิ่มรายการที่เป'นประโยชนต)อ
ประชาชนด,านต)าง ๆ เช)นการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติต)าง ๆ
หรืออื่นใดที่เป'นประโยชนต)อสาธารณะ โดยประสานความร)วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
8.3.3 ส)งเสริมให,สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข,อมูล
ข)าวสารอย)างมีความรับผิดชอบต)อสังคมและตระหนักต)อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้ง
ส)งเสริมให,มีการสร,างดุลยภาพของข)าวสาร
2.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปW ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปW (พ.ศ. 2551 – 2565)
นอกจากศึ ก ษาและนํ า นโยบายรั ฐ บาลมาเป' น แนวทางในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแล,ว ยังได,นําประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป< (พ.ศ. 2551 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเป'นแนวทางในการ
จัดทําด,วย ดังนี้
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
ข,อ 137 จุดอ)อนที่สําคัญประการหนึ่งของอุดมศึกษาไทย คือ อาจารยและระบบการ
พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะต,องแก,ป2ญหาตั้งแต)ต,นน้ําถึงปลายน้ํา
ในส)วนของ ต,นน้ํานั้นเกี่ยวข,องกับการบริหารจัดการแหล)งทุนเพื่อพัฒนาอาจารย ส)วนกลางน้ําเกี่ยว-ข,อง
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กับการเพิ่มสมรรถนะให,กับอาจารยประจําการทั้งทางด,านความเป'นครูการบ)มเพาะความสามารถในการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม จนถึงปลายน้ํา ที่เป'นบุคลากรที่มีประสบกา
รณ สามารถถ)า ยทอดประสบการณยาวนานสู )อาจารยระดั บ อื่ น รวมถึ งการเชื่ อ มโยงกั บ ภายนอกทั้ ง
ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคมทั้งหมดนี้จะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของ
อาจารยในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของบุคลากรอาจารย
ข,อ 138 การพัฒนาอาจารยเป'นความอยู)รอดของอุด มศึกษา โดยเฉพาะอย)า งยิ่ ง
สถาบันใหม) หรือสถาบันที่มีความขาดแคลนอาจารยที่มีคุณภาพ การวางแผนกําลังคนจึงต,องมีกรอบที่ชัดเจน
ทั้งในเชิงปริมาณ และโดยเฉพาะอย)างยิ่งในเชิงคุณภาพที่เป'นความต,องการที่แท,จริง คาดว)า ในระยะยาว 15
ป< จะมีความขาดแคลนอาจารยในระดับต)างๆ ประมาณ 30,000 คน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ความขาด
แคลนดังกล)าวอาจเป'นโอกาสสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย
แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
ข,อ 139 การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัย ต,องคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช)น
: ด,านวิชาการ ความเป'นครู ความสามารถในจัดการเรียนการสอนความสามารถ ด,
านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข,องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทาง
สังคม
: ช)วงวัยต)างๆ ของการทํางานและพัฒนา (Life cycle development)ตั้งแต)การ
บ)มเพาะ (incubation) ในช)วงต,นการทํางาน ช)วงการทํางานจริง ช)วงเป'นผู,สูงความรู,และประสบการณและ
การเป'นคลังสมองหลังเกษียณ
โดยจัดให,มีกระบวนการ Mentoring โดย ผู,มีความรู,และประสบการณเน,นการ
พัฒนาจากการทํางานจริง เช)น Sabbatical, Shadowing กับภาคการผลิต ภาคสังคม โดยร)วมมือกับหน)วย
งานวิจัย ภาคการผลิต สมาคมวิชาการวิชาชีพ และภาคประชาสังคม
ข,อ 140 ข,อเสนอหลักเกี่ยวกับเกณฑการจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
: สาขาที่ประเทศไทยมีความเข,มแข็งแล,ว ให,,ศึกษาภายในประเทศหรือแบบ
ผสมผสาน ควบคู)กับเปDาหมายการสร,างโปรแกรมชั้นนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาที่ประเทศมี
ความเข,มแข็ง ทั้งนี้ ถ,าเรียนต)างประเทศ ให,เข,ามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: สาขาขาดแคลนที่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ให,เรียนแบบ
ผสมผสาน หากจําเป'นต,องไปเรียนต)างประเทศใช,,เงื่อนไขข,างต,น เช)นกัน
: สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไม)มีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพื่อให,เกิด
ประโยชนสูงสุดควรให,เข,าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ข,อ 141 สร,างแรงจูงใจ ให,มหาวิทยาลัยและผู,เรียนร)วมลงทุนพัฒนาอาจารย
ด,วย
มาตรการ ด,านการเงิน เช)น ทุนจากรัฐบาลทั้งหมด ทุนรัฐบาลร)วมกับมหาวิทยาลัย ทุนรัฐบาลร)วมกับ
มหาวิทยาลัยและผู,เรียน เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยที่รับการพัฒนาได,มากขึ้น กระตุ,นให,มหาวิทยาลัยและผู,
เรียนจริงจังกับการเรียนในสาขาวิชาและในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งคํานึงถึงผลตอบแทนจากการได,ทุน
จากรัฐ การลงทุนของมหาวิทยาลัยและผู,เรียนเอง
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ข,อ 142 การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุ)มใหม) ที่ได,กรอบอัตรากําลังจํานวนมากใน ช)วงต,
นแผนพัฒนาระยะยาวฉบับที่สองต,องใช,เป'นโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม) อย)างก,าวกระโดดเข,าสู)
ระบบการจัดกลุ)ม มหาวิทยาลัยและการวางตําแหน)งในสาขาต)างๆ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยควรกําหนด
ยุทธศาสตร การใช,อัตราใหม)ให,เกิดประโยชนสูงสุด ใช,เป'นเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารย
ที่บรรจุในอัตราใหม)ควรอยูใ) นโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย ให,ความสําคัญ
สูงสุดต)อศักยภาพและคุณภาพของอาจารยที่จะรับเข,า
ข,อ 143 มหาวิทยาลัยใหม)ควรให,ความสําคัญต)อการพัฒนาอาจารยเป'นทีม เช)นกลุ)มวิทยา
เขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ)มมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพื้นที่หรือ สหวิทยาลัยเดิม ใช,
กระบวนการคัดเลือกและสรรหาที่ยุติธรรม โปร)งใส และมีส)วนร)วมโดยมีผู,ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและนอก
สถาบัน
ข,อ 144 กํ าหนดให,รัฐ มีพันธกิจสนับ สนุนการพัฒ นาอาจารยและบุคลากรมหาวิ ทยาลั ย
เอกชน สร,างแรงจูงใจให,มหาวิทยาลัยเอกชนลงทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรด,วยมาตรการด,านภาษีหรือ
การเงิน (เช)น ช)วยสนับสนุนค)าใช,จ)าย เป'นบางส)วน) ทั้งนี้ควรขยายบทบาทและ ให,โควต,าพิเศษสําหรับ
มหาวิทยาลัยเอกชนในโครงการที่ไม)ผูกมัดเงื่อนไขการทํางานของผู,รับทุนว)า ต,องทํางานในภาครัฐ เช)น
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ด,านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโครงการกาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ Thailand Graduate
Institute of Science and Technology- TGIST ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห)งชา
ติ”
ที่มา : กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป< ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) หน,าที่ 38 - 40 สกอ.
2.4 แผนยุ ท ธศาสตร! ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ปW ง บประมาณพ.ศ.2555ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน!
ภายในป< 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป'นองคกรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการส)งเสริม
การผลิตบุคลากร เพื่อสร,างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพื้นฐานความรู, และ
ความคิดสร,างสรรค ด,วยศักยภาพของประเทศ
พันธกิจ
พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให,ประชาชนได,
มีอาชีพ ที่สามารถสร,างรายได,ที่มั่งคั่งและมั่นคง และเป'นบุคลากรที่มีวินัย เป<fยมไปด,วยคุณธรรม จริยธรรมมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบต)อตนเอง ผู,อื่น และสังคม
กรอบแนวคิด
1. คํานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู,เรียน
2. พัฒนาและยกระดับองคความรู,และกระบวนการเรียนการสอน ให,ทัดเทียมอารยะ
ประเทศ
ด,วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม)
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3. มุ)งสู)เปDาหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข)งขัน และยกระดับศักยภาพในการ
ทํางานให,กับบุคลากรคนไทย ให,แข)งขันได,ในระดับสากล
เป?าหมาย
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จําเป'นต,องพิจารณา
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก ทั้งในส)วนของการรวมกลุ)มทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อย)างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู,บริโภค การ
รวมกลุ)มทางเศรษฐกิจ และประการสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร,างประชากรทางสังคม ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงต,องเร)งกําหนดเปDาหมายสําคัญเพื่อให,สามารถสร,างคนที่มีศักยภาพแข)งขันได,ในระดับ
โลก ดังนี้
• ปรับบทบาทการจัดการศึกษาให, “รู,เขา รู,เรา รู,เท)าทัน แข)งขันได,”
• ภายใต,กรอบเวลา 2 ป< กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5
กลุ)มอาชีพใหม) ให,สามารถแข)งขันได, ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก โดยที่
กรอบระยะเวลาของแผน
หมายถึง ช)วงเวลาในการดําเนินงานตามแผน ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 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
เพื่อให, คนไทย “รู,เขา”
5 ศักยภาพหลักของพื้นที่
หมายถึง ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต)ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลที่ตั้งของแต)ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลป วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต)ละพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแต)ละพื้นที่เพื่อให,คนไทย “รู,เรา”
5 กลุ&มอาชีพใหม&
หมายถึง กลุ)มหลักสูตรใหม)ด,าน เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
ความคิดสร,างสรรค และด,านอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการเพื่อให,คนไทยสามารถ “รู,เท)าทัน
และแข)งขันได,”
ยุทธศาสตร!การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดไว, 9 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร!ที่ 1 การปรับตัวเขาสู&ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก
• ส)งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให,เป'นศูนยกลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา
และการฝdกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) ในสาขาที่มีศักยภาพในการแข)งขัน โดย
สนับสนุนให,สถาบันอุดมศึกษาเข,ามามีบทบาทสําคัญ
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• ส)งเสริมความร)วมมือด,านการศึกษา กับประเทศต)างๆ รวมทั้งองคกรระหว)าง
ประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
• ส)งเสริมสนับสนุนองคกรและสถาบัน การศึกษาของประเทศ ทําหน,าที่เป'นศูนย
เครือข)ายการศึกษาระหว)างประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
• ส)งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนองคความรู, ผู,เรียนครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาระหว)างประเทศ การเชื่อมโยงภูมิป2ญญาไทยกับภูมิป2ญญาสากล
รวมทั้งส)งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาให,มีความรู, ทักษะ และมี
บทบาทด,านการศึกษาในองคกรระหว)างประเทศ
• กําหนดมาตรการทั้งเชิงรับและรุกเพื่อการเปOดเสรีทางการค,าและบริการด,าน
การศึกษาทั้งในระดับทวิภาคีและพหุพาคี รวมทั้งเตรียมความพร,อมทั้งด,านคนเงิน เทคโนโลยี ข,อมูลข)าวสาร
และความรู, เพื่อเข,าสู)สังคมเศรษฐกิจฐานความรู,ในกระแสโลกาภิวัตนอย)างรู,เท)าทัน
• ส)งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป'นภาษาที่สอง ตั้งแต)ระดับขั้นพื้นฐาน
และการเรียนรู,ภาษาที่สาม เช)น ภาษาเพื่อนบ,านในกลุ)มประเทศอาเซียนภาษาที่สนใจ เป'นต,น เพื่อให,
สามารถสื่อสารได, และเปOดโลกทัศนการเรียนรู,อย)างกว,างขวาง ไร,พรมแดน
• ส)งเสริมให,สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบหลักสูตร
ร)วมกับสถาบันต)างประเทศ เพื่อความเป'นสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาติ
ยุทธศาสตร!ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค!ความรู
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให,สอดคล,องต)อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามศักยภาพ
ของแต)ละพื้นที่ทั่วประเทศตามอัจฉริยภาพของผู,เรียนในแต)ละวิชาชีพ สร,างความเชื่อมโยงการศึกษาในทุก
ระดับ ให,ได,ผลผลิตเป'นทรัพยากรมนุษยที่มีคุณค)า มีงานทํา มีขีดความสามารถสูง เป'นกําลังสําคัญของ
ประเทศเพื่อแข)งขันได,ในเวทีสากล
2.1 การพัฒนาสถานศึกษา
• ส)งเสริม สนับสนุนการคัดเลือก ยกย)อง เชิดชูเกียรติแก)สถานศึกษาทุกระดับ
ประเภท
• จัดให,มีแหล)งเรียนรู,หลากหลายรูปแบบรวมทั้งสื่อทางไกล สื่อออนไลน-ออนแอร
และสร,างศูนยเรียนรู,ชุมชนให,เป'นเครือข)ายครอบคลุมเขตพื้นที่ตามที่กําหนดโครงสร,างการปกครองรูปแบบ
ต)าง ๆทั่วประเทศ
• จัดให,มีสถานศึกษาเพื่อความเป'นเลิศเฉพาะด,านในกลุ)มอาชีพต)าง ๆ
• พัฒนาสถานศึกษาให,มีคุณภาพมาตรฐาน
2.2 การพัฒนาหลักสูตร
• ปรับหลักสูตรและกิจกรรมด,านวิชาการ/ปฏิบัติการในทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษาที่สอดคล,องกับกลุ)มอาชีพต)าง ๆ และความต,องการกําลังคนของประเทศชาติให,สอดรับกับการเข,า
เป'นประชาคมอาเซียนและการแข)งขันในห,าภูมิภาคหลักของโลก
• พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนภูมิสังคมอาชีพและหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล,อง
กับความต,องการของประเทศและมาตรฐานสากล
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• ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลผู, เ รี ย นให, ต อบสนองความแตกต) า งที่
หลากหลายของผู,เรียนทุกกลุ)ม
• หน)วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและสถานประกอบการร)วมกันพัฒนาหลักสูตร
สู)การประกอบอาชีพและการประกันการมีงานทํา
• ส)งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรประชาธิปไตย ความเป'นไทย เศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรักษสิ่งแวดล,อมและการปDองกันยาเสพติด
• ส)งเสริมภาคเอกชน สถานประกอบการ ผู,ปกครอง และนักเรียนเข,ามามีส)วนร)วม
ในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร!ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ!
จัดให,มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมต)อการจัดการศึกษา การวิจัย การถ)ายทอดความรู, และการ
เรียนรู,ในแต)ละระดับที่มีคุณภาพ
• พัฒนาทักษะการเข,าถึงความรู,ใหม)ๆ ด,วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพร,อมใช,
Free WiFi ที่จะให,บริการได,ในทุกพื้นที่
• พัฒนาระบบการศึกษาอิเล็คทรอนิคสแห)งชาติ (National e-Learning
Initiative) เพื่อเอื้อให,เกิดการเรียนรู,ตลอดชีวิต
• บูรณาการความร)วมมือด,านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยจัดให,มี
Digital and Smart Education of Thailand (D-SET) เป'นหน)วยงานกลาง(service provider) ขึ้นใหม)
เป'นอิสระ เพื่อให,รับผิดชอบการดําเนินงานในการให,บริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งระบบ
• ส)งเสริมการเรียนรู,ในชุมชน (Community) ผ)านเครือข)ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร!ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ
เปOดโอกาสให,ครูได,พัฒนาองคความรู,ใหม)ที่ทันสมัย สามารถปรับวิทยฐานะ เพิ่มจํานวน
ผู,สอนที่เป'นผู,เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม เข,ามาเป'นผู,สอนได, รวมถึงการยกย)องและเชิดชูเกียรติครู
• กําหนดนโยบายและวางแผนการผลิต การพัฒนา การใช, และการบํารุงรักษาครู
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบอย)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 แรงจูงใจและกําหนดหลักเกณฑความก,าวหน,า/ การคงอยู)
ของการประกอบวิชาชีพครู
• ยกย)อง เชิดชู คนดีคนเก)ง ในสายวิชาชีพทั้งในและนอกระบบ
• ส)งเสริมให,มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช,ในการพัฒนาครูทั้งระบบ
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ยุทธศาสตร!ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผูเรียน
จัดให,มีนโยบายด,านหลักสูตรการศึกษา เพื่อเปOดโอกาสให,ผู,เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขา
ที่รัก และถนัด เพื่อให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาตนเอง
• ส)งเสริมสนับสนุนให,มีโครงการตําราแห)งชาติเพื่อพัฒนาการเรียนรู,ของผู,เรียนใน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
• พัฒนาผู,เรียนให,มีสมรรถนะในการเรียนรู, สร,างสรรคนวัตกรรมต)างๆโดยเริ่มวาง
พื้นฐานตั้งแต)ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา
•
ยกระดับความสามารถด,านเทคโนโลยี
ความคิดสร,างสรรค
และ
ภาษาต)างประเทศของคนไทย
• พัฒนากรอบคุณวุฒิแห)งชาติและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการรองรับสมรรถนะความรู,
ความสามารถของผู,สําเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
• จัดให,มีระบบการเทียบโอนความรู,และประสบการณสําหรับผู,ที่ทํางานและ
ประสงคจะเรียนเพิ่มทักษะและปรับคุณวุฒิการศึกษา
• รณรงค ส)งเสริมให,มีการสร,างความรู, ความเข,าใจ ปลูกฝ2งคุณธรรม จริยธรรม
สันติวิธี จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตสํานึกความรับผิดชอบ ให,แก)ผู,เรียนทุกระดับการศึกษาเพื่อสร,างความเป'น
พลเมือง
• ส)งเสริม สนับสนุนให,ทุกภาคส)วนเข,ามามีส)วนร)วมเป'นเครือข)ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
• ส)งเสริมการจัดการเรียนการสอนด,านการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดล,อม
ประวัติศาสตรประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร!ที่ 6 การวิจัยและถ&ายทอดองค!ความรู ส&งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู, เพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ
เรียนรู,แบบสหวิทยาการ ที่ตอบสนองความต,องการของพื้นที่
• ส)งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาด,วยระเบียบวิธีที่เหมาะสมกับความ
ต,องการและบริบทของพื้นที่
• ส)งเสริมการทําการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู, และ
ตอบสนองความต,องการของท,องถิ่น สหวิทยาการ และเพิ่มขีดความสามารถการแข)งขันในระดับสากล
• กําหนดให,มีหน)วยงานกลางในการส)งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา
• ส)งเสริมสนับสนุนการศึกษาค,นคว,า วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร!ที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
มุ)งลดช)องว)างในการเข,าถึงการศึกษาและองคความรู, ขยายขอบเขตการศึกษาให,ครอบคลุม
อย)างทั่วถึง ให,เกิดการเรียนรู,ตลอดชีวิต และการเรียนรู,ทางเลือกตามอัธยาศัย
• ให,หน)วยงานที่เกี่ยวข,องร)วมในการจัดให,มีระบบคัดกรอง ระบบเฝDาระวังระบบ
ช)วยเหลือดูแล ระบบแนะแนว และระบบการส)งต)อผู,เรียนแต)ละระดับการศึกษาให,มีโอกาสเข,าถึงการศึกษา
ตามศักยภาพของผู,เรียนได,อย)างต)อเนื่อง
• ส)งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของแต)ละพื้นที่
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• ส)งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับกลุ)มเปDาหมายพิเศษ ที่เหมาะสมกับ
บริบทของแต)ละพื้นที่และกลุ)มเปDาหมาย
• สนับสนุนการเรียนฟรีตั้งแต)แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• ส)งเสริมสนับสนุนการจัดสรรทุนหนึ่งทุน หนึ่งอําเภอ เพื่อเปOดโอกาสให,ผู,เรียนได,
ศึกษาต)อต)างประเทศ
• จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร,างงานและการประกอบอาชีพสําหรับครูคณาจารย
และผู,สําเร็จการศึกษา
• สนับสนุนให,ผู,เรียนมีโอกาสทํางานและสร,างรายได,ระหว)างเรียน
ยุทธศาสตร!ที่ 8 การส&งเสริมการมีงานทํา
เพื่อสนับสนุนให,สถาบันการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจตามศักยภาพของพื้นที่ โดยในแต)
ละพื้นที่นั้น แต)ละโรงเรียนจะมีบทบาทที่แตกต)างกันตั้งแต)ระบบการผลิต ระบบการตลาด และจัดจําหน)าย
ทั้งในระดับท,องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลกขึ้นอยู)กับศักยภาพของโรงเรียน
• สนับสนุนให,ผู,เรียนมีโอกาสทํางานและสร,างรายได,ระหว)างเรียน
ยุทธศาสตร!ที่ 9 การบริหารจัดการกลยุทธ!ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับโครงสร,างการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให,เกิดการทํางานแบบบูรณาการ
ทั้งภายในกระทรวงฯ หน)วยงานภาครัฐอื่น ร)วมจัดทํายุทธศาสตรรายจังหวัด ร)วมกับหน)วยงานปกครองส)วน
ท,องถิ่น และภาคเอกชน โดยจัดแบ)งพื้นที่และกําหนดให,มีผู,รับผิดชอบตามภูมิภาคอย)างชัดเจน และมีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการศึกษาชาติที่มีการบูรณาการมากขึ้น
• ปรับโครงสร,างการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ)งสู)การดําเนินงานเชิง
บูรณาการ
• ให,สถาบันอุดมศึกษาร)วมกับหน)วยงานที่เกี่ยวข,องจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา
จังหวัดเพื่อส)งเสริมศักยภาพการแข)งขันของประเทศ
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
• ส) งเสริมสนับสนุนการทํ างานเชิ งบูร ณาการ/การสร,างเครื อข)า ยการทํา งาน
ระหว)างภาครัฐ เอกชน และองคกรอื่น
• สนับสนุนให,หน)วยงานและสถานศึกษารับผิดชอบผลผลิตของตนเองต)อสังคม
• รณรงค ประชาสัมพันธ และขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู)การปฏิบัติ
2.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปW (พ.ศ.2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน!
กระทรวงศึกษาธิการเป'นองคกรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการส)งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ สร,างความเป'นอยู)ที่ดี สร,างความมั่งคั่งทางด,าน
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมให,กับประเทศ ด,วยฐานความรู, ความคิดสร,างสรรค และศักยภาพของ
ประเทศ
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ค&านิยมองค!กร
พัฒนาองคกรสู)ความเป'นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ทํางานเป'นทีม มีมาตรฐาน ตรวจสอบได,
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให,
ประชาชนมีอาชีพที่สามารถสร,างรายได,ที่มั่งคั่งและมั่นคง เป'นบุคลากรที่มีวินัย เป<fยมไปด,วยคุณธรรม
จริยธรรม มีสํานึกความรับผิดชอบต)อตนเอง ผู,อื่นและสังคม
2. เสริมสร,างโอกาสทางการศึกษาให,แก)ประชาชนอย)างทั่วถึง เท)าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน,นการบูรณาการและ
ส)งเสริมการมีส)วนร)วมของทุกภาคส)วน
ประเด็นยุทธศาสตร!
1. การปรับตัวเข,าสู)ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก
2. การพัฒนาสถานศึกษาและองคความรู,
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ
4. การพัฒนาครูทั้งระบบ
5. การพัฒนาศักยภาพผู,เรียน
6. การวิจัยและถ)ายทอดองคความรู,
7. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
8. การส)งเสริมการมีงานทํา
9. การบริหารจัดการกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ
เป?าประสงค!
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต,ได,รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ผู,ปฏิบัติงานในหน)วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จบปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีรายได,ที่เหมาะสมกับระดับฝ<มือ ศักยภาพและผลิตภาพ
3. นักศึกษาที่จะจบการศึกษาเข,าถึงแหล)งเงินทุนสนับสนุนการสร,างงาน สร,างอาชีพ และ
เป'นผู,ประกอบการใหม)ผ)านกลไกหน)วยบ)มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป<ที่ 1 ได,รับเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต และมีเนื้อหาที่
เหมาะสมตามหลักสูตร ส)งเสริมการเรียนรู,อย)างมีคุณภาพ
5. ประชาชนได,รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว,
6. ประชาชนได,รับการศึกษาและการเรียนรู,ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
7. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐานสามารถแข)งขันได,ในระดับสากล
8. ประชาชนและช)างชุมชนได,รับความรู, การพัฒนาทักษะฝ<มือและสร,างรายได,ให,กับตนเอง
เพิ่มขึ้นรวมทั้งเตรียมความพร,อมเชื่อมโยงสู)สังคมและประชาคมอาเซียน
9. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาและระบบบริหารจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ มีความคุ,มค)าและสามารถให,บริการตอบสนองความต,องการของสังคม

41
10. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได,รับการเผยแพร) นําไปใช,ประโยชน หรือต)อยอดในเชิง
พาณิชย
11. ผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อการบริการรักษาพยาบาลและส)งเสริมสุขภาพได,รับการพัฒนา
12. ประชาชนได,รับความรู,ความเข,าใจ มีความตระหนัก ร)วมอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
13. ประชาชนได,รับความรู,ความเข,าใจในวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาลและจุดเนนของรัฐมนตรีว&าการกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่มีความสําคัญเร)งด)วนตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน,นของรัฐมนตรีว)าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 20 โครงการ ที่ปรากฏในแผนการบริหารราชการแผ)นดิน พ.ศ.2555 –2558
ประกอบด,วย
นโยบายที่ 1 นโยบายเร&งด&วนที่จะดําเนินการในปWแรก
ประเด็นนโยบาย 1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ
ภายในประเทศ สร,างสมดุลและความเข,มแข็งอย)างมีคุณภาพให,แก)ระบบเศรษฐกิจมหภาค ได,แก)
- โครงการปฏิรูปเงินเดือนและค)าตอบแทน
ประเด็นนโยบาย 1.10 ส)งเสริมให,ประชาชนเข,าถึงแหล)งเงินทุน ได,แก)
- โครงการกองทุนตั้งตัวได, และโครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา
ประเด็นนโยบาย 1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตให,แก)โรงเรียน ได,แก)
- โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช,คอมพิวเตอรแท็บเล็ต
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย 4.1 นโยบายการศึกษา ได,แก)
- โครงการกองทุนพัฒนา (คุณภาพชีวิตครู)
- โครงการกองทุน กรอ.
- โครงการครูคลังสมอง
- โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห)งชาติ
- โครงการวิจัยศักยภาพพื้นที่
- โครงการสนับสนุนค)าใช,จ)ายการจัดการศึกษาตั้งแต)แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการพัฒนาผู,นําตามธรรมชาติ
- โครงการเครือข)ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Ned Net)
- โครงการศูนยฝdกอาชีพชุมชน
- โครงการเทียบระดับการศึกษา
- โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน
- โครงการถ)ายทอดผลงานวิจัย
- โครงการมัธยมเชิงปฏิบัติการ
- โครงการเตรียมความพร,อมสู)ประชาคมโลก
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- โครงการพัฒนาการศึกษาผ)านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.6 (ใหม& 2555 )นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว)าการกระทรวงศึกษาธิการ 25 มกราคม 2555
นโยบาย
1. "จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเยาวชนทุกคน" คําว)า เยาวชน คือเด็กตั้งแต)อนุบาล
จนถึงมัธยมศึกษาป<ที่ 6 เยาวชนต,องได,รับโอกาสทางการศึกษาเท)าเทียมกันทุกแห)งไม)ว)าในเมืองหรือชนบท
ไม)ว)าจะเป'นโดยรัฐหรือเอกชน การประกอบอาชีพเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 6 ต,องเป'นแรงงานที่มีคุณภาพ
รัฐบาลประกันรายได, 300 บาทต)อคนต)อวัน
2. “ป2aนนักศึกษาไทยให,เป'นมืออาชีพ” คําว)า นักศึกษา คือ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือสูง
กว)ามัธยมศึกษาป<ที่ 6 ขึ้นไป นักศึกษาจบแล,วต,องเป'นมืออาชีพ พร,อมกับรัฐบาลประกันรายได,ปริญญาตรี
15,000 บาท ต)อเดือน โดยกําหนดเปDาหมายให,นักเรียนและนักศึกษา เติบโตเป'นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มี
ทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแข)งขันในตลาดโลกได, และอยู)ร)วมกันเป'นสังคมที่วางอยู)บน
ฐานความรู,
การขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ดาน
1) โอกาสในการเข,าถึงทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อสามารถได,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<ที่ 1 ไปโรงเรียน ให,มีสัญญาณวายฟาย (WiFi) ฟรี ในที่สาธารณะ
- สร,างห,องการเรียนรู, ในพื้นที่ต)างๆ โดยมีครูมาเปOดสอนพิเศษ (โดยให,รัฐจ)าย
ค)าจ,างให,) แก)นักเรียนประถมศึกษา โดยติดตั้งซอฟแวรการศึกษาและ e-Book ซึ่งจะมาแทนหนังสือเรียน
ตามปกติ ทําให,เกิด e-Learning เพื่อสร,าง Knowledge-based Society
- โครงการ e-Education พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาที่จะพลิกโฉมโรงเรียนให,
เป'นศูนยการเรียนรู,ตลอดชีวิตและส)งเสริมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช,ระบบการศึกษาที่ตรงกับความ
ต,องการอย)างแท,จริง
- โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝ2นสู)อุดมศึกษาชั้นยอด ให,มี
คณะกรรมการโรงเรียน (School Board) ที่สามารถจัดจ,างคุณครูใหญ)และครูที่มีความสามารถเป'นเลิศ
สามารถอํานวยความสะดวกแก)นักเรียน เช)น หอพัก รถโรงเรียนจักรยาน ฯลฯ
- โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แก,ไขป2ญหา
หนี้สินครู โดยลดรายจ)าย เพิ่มรายได, ขยายโอกาส ด,วยการอบรมคุณธรรม ทําบัญชีครัวเรือน ปรับโครงสร,าง
หนี้ นําหนี้นอกระบบมาเป'นหนี้ในระบบ และเพิ่มรายได,พิเศษให,เพียงพอ และขยายโอกาสใหม)ๆ
- โครงการศูนยการศึกษานานาชาติ
- หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล เพื่อดูแลเด็กๆ และสามารถสอนหนังสือได,ด,วย
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- โรงเรียนตัวอย)างในทุกอําเภอ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให,เป'นเลิศ โดยใช,
การติดต)อสื่อสารด,วยวิทยาการที่ทันสมัย
2) โอกาสในการเข,าถึงแหล)งทุน นักเรียนสามารถเข,าเรียนได,โดยที่ผู,ปกครองและนักเรียน
ไม)ต,องมีความกังวลในเรื่องทุนการศึกษา รัฐบาลจึงมีโครงการ เช)น
- Smart Card เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการเรียนก)อนผ)อนทีหลัง ส)งคืนเมื่อมีรายได, (Income Contingency Loan
Program)
- ทุนการศึกษาสานฝ2นนักเรียนไทยไปเรียนต)างประเทศ (โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน)
- กองทุนตั้งตัวได, ประชาชนชาวไทยจะต,องตั้งตัวได,อย)างมีศักดิ์ศรี คนอยากตั้งตัว
มักไม)รู,ว)าจะตั้งตัวอย)างไร แต)คนที่จะตั้งตัวมักไม)มีทรัพยสินติดตัว การที่จะทําให,ตั้งตัวได,ก็คือ ตั้งกองทุนใน
มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ตั้งกรรมการ มาควบคุมประกอบด,วยอาจารย ศิษยเก)า ที่ประสบความสําเร็จ
ในชีวิต ตัวแทนภาครัฐ และเอกชนเราใช,แนวคิดนี้ เพราะที่มหาวิทยาลัย ประกอบด,วยนักศึกษาที่กําลังจะจบ
องคความรู,อยู)ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด การเป'นนักธุรกิจที่มีฐานความรู,ได,เปรียบกว)า จึงสร,างผู,ประกอบการ
ได,มากกว)า
3) โอกาสในการเพิ่มพูนและฝdกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตได,ในโลกที่เป'นจริง
การเรียนรู,บนการทํากิจกรรม (Activity-Based Learning)
- ส)งเสริมอาชีวศึกษา ให,มีความสําคัญมากขึ้น มีความรู,ทางปฏิบัติอย)างแท,จริง
เป'นมืออาชีพ
- ศูนยซ)อมสร,างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ตั้งเปDาหมายให,มีเพียงพอ เพื่อ
ให,บริการทุกชุมชน เป'นโครงการที่ใช,ประโยชนจากทักษะของนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อให,บริการซ)อมราคา
ประหยัดแก)ประชาชนในชุมชน
- โครงการอัจฉริยะสร,างได, ให,นักเรียนค,นหาความถนัดของตนเอง ในทุกๆ สาขา
- โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา สนับสนุนให,เยาวชนได,มีความสามารถที่จะ
เข,าร)วมแข)งขัน เพื่อความเป'นเลิศทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ วิชาภาษาอังกฤษภาษาจีน ต,องอยู)ใน
บรรยากาศของเจ,าของภาษาให,มากที่สุด วิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร จะต,องสร,างพื้นฐานให,แข็งแกร)ง
- ปรับปรุงหลักสูตร เลิกการท)องจํา ใช,การเรียนรู, เนื้อหาวิชาที่เด็กสามารถเรียนรู,
ได,เหมือนกัน เช)น ผ)าน Video Link รวมถึงมีการวัดผลที่มีมาตรฐานทันสมัย
- คนไทยที่อายุ 25 ป<ขึ้นไปสามารถเทียบประสบการณ จบชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 6
ได,สามารถเรียนในเวลา และนอกเวลา เพื่อให,ทันโลก และทันลูกหลาน
- สถาบันการศึกษาราชภัฏและอาชีวศึกษา ค,นหาตัวเองให,รู,ว)าเก)งด,านไหนส)งเสริม
อาชีวศึกษา ให,มีความสําคัญมากขึ้น มีความรู,ทางปฏิบัติอย)างแท,จริง เป'นมืออาชีพจากนั้นเปOดให,ประชาชน
ไปพัฒนาเพิ่มเติมทักษะด,านต)างๆ ตามที่ต,องการตามความถนัดเรียนก)อนผ)อนทีหลัง หลังจากทํางานแล,ว
ค)อยผ)อนใช,
- จัดศูนยฝdกอบรม จะจัดศูนยฝdกในอาชีวศึกษา ให,ประชาชนเข,าไปเรียนรู,เรื่องที่
สนใจพัฒนาทักษะให,คนไทยเป'นผู,ชํานาญในสาขาต)างๆ ใช,ระบบเรียนก)อน ผ)อนทีหลัง
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4) โอกาสในการเรียนรู,ตลอดชีวิต ส)งเสริมการศึกษานอกระบบ (โดยใช,ห,องสมุดพิพิธภัณฑ
แกลเลอรี่ ศูนยวัฒนธรรมต)างๆ)
- โครงการ Internet ตําบล และ Internet หมู)บ,าน (ศูนยการเรียนรู,ชุมชน) เพื่อ
เปOดโอกาสให,ประชาชนค,นหาความถนัดของตนเอง เรียนรู,ได,ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อการต)อยอดในสิ่งที่ต,องการ
ทํา และสําหรับผู,ที่ต,องการเปลี่ยนวิชาชีพ
- สถานที่รวมกลุ)มอย)างสร,างสรรคแก)เด็กวัยเรียน โดยมีคอมพิวเตอรให,ใช,มีวาย
ฟาย (Wi-Fi) ให,มีครูที่จะสอนการบ,าน
2.7 (สรุป) ประเด็นการพัฒนาบุคลากรจากขอคนพบในการประมวลและวิเคราะห!เอกสาร ที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ ฉบับที่ 11 ใช,แนวคิดที่ต)อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให, “คนเป'นศูนยกลางของการพัฒนา” 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
เศรษฐกิจที่สําคัญของโลก ทั้งสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management
Development : IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) มีข,อสรุป
ตรงกันว)า ประเทศไทยยังมีความอ)อนแอด,านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยตัวชี้วัดหลักด,านการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนา การลงทุนในโครงสร,างพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนบุคลากรทางการวิจัย
และพัฒนา จํานวนสิทธิบัตรและการคุ,มครองทรัพยสินทางป2ญญา ยังเป'นข,อจํากัดต)อการนําองคความรู,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช,สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแข)งขันของประเทศโดยรวม แนวทางในการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให,เป'นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได,แก)
1. พัฒนาบุคลากรด,านวิทยาศาสตรและนักวิจัยให,เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณา
การระหว)างการเรียนรู,และการทํางานจริงในสถานประกอบการ
2. สนับสนุนนักเรียนทุน ผู,มีความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร รูปแบบและสื่อการเรียน
การสอนสร,างความตระหนักของประชาชนให,เรียนรู, คิด และทําอย)างเป'นวิทยาศาสตร เปOดโอกาสให,เข,าถึง
ข,อมูลและองคความรู,ด,านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได,อย)างทั่วถึง
3. ตามแผนนี้ ให,ความสําคัญต)อประชาคมอาเซียน โดย วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย,ายแรงงานได,
อย) า งเสรี ตามกรอบความร) ว มมื อของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น มี 7 สาขา คื อ วิ ศวกรรม พยาบาล
สถาป2ตยกรรม ช)างสํารวจ แพทย ทันตแพทย และนักบัญชี และกําลังอยู)ระหว)างดําเนินการรับรอง สาขา
บริการท)องเที่ยว ที่ควรให,ความสําคัญต)อการส)งเสริมศักยภาพของอาจารยผู,สอน รวมถึงการส)งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนองคความรู, ผู,เรียนครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ระหว)างประเทศ การเชื่อมโยงภูมิป2ญญาไทยกับภูมิป2ญญาสากล รวมทั้งส)งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาให,มีความรู, ทักษะ และมีบทบาทด,านการศึกษาในองคกรระหว)าง
ประเทศ
ในส) ว นของกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป< ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ได,ให,แนวทางที่ชัดเจนในการที่มหาวิทยาลัยจะใช,
เป'นแนวทางในการที่จะส)งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน
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อย)างเช)น ระบบการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะต,องแก,ป2ญหาตั้งแต )
ตนน้ําถึงปลายน้ํา
ในส)วนของ ตนน้ํา เกี่ยวข,องกับการบริหารจัดการแหล)งทุนเพื่อพัฒนาอาจารย
ในส)วนของ กลางน้ํา เกี่ยวข,องกับการเพิ่มสมรรถนะให,กับอาจารยประจําการทั้งทางด,านความ
เป'นครู การบ)มเพาะความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม
ในส)วนของ ปลายน้ํา ที่เป'น บุคลากรที่มีประสบการณ สามารถถ)ายทอดประสบการณยาวนาน สู)
อาจารยระดับอื่นรวมถึงการเชื่อมโยงกับภายนอกทั้งภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชา
สังคม ทั้งหมดนี้จะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของอาจารยในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของ
บุคลากรอาจารย ตามความในข,อ 137 และมีข,อเสนอในการ ทําเกณฑการจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐ
ดังนี้
: สาขาที่ประเทศไทยมีความเขมแข็งแลว ให,,ศึกษาภายในประเทศหรือแบบ
ผสมผสาน ควบคู)กับเปDาหมายการสร,างโปรแกรมชั้นนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาที่ประเทศมี
ความเข,มแข็ง ทั้งนี้ ถ,าเรียนต)างประเทศ ให,เข,ามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: สาขาขาดแคลนที่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ให,เรียนแบบ
ผสมผสาน หากจําเป'นต,องไปเรียนต)างประเทศใช,,เงื่อนไขข,างต,น เช)นกัน
: สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไม&มีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพื่อใหเกิด
ประโยชน!สูงสุดควรใหเขาเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ทั้งนี้ ในการพั ฒ นาบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั มภ ให,
ความสําคัญกับข,อความที่ว)า “สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตร การใช,อัตราใหม)ให,เกิดประโยชน
สูงสุด ใช,เป'นเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารยที่บรรจุในอัตราใหม)ควรอยูใ) นโครงการของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย ให,ความสําคัญสูงสุดต)อศักยภาพและคุณภาพของอาจารย
ที่จะรับเข,า”
กระทรวงศึกษาธิการ ได,ให,ความสําคัญในกลุ)มหลักสูตรใหม)ด,าน เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิดสร,างสรรค และด,านอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการเพื่อให,คนไทย
สามารถ “รู,เท)าทัน และแข)งขันได,” เพื่อเป'นการปรับตัวเข,าสู)ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก
ดังนั้น เพื่อให,มีความสอดคล,องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาการศึกษาตามกรอบ
ระยะยาว สาขาวิชาที่มีความสําคัญและควรจะต,องพัฒนาทั้งด,านหลักสูตรและบุคลากรอาจารยสายวิชาการ
จึงเป'นทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได,ทําการเปOดหลักสูตรทํา
การสอนในป2 จ จุ บั น เพี ย งแต) ต, อ งลํ า ดั บ ความต, อ งการ ช, า เร็ ว ที่ ต) า งกั น และเป' น ไปตามข, อกํ า หนดเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีการวิเคราะหว)า สิ่งที่สําคัญต)อจากนี้คือ การศึกษาเพียง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จะไม)เพียงพอต)อการรับมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป< 2015 แล,ว นักศึกษาจําเป'นต,องศึกษา
ภาษาที่ 3 ด,วย โดยภาษาที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติมคือภาษาจีนแมนดาริน ( ภาษาจีนกลาง) ที่มีประชากร
กระจายตัวอยู)ตามทั่วภูมิภาคอาเซียน และอีกภาษาหนึ่งคือภาษาบาฮาซา ที่ใช,ในมาเลเซียและบางส)วนของ
อินโดนีเซีย ภาษาเวียดนามเป'นต,น
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โดยหากกําหนดให,แคบลงไปในหลั กสูต รทางด,า นภาษาต) างๆในอาเซี ยน เช)น สาขาวิช าทางด,า น
ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาเวียดนาม สาขาวิชาภาษาบารซา เป'นต,น
นอกจากนี้ ตามที่ ประเทศไทยได,เ ข,า สู) สังคมของผู,สู งอายุตั้ งแต) ป< พ.ศ.2547 และจะเข, าสู) สังคม
ผู,สูงอายุสมบูรณในป< พ.ศ.2567 หรืออีก 12 ป<ข,างหน,า(องคการสหประชาชาติ (UN) ได, นิ ย ามว) า
ประเทศใดมี ป ระชากรอายุ 60 ป< ขึ้ น ไป เป'นสัดส)วนเกิน 10% หรืออายุ 65 ป<ขึ้นไป เกิน 7% ของ
ประชากรทั้งประเทศ ถือว)าประเทศนั้นได,ก,าวเข,าสู)สังคมผู,สูงอายุ (Aging Society) และจะเป'นสังคม
ผู,สูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) เมื่อสัดส)วนประชากรอายุ 60 ป<ขึ้นไป เพิ่มเป'น 20% และอายุ 65
ป<ขึ้นไป เพิ่มเป'น 14% โดยประเทศไทย ได,นิยามคําว)า “ผู,สูงอายุ” ไว,ใน พระราชบัญญัติผู,สูงอายุ พ.ศ.
2546 ว)า หมายถึง “ผู,ที่มีอายุ 60 ป<ขึ้นไป”)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได,เตรียมแผนรองรับสถานการณดังกล)าว
โดยจัดทําร)าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร เพื่อเป'นการผลิตบุคลากรทางด,านสาธรณสุขรองรับบริการทาง
การแพทยที่รับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพเป'นหลัก และได,ขยาย
ขอบเขต ครอบคลุมไปถึงการให,บริการสุขภาพที่บ,าน (Home Health Care) ซึ่งในระยะต)อไปจําเป'นที่
จะต,องมีบุคลากรทางด,านนี้เป'นจํานวนมาก อีกทั้งมหาวิทยาลัย มีแนวคิดที่จะต)อยอดไปถึงหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร ต)อไปในอนาคต เพื่อให,สามารถผลิตบุคลากรที่รองรับสถานการณสังคมผู,สูงอายุนี้ได,ครบถ,วน รอบ
ด,าน จึงเป'นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ต,องมีการจัดเตรียมบุคลากรเพิ่มเติมไม)น,อยกว)า 5 อัตราตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ.
เนื่องด,วยป2จจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ได,เข,ามามีบทบาทในการ
ดําเนินการทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษาเป'น อย)างมาก แต)ผู,ที่มีความรู,ความเข,าใจในการ
ประยุกต ใช, และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไม)มากนัก ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต,องการบุคลากร
ในด, า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของประเทศ มหาวิ ทยาลั ย ให, ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาทั้ งหลั กสู ต รและ
บุคลากรอาจารย คือหลักสูตรนิเทศศาสตร และสาขาวิชาทางด,านคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
มั ล ติ มีเ ดี ย และแอนนิ เ มชั่ น หรื อ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการออกแบบ รวมไปถึ งวิ ศวกรรม
ซอฟแวร ซึ่งบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนา และการใช,เทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม)ใน
ธุรกิจ เช) น การออกแบบเกมสคอมพิวเตอร, ภาพเคลื่อนไหว (Animation), หรื อองคประกอบของ
ภาพยนตร ที่เป'นเรื่องราว (Motion Picture) หรือบนโทรศัพทมือถือ, การออกแบบ Web Media การผลิต
สื่อประเภทต)างๆ ซึ่งจะเป'นการผสมผสานศาสตรระหว)างนิเทศศิลป’ และวิทยาการคอมพิวเตอรไว,ด,วยกันซึ่ง
จะเป'นการผลิตบัณฑิตที่รองรับการ เปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานที่กําลังเป'นอยู)ในป2จจุบันและ
คาดว)าจะ เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล, ที่สําคัญคือผู,เรียนในหลักสูตรตามแนวทางใหม)นี้จะถูกพัฒนาให,เป'นผู,
สามารถ ทํางานเป'นทีมกับผู,อื่นได,ดี เป'นนักสื่อสารที่ดี มีความชํานาญด,านการใช,คอมพิวเตอร และมีทักษะ
การปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียน ผู,ที่สําเร็จการศึกษาออกไปแล,วจึงควรที่จะมีคุณลักษณะที่
เหมาะสมและมีความ พร,อมด,านความรู,และทักษะตรงกับความต,องการของตลาดแรงงานซึ่งจะเป'นส)วน
สําคัญในการช)วยพัฒนาประเทศในโอกาสต)อไป
สาขาทางด,านศิลปะการแสดง ก็เป'นอีกหลักสูตรหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรให,ตรง
ตามความต,องการของผู,เรียน ประกอบกับมีคณาจารยผู,สอนที่มีความเชี่ยวชาญด,านการแสดงมาถ)ายทอด
ความรู, รวมถึงหากสาขาวิชาสามารถสร,างอัตตลักษณของสาขาวิชาได,ว)า “คิดถึงการแสดงคิดถึง วไลยอลง
กรณ” ก็จะเป'นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่จะส)งผลให,มีจํานวนนักศึกษาสมัครเข,ามาศึกษาต)อในมหาวิทยาลัยได,
เพิ่มขึ้นในอนาคต
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ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมอาหารเป'นอุตสาหกรรมหลักที่สร,างรายได,ให,กับประเทศไทยป<ละหลาย
แสนล,านบาท และการแข)งขันของอุตสาหกรรมประเภทนี้ในตลาดโลกมีแนวโน,มสูงขึ้น เนื่องจากอาหารคือ
หนึ่งในป2จจุบันสี่ที่จําเป'นต)อการดํารงชีวิต ดังนั้นผู,ผลิตจึงต,องมีการพัฒนาและปรับปรุงด,วยกระบวนการและ
เทคโนโลยีใหม)ๆ เพื่อตอบสนองความต,องการของผู,บริโภคตามยุคตามสมัย อนึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยถือเป'นความจําเป'นที่จะต,องพัฒนาอย)าง จริงจังและต)อเนื่อง เพื่อให,ได, ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
และได,มาตรฐานเพื่อสามารถแข)งขันกับผลิตภัณฑอาหารจาก ประเทศต)างๆ ได, ด,วยเหตุนี้การสร,างบุคลากร
ที่มีความรู,ความสามารถในด,านเทคโนโลยีการอาหาร จึงเป'นป2จจัยสําคัญที่จะนําไปสู)การพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารของไทยทั้งในเชิงการ ผลิต การพัฒนา การตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหารอย)างเป'น
ระบบ จึงควรให,ความสนใจในการพัฒนา ปรับปรุงทั้งหลักสูตรและบุคลากรอาจารยผู,สอนในสาขาทางด,าน
เทคโนโลยีการอาหารเพื่อตอบโจทยความต,องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในภาพรวม
และตามที่มาตรฐานกําหนดตําแหน)งที่สํานักงาน ก.พ. จัดทําตามมาตรา 48 แห)งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข,าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได,กําหนดเรื่อง ความรู,ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป'น
สําหรับตําแหน)ง เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข,าราชการพลเรือนสามัญไว,
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให, ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค ลดั งกล) า ว เป' น ไปอย) า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและข, า ราชการ
ปฏิบัติงานอย)างมีคุณภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา8(3)แห)งพระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 ก.พ. จึงกําหนดมาตรฐานความรู,ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป'นสําหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหน)งข,าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให,ส)วนราชการใช,เป'นแนวทางดําเนินการกําหนดความรู,
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป'นสําหรับตําแหน)ง ดังนี้
1 . มาตรฐานความรู,ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป'นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)ง
ข,าราชการพลเรือนสามัญ
1.1 มาตรฐานความรู,ความสามารถที่จําเป'นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)งประเภททั่วไป
วิชาการ และอํานวยการ ประกอบด,วย
1.1.1 ความรู,ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.1.2 ความรู,เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
1.2 มาตรฐานด,านทักษะที่จําเป'นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)งประเภททั่วไป 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,านสมรรถนะที่จําเป'นสําหรับการปฏิบัติงาน
ในตํ า แหน) ง ประเภททั่ ว ไป
วิชาการ และอํานวยการ ประกอบด,วย
1.3.1 สมรรถนะหลัก
1.3.2 สมรรถนะทางการบริหาร
1.3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ฯลฯ
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รายละเอียดปลีกย)อยอื่นใด สามารถศึกษาได,จากเอกสารมาตรฐานความรู,ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จําเป'นสําหรับตําแหน)งข,าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งส)งมาพร,อมหนังสือ ที่ นร 1008/ว 27
ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ของสํานักงาน ก.พ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได,นําแนวทางดังกล)าวมาดําเนินการ
ปรั บ ปรุ งระบบการบริ ห ารทรั พยากรบุ คลเช) น เดี ย วกั บ ส) ว นราชการต) า งๆ ทุ กหน) ว ยงานและได, กํา หนด
คุณลักษณะจําเป2น(ที่พึงมี) ของบุคลากรที่ต,องการรับเข,าทํางาน หรือบุคลากรที่ผ)านการพัฒนาแล,วจะต,อง
ประกอบไปด,วย
สายวิชาการ
1. จบการศึกษาต่ําสุด ระดับปริญญาโทในสาขาที่จะรับเข,าทํางานหรือพัฒนา และเข,าสู)
ตําแหน)งทางวิชาการตามเกณฑที่กําหนดโดยไม)ชักช,า เพื่อให,เหมาะสมกับการเป'นนักวิชาชีพและวิชาการ
2. ความเป'นมืออาชีพ มีความสามารถในการถ)ายทอดความรู, หรือความสามารถในการ
จัดระบบการเรียนรู,ให,เกิดขึ้นในตัวผู,เรียน มีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. มีความรู,ลึกในศาสตรสาขาที่สอน สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป'นที่ยอมรับ
4. มีความชํานาญในการสอนที่ถือเป'นแบบอย)างที่ดี (Best Practices) สามารถออกแบบ
การสอน (Instructor Design) ในวิชาที่รับผิดชอบ ที่มีการจัดระบบการสอน โดยใช,องคประกอบสําคัญ
หลายด,าน มากกว)าเรื่องแผนการสอนธรรมดา
5. มีประสบการณแห)งความสําเร็จ เป'นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ที่ผ)านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
แล,ว (ประกอบไปด,วยการมุ)งผลสําฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกต,องชอบธรรมและเป'นธรรม การทํางานเป'นทีม )ในระดับที่ ดี
7. มีความสามารถในการใช,ภาษาที่ สอง เพื่อเตรียมการในการเข,าสู)ประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ สํ าหรับ สายวิช าการ กําหนดโดยผู,เกี่ย วข,องทุ กภาคส)วนของมหาวิทยาลั ยที่ผ)า นความ
เห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย)
8. บุคลากรสายวิชาการต,องมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะ
วิชาชีพ และลักษณะวิชาการ (ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาข,อ 3
จรรยาบรรณที่กําหนดต,องครอบคลุม 1-10)
9. มีความสามารถพื้นฐานในการใช,งานเทคโนโลยีสารสนเทศได,ในระดับที่ดี
สายสนับสนุน
1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําเป'นไปตามข,อกําหนดของภาระงานที่ต,องรับผิดชอบ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน)ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน)ง
3. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ที่ผ)านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
แล,ว(ประกอบไปด,วยการมุ)งผลสําฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกต,องชอบธรรมและเป'นธรรม การทํางานเป'นทีม )ในระดับที่ ดี
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4. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ต, อ งมี จ รรยาบรรณตามลั ก ษณะงาน ลั ก ษณะวิ ช าชี พ และ
ลักษณะวิชาการ(ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาข,อ 3 จรรยาบรรณที่
กําหนดต,องครอบคลุม 1-10)
5. มีความสามารถในการใช,ภาษาที่ สอง เพื่อเตรียมการในการเข,าสู)ประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ สําหรับสายสนับสนุน กําหนดโดยผู,เกี่ยวข,องทุกภาคส)วนของมหาวิทยาลัยที่ผ)านความ
เห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย))
6.มีความสามารถพื้นฐานในการใช,งานเทคโนโลยีสารสนเทศได,ในระดับที่ดี
ในส)วนของ กรอบสมรรถนะหลัก ของข,าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ใช,ตัวแบบสมรรถนะหลักของ สกอ.เป'นกรอบ ซึ่งกรอบสมรรถนะดังกล)าวได,รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และประกาศใช, ณ
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2554 มีดังนี้
1. สมรรถนะ การมุ)งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. สมรรถนะ บริการที่ดี (Service Mind)
3. สมรรถนะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. สมรรถนะ การยึดมั่นในความถูกต,องชอบธรรมและจริยธรรม(Integrity)
5. สมรรถนะ การทํางานเป'นทีม (Teamwork)
2.8 แผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ในพระบรม
ราชูปถัมภ! ปWงบประมาณ 2555 – 2559
คณะเทคโนโลยี การเกษตร เป' น ส) วนหนึ่ งของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ มี การจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยอิ ง แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย เป' น แม) แ บบโดยใช, ห ลั ก เกณฑของ
มหาวิทยาลัยที่ทําแผนพัฒนาบุคลากร จากนโยบายของรัฐบาล ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป< และแผนบริหารราชการแผ)นดินของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยได,นํา
นโยบายในส)วนที่เกี่ยวข,องกับบุคลากรมาเชื่อมโยง จึงนําไปสู)การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2555 –
2559 ให, ส อดคล, องกั บ เปD า ประสงคและประเด็ น ยุ ท ธศาสตรของ คณะและจั ด ทํ า เป' น แผนปฏิ บั ติ ก าร
ป<งบประมาณ 2555 เพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อให,สอดคล,องกับความต,องการด,านบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุนของคณะ
2.9 นโยบายดานบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะทุกสายงานให,มีศักยภาพและทักษะการทํางานที่เหมาะสมและ
เอื้ออํานวยต)อการทํางานอย)างมีประสิทธิภาพและความสุขเพื่อรักษาและสร,างบุคลากรที่มีคุณภาพไว,ใน
ระบบ
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แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ! ปWงบประมาณ2557
ประเด็นยุทศาสตร!

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

เป?าประสงค!

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

นโยบายดาน
บุคลากร

เป?าหมาย

พัฒนาทรัพยากร
1 : 20
บุคคลของคณะ
ทุกสายงานให,มี
ศักยภาพและ
ร,อยละ
ทักษะการทํางาน
75
ที่เหมาะสมและ
เอื้ออํานวยต)อ
การทํางานอย)าง ร,อยละ10
มีประสิทธิภาพ
และความสุขเพื่อ
รักษาและสร,าง
บุคลากรที่มี
คุณภาพไว,ใน
ระบบ

หมายเหตุ : 1 : 20 = อัตราส)วนจํานวนอาจารยต)อนักศึกษาสายวิทยาศาสตร

กลยุทธ

โครงการผลิต/กิจกรรม

งบประมาณ

1. การจัดหาอาจารยที่มี
ความรู,ความสามารถ
เพิ่มขึ้น
2. สนับสนุนให,อาจารย
เข,ารับการอบรม/
สัมมนา/เสนอผลงาน

1. โครงการจัดหาอาจารย
2. โครงการสนับสนุนและ
ส)งเสริมอาจารยเข,ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ

3. สนับสนุนส)งเสริมการ
เพิ่มวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

3. โครงการส)งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาต)อ
เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา

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

เจาภาพหน&วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ
คณะ

มหาวิทยาลัยและคณะ
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แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ! ปWงบประมาณ 2557
ประเด็นยุทธศาสตร!

เป?าประสงค!

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 5 : พัฒนาคุณภาพและการ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภายใน
บริหารและการจัดการ
คณะ
ภายในคณะ

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

เป?าหมาย

กลยุทธ!

โครงการผลผลิต/กิจกรรม

ร,อยละ
25

4. สนับสนุนและส)งเสริม
การเข,ารับการอบรมของ
บุคลากรทุกระดับ

1.โครงการพัฒนาผู,นาํ การ
เปลี่ยนแปลง(ผู,บริหาร)
2. โครงการส)งเสริม
สนับสนุนการอบรมศึกษาดู
งานทักษะวิชาชีพ/วิชาการ
สายสนับสนุน

วงเงิน
งบประมาณ
-

เจาภาพหน&วยงาน
รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยและคณะ

5,000/คน

คณะ

3. โครงการส)งเสริม
สนับสนุนการเพิ่มวุฒิ
การศึกษาสายสนันสนุน

-

มหาวิทยาลัยและคณะ

4. โครงการเชิดชูคนดี คน
เก)ง

2,000 บาท

คณะ
คณะ

5. โครงการให,ความรู,เพื่อ
เป'นอาชีพเสริม

2,000 บาท

6. โครงการส)งเสริม
สนับสนุน เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

2,000 บาท

คณะ
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แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ! ปWงบประมาณ 2557
ประเด็นยุทธศาสตร!

เป?าประสงค!

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 5 : พัฒนาคุณภาพและการ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภายใน
บริหารและการจัดการ
คณะ
ภายในคณะ

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

เป?าหมาย
ร,อยละ
25

กลยุทธ!

โครงการผลผลิต/กิจกรรม
7. โครงการพัฒนาการ
ทํางานเป'นทีม

วงเงิน
งบประมาณ

เจาภาพหน&วยงาน
รับผิดชอบ

2,000 บาท

คณะ

บทที่ 3
การวิเคราะห!อัตรากําลัง
(Workforce Analysis)
การวิ เ คราะหอั ต รากํ า ลั ง เป' น กิ จ กรรมหนึ่ ง ในกระบวนการวางแผนกํ า ลั ง คนของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อคํานวณกําลังคนที่
จะใช,งานตามแผนงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และเป'นเครื่องมืออย)างหนึ่งในการทบทวนตรวจสอบ
กําลังคนที่มีอยู)ในป2จจุบันว)ามีความเหมาะสมหรือไม) การวิเคราะหอัตรากําลังตามความต,องการกําลังคน
โดยวิเคราะหจากปริมาณงานและภาระหน,าที่ความรับผิดชอบของตําแหน)ง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน)ง
ของแต)ละหน)วยงานตามหลักเกณฑการกําหนดกรอบอัตรากําลังข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม)ซ้ําซ,อน ความประหยัด และต,องสอดคล,องกับหลักเกณฑวิธีการ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด คณะเทคโนโลยีการเกษตรได,จัดทํารายงานการวิเคราะหอัตรากําลัง (พ.ศ.2556)
สายวิชาการและสายสนับสนุนการสอนไว, ดังนี้
3.1 สถานการณ!บุคลากรในปTจจุบัน
ในป2จจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงาน 2 ประเภท คือ
1. บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยเป'นหลัก อาทิ ตําแหน)ง
อาจารย ผู,ช)วยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย
2. บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ พัสดุ ธุรการ การเจ,าหน,าที่ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในสํานักงานต)าง
ๆ อาทิ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคณะ สํานัก/ศูนยสถาบัน ฯลฯ มีตําแหน)งเจ,าหน,าที่บริหารงาน
ทั่วไป นิติกร บุคลากร นักวิชาการศึกษา นักสถิติ ฯลฯ
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ยังมีกลุ)มผู,ปฏิบัติงานที่มีลักษณะจ,างเหมาเพื่อทําหน,าที่ดูแลรักษา
อาคารสถานที่ ซ)อมบํารุง บริการยานพาหนะ อาทิ ตําแหน)งคนสวน คนสวน เจ,าหน,าที่รักษาความ
สะอาด เจ,าหน,าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต

46
3.1.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
สถานภาพบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย

ขรก.
ลําดับที่
1

หน&วยงานคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

11

งบแผ)นดิน
3

รวมจํานวนอาจารย!

11

3

อ.ประจํา
ตามสัญญา
จ,าง

จํานวน
รวม

ลาศึกษาต&อ

งบรายได,
1

-

15

-

1

-

15

-

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน&งทางวิชาการ
ลําดับที่
1

ชื่อหน&วยงาน

จํานวนรวม

เทคโนโลยีการเกษตร

15

ศ.
-

รวมจํานวนอาจารย!

15

-

ตําแหน&งทางวิชาการ
รศ.
ผศ.
1
7
1

อาจารย!
7

7

7

3.1.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2556)
1. กลุ&มที่ปฏิบัติงานในสํานักงานงาน
ขรก.

ลจ.
ปจ.

พรก.

พนง.ม.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1

-

-

4

จนท.
ตาม
สัญญา
จาง
2

รวมบุคลากรสาย
สนับสนุน

1

-

-

4

2

ลําดับ

หน&วยงาน

1.

รวม

2. กลุ&มจาง
เหมาบริการ
ลจ. ลจ.
ชค. ปจ.

รวม
2 กลุ&ม

7

5

1

13

7

5

1

13
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3.1.3 จํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปWงบประมาณ 2557
ลําดับ
1

สังกัด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ขาราชการ
1
1

ปWงบประมาณ 2557
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
-

1

ลูกจางประจํา
-
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3.2 แผนผลิตบัณฑิต ระยะ 1 ปW พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สายวิทยาศาสตร!)
ระดับ/สาขาวิชา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาเกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. สาขาเกษตรศาสตร แขนงวิชาสัตวศาสตร
3 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท
1. เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
รวม

ปWการศึกษา/เป?าหมาย
2557
25
25
25
20
95
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3.3 การวิเคราะห!กรอบอัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการ
ในการวิเคราะหเพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลัง สายวิชาการ มีป2จจัยที่เกี่ยวข,องอย)างน,อย 3 เรื่อง
ดังนี้
1. จํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในป< พ.ศ. 2557
2. แผนผลิตบัณฑิต ระยะ 1 ป< พ.ศ. 2557
3. เกณฑภาระงานขั้ น ต่ํ า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดและการกํ า หนดภาระงานสอนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
นอกจากนี้เพื่อให,การปฏิบัติงานสอนภาคปกติมีประสิทธิภาพและสอดคล,องกับเกณฑมาตรฐานการ
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 วันที่ 14
มิถุนายน 2555 จึงมีผลกระทบต)อการเพิ่มอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ
3.3.1 สรุปการกํา หนดกรอบอั ต รากํา ลั งที่พึงมี สายวิ ชาการ ปW งบประมาณ 2557
เทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่
1

หน&วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวม

จํานวนอัตรากําลัง
ที่พึงมี
15
15

คณะ

หมายเหตุ
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3.3.2 กรอบอัตรากําลังและแผนความตองการอัตรากําลัง สายวิชาการ ประจําปWงบประมาณ 2557
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ&นดิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับ

หน&วยงาน

จํานวน
อาจารย!ที่พึงมี

1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวม

63
63

จํานวนอาจารย!ปTจจุบัน
ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย
11
4
11
4

จํานวนอัตรา
อาจารย!
ที่ขอเพิ่ม
48
48

แผนความตองการสายวิชาการในปWงบประมาณ
2557

2558

2559

2560

-

17
17

15
15

16
16

3.3.3 รายละเอียดสาขาวิชาที่เปdดรับสมัครทุนการศึกษาต&อระดับปริญญาเอก ปWการศึกษา 2557
คณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.

ระดับปริญญา

มหาวิทยาลัย

เอก

- มหาวิทยาลัยในประเทศของรัฐที่คุณวุฒิ
ได,รับการรับรองจาก กพ.

วิศวกรรมอาหาร/สาขาที่เกี่ยวข,อง
พืชศาสตร/พืชไร)/สาขาที่เกี่ยวข,อง
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร/สาขาที่เกี่ยวข,อง
พืชไร)/สาขาที่เกี่ยวข,อง
รวม

จํานวนทุน
ที่เปdดรับ

จํานวนทุน
ที่เปdดรับ

1
2
1
1

5

5
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3.4 การวิเคราะห!กรอบอัตรากําลังบุคลากร สายสนับสนุน
ในการวิเคราะหเพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลัง สายสนับสนุน มีป2จจัยที่เกี่ยวข,องอย)างน,อย 2 เรื่อง
ดังนี้
1. โครงสร,างการแบ)งส)วนงานภายใน
2. การวิเคราะหภาระงาน จํานวนภาระงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหงาน การกําหนด
กรอบอัตรากําลังบุคลากร 1 ตําแหน)ง ต,องมีภาระงานไม)น,อยกว)า 35 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห โดยคิด
230 วัน/ป< ใน 1 วัน มีเวลาทํางาน 7 ชั่วโมง
ตําแหน)งที่ปฏิบัติงานในห,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,องปฏิบัติการผลิตภัณฑนม
5. ห,องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว
6. ห,องปฏิบัติการขนมอบ
7. ห,องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
8. ห,องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส
9. ห,องปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร
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 สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังที่พึงมีสายสนับสนุน ปWงบประมาณ 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่
1

กอง/สํานัก/สถาบัน/คณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คน)
ที่พึงมี
12
12

หมายเหตุ
3 กลุ)มงาน
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3.4.2 ภาระงานและบุคลากรสายสนับสนุน ปWงบประมาณ 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่
1

หน&วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมทั้งสิ้น

จํานวนงาน
3 งาน

จํานวน
ภาระงาน
ตลอดปW (วัน)
2,760
2,760

จํานวน
ที่พึงมี (คน)
12
12

จํานวนบุคลากรที่มีอยู&
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงาน
สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัย
1
6
1
6

หมายเหตุ

3.4.3 กรอบอัตรากําลังและแผนความตองการบุคลากร สายสนับสนุน ประจําปWงบประมาณ 2557 เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนปTจจุบัน
ลําดับ
หน&วยงาน
จํานวนที่พึงมี ข,าราชการ
ลูกจ,าง
พนักงาน
ประจํา
มหาวิทยาลัย
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12
1
6
รวมบุคลากรสายสนับสนุน
12
1
6

จํานวน
ที่ขอเพิ่ม
5
5

แผนความตองการบุคลากรสาย
สนับสนุนในปWงบประมาณ
2557
1
1
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จากภาพรวมข,างต,น สามารถจําแนกอัตราที่พึงมีได,ดังนี้
1. หัวหน,าสํานักงานคณบดี
2. นักวิชาการพัสดุ
3. นักวิชาการศึกษา
4. นักกิจการนักศึกษา
5. เจ,าหน,าที่บริหารงานทั่วไป
6. นักวิชาการศึกษา(การประกันคุณภาพการศึกษา)
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร
8. นักวิชาการห,องปฏิบัติการสัตวบาล
9. นักวิชาการห,องปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(เนื่องจากมีห,องปฏิบัติการในความดูแลมาก)
10. นักวิชาการเกษตร
หมายเหตุ * คืออัตราที่ควรมีเพิ่ม
ป< 2556 ขอบุคลากรตําแหน)งนักกิจการนักศึกษา

1
1
2
1
2
1
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา*
อัตรา
อัตรา*
อัตรา*
อัตรา
อัตรา*

2 อัตรา
1 อัตรา
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3.4.4 การวิเคราะห!ขอมูลเพื่อพัฒนาอาจารย! 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
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
หน)วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ยอดจัดสรรทั้งสิ้น
1,694,900 บาท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป'นองคการสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป'นมหาวิทยาลัยสีเขียว
รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 4
225,000.00 บาท
ลําดับที่

โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตรคณะ

รหัส
ตัวชี้วัด
สกอ.

รหัสผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบ)งชี้
ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ)
จํานวนคนที่ได,รับการพัฒนา

ค)า
เปDาหมาย

1

โครงการส)งเสริมการเข,าร)วม
ประชุมสัมมนาวิชาการ/วิชาชีพ/
ศึกษาดูงาน

1

50%

2

โครงการส)งเสริมสุขภาพกาย
และใจอาจารยและบุคลากร

4

จํานวนของอาจารยบุคลากร
ที่เข,าร)วมโครงการ

3

โครงการพัฒนาการจัดการ
ความรู,

4

คู)มือ/เอกสารความรู,
ทางด,านวิชาการ

2

4

โครงการส)งเสริม/สนับสนุน
ประกันคุณภาพการศึกษา

4

ความรู,ความเข,าใจเรื่อง
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของอาจารยและนักศึกษา

1

50%

กิจกรรม
1.ส)งอาจารยและบุคลากรเข,าร)วม
ประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ/
วิชาชีพ
2.จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและ
บุคลากร
3.อบรมการเรียนการสอนที่เน,น
ผู,เรียนเป'นสําคัญ
1.จัดกิจกรรมส)งเสริมสุขภาพกาย
และใจ
2.จัดกิจกรรมเสริมสร,างคุณธรรม
จริยธรรม
1.การจัดทําคูม) ือความรูท, างด,าน
วิชาการ/งานวิจัยตามขั้นตอนการ
จัดการความรู,
1.จัดทําเอกสารประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2.การให,ความรู,เรื่องการประกัน
คุณภาพแก)นักศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
กศ.ปช.

ต.ค.55 – ก.ย.56

167,000

ผู,รับผิดชอบ
(งาน/โปรแกรม)
คณะกรรมการ

ต.ค.55 – ก.ย.56

10,000

คณะกรรมการ

ต.ค.55 – ก.ย.56

10,000

คณะกรรมการ

ต.ค.55 – ก.ย.56

แผ)นดิน

10,000

บ.กศ.

ประกันคุณภาพ

55
แผนการดําเนินงาน
ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ)าย ประจําป<งบประมาณ 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
หน)วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ยอดจัดสรรทั้งสิ้น
1,694,900 บาท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป'นองคการสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป'นมหาวิทยาลัยสีเขียว
รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 4
225,000.00 บาท
ลําดับที่

โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตรคณะ

รหัส
ตัวชี้วัด
สกอ.

รหัสผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบ)งชี้
ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ)
ร,อยละของบุคลากรทีเ่ ข,า
ร)วมโครงการ

5

โครงการพัฒนาการทํางานเป'น
ทีม

4

6

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

4

แผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป<

7

โครงสร,างขวัญและกําลังใจของ
อาจารยและบุคลากร

4

ความพึงพอใจต)อโครงการ
รวม

ค)า
เปDาหมาย
80%

75%

กิจกรรม
1.จัดอบรมการทํางานเป'นทีม
2.จัดประชุมชี้แจงระบบงาน
3.จัดหาวัสดุอุปกรณส)งเสริมการ
ทํางานร)วมกัน
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่
ทบทวนกลยุทธ
2.จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป<
1.การยกย)องบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

แผ)นดิน

ต.ค.55 – ก.ย.56

เม.ย. 56

งบประมาณ
กศ.ปช.

บ.กศ.
15,000

10,000

ต.ค.55 – ก.ย.56

3,000
20,000

205,000

ผู,รับผิดชอบ
(งาน/โปรแกรม)
คณะกรรมการ

56
แผนการดําเนินงาน
ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ)าย ประจําป<งบประมาณ 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
หน)วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ยอดจัดสรรทั้งสิ้น
2,560,400 บาท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 5
314,500.00 บาท
ลําดับที่

โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตรคณะ

รหัส
ตัวชี้วัด
สกอ.

รหัสผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบ)งชี้
ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ)
จํานวนคนที่ได,รับการพัฒนา

ค)า
เปDาหมาย

1

โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อหา
รายได,ให,แก)บุคลากร

5

2

โครงการเชิดชูคนเก)งคนดี ศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5

จํานวนของอาจารยบุคลากร
ที่เข,าร)วมโครงการ

50%

3

โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานเป'นทีม

5

จํานวนบุคลากรทีเ่ ข,าร)วม
โครงการ

10

4

โครงการปฏิบัติธรรมอบรม
พัฒนาจิตใจ และส)งเสริม
คุณธรรมสําหรับบุคลากร
โครงการปรับภูมทิ ัศนภายใน
และภายนอกคณะเพือ่ พัฒนา
บุคลากร

5

จํานวนบุคลากรทีเข,าร)วม
โครงการ และความพึงพอใจ
ชองผู,เข,าร)วมโครงการ
จํานวนบุคลากรทีเ่ ข,าร)วม
โครงการ

85%

5

5

80%

30

กิจกรรม
1.จัดกิจกรามอบรมเสริมรายได,
พิเศษให,กับบุคลากร
3.อบรมการเรียนการสอนที่เน,น
ผู,เรียนเป'นสําคัญ
1.จัดกิจกรรมส)งเสริมสุขภาพกาย
และใจ
2.จัดกิจกรรมเสริมสร,างคุณธรรม
จริยธรรม
1.จัดอบรมการทํางานเป'นทีม
2.จัดประชุมชี้แจงระบบงาน
3.จัดหาวัสดุอุปกรณส)งเสริมการ
ทํางานร)วมกัน
1.กิจกรรมการทําสมาธิวิป2สนา
2.จัดกิจกรรมเสริมสร,างธรรมะกับ
การปฏิบัติงาน
1.จัดกิจกรรมร)วมกันปลูกต,นไม,
ปรับปรุงสวนหย)อม
2.จัดส)งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการ
ทํางานร)วมกันเป'นหมู)คณะ
3.กิจกรรมร)วมกันจัดหาต,นไม,และ
อุปกรณในการปรับปรุงภูมิทัศน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
กศ.ปช.

เม.ย. – พ.ค. 57

2,000

ผู,รับผิดชอบ(งาน/
โปรแกรม)
คณะกรรมการ

ธ.ค. 56 – ก.พ. 57

2,000

คณะกรรมการ

เม.ย. – มิ.ย. 57

2,000

คณะกรรมการ

ก.พ. – พ.ค. 57

2,000

คณะกรรมการ

ต.ค.56 – ก.ย.57

2,000

คณะกรรมการ

แผ)นดิน

บ.กศ.

57

ลําดับที่
6

โครงการ
โครงการส)งเสริมการเข,าร)วม
ประชุมสัมมนาวิชาการ/วิชาชีพ/
ศึกษาดูงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตรคณะ
5

7

โครงการพัฒนาการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู,ด,านการเรียน
การสอนและการวิจัย

5

8

โครงการส)งเสริม/สนับสนุน
ประกันคุณภาพการศึกษา

5

9

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

4

รหัส
ตัวชี้วัด
สกอ.

รหัสผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบ)งชี้
ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ)
จํานวนคนที่ได,รับการพัฒนา

รายงานการจัดทําเอกสาร
มคอ.ตามหลักสูตร TQF/
เอกสารความรูท, างด,าน
วิชาการ,งานวิจัย
ความรู,ความเข,าใจเรื่อง
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของอาจารยและนักศึกษา
แผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป<
รวม

ค)า
เปDาหมาย
50%

2

1

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

แผ)นดิน

งบประมาณ
กศ.ปช.

1.ส)งอาจารยและบุคลากรเข,าร)วม
ประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ/
วิชาชีพ
2.จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและ
บุคลากร
3.อบรมการเรียนการสอนที่เน,น
ผู,เรียนเป'นสําคัญ

ต.ค.56 – ก.ย.57

1.การจัดทําคูม) ือความรูท, างด,าน
การจัดทําเอกสารมคอ. ตาม
หลักสูตร TQF/งานวิจัยตาม
ขั้นตอนการจัดการความรู,
1.จัดทําเอกสารประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2.การให,ความรู,เรื่องการประกัน
คุณภาพแก)นักศึกษา
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่
ทบทวนกลยุทธ
2.จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป<

ต.ค.56 – ก.ย.57

4,500

ต.ค.56 – ก.ย.57

20,000

50,000
225,000

ต.ค.56 – ม.ค.57

5,000
5,000

บ.กศ.

ผู,รับผิดชอบ(งาน/
โปรแกรม)
คณะกรรมการ
(จัดสรรงบประมาณ
คณะ)
(ขอเบิกจากกองทุน
พัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย)
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝbาย
วางแผนและวิจัย

309,500

58
รายละเอียดการส&งเสริมสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล
วัน/เดือน/ปW

รายการไปราชการ

22 - 25 ต.ค. 55

เข,าร)วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา รุ)นที่ 12 ระหว)าง
วันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2555
เป'นวิทยากรในการประชุมนานาชาติ BioMalaysia 2012 Conference & Exhibition ระหว)างว,นที่ 5 - 7
พฤศจิกายน 2555 ณ Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย
เข,าร)วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AAAP Animal Science Congress ครั้งที่ 25 ประจําป< พ.ศ. 2555
และอภิปรายพิเศษด,านความก,าวหน,าทางการผลิตสัตว ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารเรียนรวม 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
เข,าร)วมอบรมสัมมนา เรื่อง Primary GMP สร,างความเชื่อมั่นและพร,อมรับ AEC ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555
ณ อาคารค,นคว,าและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมประชุมวิชาการระดับชาติ the 1st Annoul Meeting of Thailand Sensory Science and
Consumer Research Network 2012 ระหว)างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 255 ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม)ปOง
จังหวัดเชียงใหม)
เข,าร)วมโครงการสัมมนา หัวข,อ รุกหรือรับ โอกาสสําหรับธุรกิจไทยในอาเซียน และการเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณทําธุรกิจในต)างประเทศ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ ห,องบอลลูม โรแรมสวัสโซเทล
เลอคองคอรด กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิดชูภูมิป2ญญา สหวทิยาสูส) ากล
(Put the multi - disciplinary local wisdom forword the Globe) ระหว)างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม
2555 ณ ศูนยประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

5 - 7 พ.ย. 55
29 พ.ย. 55

4 ธ.ค. 55
20 - 21 ธ.ค. 55

12 ธ.ค. 55

13 - 14 ธ.ค. 55

รายชื่ออาจารย!/เจาหนาที่ไป
ราชการ
อาจารย ดร.กรรณิกา เร)งศิริกุล
อาจารย ดร.กรรณิกา เร)งศิริกุล
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี

อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร
ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล

ผศ.นันทปภัทร ทองคํา
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
อาจารยภาสุรี ฤทธิเลิศ
รศ.ดร.ศรีน,อย ชุ)มคํา

59

วัน/เดือน/ปW
12 - 15 ธ.ค. 55

รายการไปราชการ

รายชื่ออาจารย!/เจาหนาที่ไป
ราชการ
อาจารย ดร.กรรณิกา เร)งศิริกุล

เข,าร)วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 1st BiomassdPlus Workshop ระหว)างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2555
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
เลอคองคอรด กรุงเทพมหานคร
25 ธ.ค. 55
เข,าร)วมสัมมนา หัวข,อเรื่อง โอกาสทองของอุตสาหกรรมอาหารไทยในเวียดนาม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
ณ ห,องอโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร
ผศ.นันทปภัทร ทองคํา
อาจารยหรรษา เวียงวะลัย
อาจารยภาสุรี ฤทธิเลิศ
26 - 27 ม.ค. 56 เป'นวิทยากรบรรยายและปฏิบัตใิ นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดและหน)อ
รศ.ดร.สุชาดา พัฒนกนก
กล,วยไม, ระหว)างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2556 ณ ห,องประชุมอาคาร 4คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสหากรรม ศูนยการศึกษาย)านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
5 ก.พ. 56
เข,าร)วมประชุมวิชาการ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.ดร.สุชาดา พัฒนกนก
กรุงเทพมหานคร
6 ก.พ. 56
เข,าร)วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร
กรุงเทพมหานคร
18 - 21 ก.พ. 56 เข,าร)วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา รุ)นที่ 13 ระหว)าง อาจารยภาสุรี ฤทธิเลิศ
28 - 21 กุมภาพันธ 2556 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร พระนครศรีอยุธยา
27 ก.พ. - 1 มี.ค. 56 เข,าร)วมประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข)ายสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ประจําป< 2556 ระหว)างวันที่
รศ.ดร.ศรีน,อย ชุ)มคํา
27 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมโรสการเด,นท จังหัดนครปฐม

60

วัน/เดือน/ปW
5 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56

รายการไปราชการ
เข,าร)วมสัมมนา เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : เกษตรกรไทยได,หรือเสีย วันที่ 5 มีนาคม 2556
ณ ห,องจูปOเตอร ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมประชุมภาคีสตั วบาล - สัตวศาสตรแห)งประเทศไทย ครัง้ ที่ 5 ณ อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 มีนาคม 2556
เข,าร)วมประชุมวิชาการสัตวศาสตรแห)งชาติ ครั้งที่ 2 ณ อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 มีนาคม 2556

13 มี.ค. 56

เข,าร)วมสัมมนา VIV ASIA 2013 และงานแสดงสินค,าด,านปศุสตั ว วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ ไบเทค
บางนา กรุงเทพมหานคร

18 มี.ค. 56

เข,าร)วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ 18 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

รายชื่ออาจารย!/เจาหนาที่ไป
ราชการ
รศ.ดร.ศรีน,อย ชุ)มคํา
รศ.ดร.ศรีน,อย ชุ)มคํา
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี
รศ.ดร.ศรีน,อย ชุ)มคํา
อาจารยดร.กรรณิกา เร)งศิริกุล
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี
อาจารย ดร.กรรณิกา เร)งศิริกุล
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
รศ.ดร.ศรีน,อย ชุ)มคํา
อาจารย ดร.กรรณิกา เร)งศิริกุล
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี
ผศ.นันทปภัทร ทองคํา
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร
อาจารยภาสุรี ฤทธิเลิศ
ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล
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วัน/เดือน/ปW
22 มี.ค. 56
28 - 29 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56

25 - 26 เม.ย. 56
31 พ.ค. 56
6 มิ.ย. 56

15 - 16 ก.ค. 56

21 - 24 ส.ค. 56

รายการไปราชการ
เป'นวิทยากรโครงการอบรมวิชาการการปลูกพืชและตกแต)งต,นไม,สําหรับประชาชน ณ อาคารเรือนกระจก
สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 มีนาคม 2556
เข,าร)วมสัมมนา เรื่อง การรับรรองฟารมมาตรฐานของไทยเพื่อเตรียมความพร,อมเข,าสู)ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2556 ณ ห,องแกรนดบอลลูม 1 โรงแรมรามาการเด,นท กรุงเทพฯ
เข,าร)วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศแบบเครือข)ายในการเลี้ยง และใช,สัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร : IRAD 2013 ในว,นที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห,องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ชั้น 2 ว.1
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห)งชาติ กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมสัมมนา หัวข,อ GMP/HACCP วันที่ 25 - 26 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมสัมมนา Food Focus Thailand Roadmap ครั้งที่ 20 "Seafood edition" ในวันที่ 31 พฤษภาคม
2556 ณ ห,องจูปOเตอร อาคารชาเลนเจอร อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เป'นวิทยากรวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเกษตร วันที่ 6 มิถุนายน 2556
ณ ห,องประชุม 1114 อาคารเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
เข,าร)วมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 หัวข,อเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน วันที่ 15 - 16
กรกฎาคม 2556 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร เซ็นทรัลเวิรด กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห)งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอํา บีช รีสอรท แอนด สปา จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่ออาจารย!/เจาหนาที่ไป
ราชการ
ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ
รศ.ดร.ศรีน,อย ชุ)มคํา
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี

อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร
อาจารย ดร.กันภา สุขลิ้ม
รศ.ดร.ศรีน,อย ชุ)มคํา
รศ.ดร.สุชาดา พัฒนกนก
อาจารย ดร.กันภา สุขลิ้ม
อาจารย ดร.กรรณิกา เร)งศิริกุล
ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ
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วัน/เดือน/ปW

รายการไปราชการ

31 ก.ค. 56

เข,าร)วมประชุมสัมมนาวิชาการและนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ การเลี้ยงสัตวทดลองเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอรด กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Symposium on Quality Management of Fruits
and Vegetables for Human Health (FVHH2013) ร)วมกับ International Symposium on Agrifoods for Health and Wealth (AFHW2013) วันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเด,น ทิวลิป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมการฝdกอบรม เรื่งอ การจัดการไม,ดอกภายหลังการเก็บเกี่ยว ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย
เรียนรู, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล,าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมข,าวไทย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห,องประชุม
เบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล,าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

5 - 8 ส.ค. 56

9 ส.ค. 56
15 ส.ค. 56

20 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
5 - 7 ก.ย. 56
6 ก.ย. 56

รายชื่ออาจารย!/เจาหนาที่ไป
ราชการ
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี
ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ

ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ
ผศ.นันทปภัทร ทองคํา
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
อาจารยหรรษา เวียงวะลัย
อาจารยภาสุรี ฤทธิเลิศ
รศ.ดร.ศรีน,อย ชุ)มคํา

เข,าร)วมประชุมกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห,อง
ประชุมหิรัญญิกา ชัน้ 2 โรงแรมแก,วเจ,าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมการสัมมนา เรื่อง ภาพอนาคตอุดมศึกษา สาขาเกษตรไทยในทศวรรษหน,า วันที่ 27 สิงหาคม 2556 อาจารย ดร.กรรณิกา เร)งศิริกุล
ณ ห,องรวงข,าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมอบรม หัวข,อ หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment : LCA)
อาจารย ดร.กันภา สุขลิ้ม
วันที่ 5 - 7 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรามาการเด,นส กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มุมมองการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF สู)อาเซียน วันที่ 6 กันยายน อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี
2556 ณ ห,องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
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วัน/เดือน/ปW
14 - 15 ก.ย. 56

22 ก.ย. 56
21 - 22 ธ.ค. 55
3 พ.ค. 56
14 พ.ค. 56

รายการไปราชการ
เป'นวิทยากรบรรยาย โครงการการเพิ่มศักยภาพด,านคุณภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑจากหน)อไม,
และไม,ไผ)ให,ได,ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รุ)นที่ 1 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2556 และรุ)นที่ 2
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2556 ณ โครงการจัดตั้งอาณาจักรไผ)ทอง และกลุ)มแม)บา, น ตําบลนิคมพัฒนา
จังหวัดพิษณุโลก
เข,าร)วมประชุมปฏิบัติการ รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาสู)การปฏิบัติ วันที่ 22 กันยายน 2556
ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคนิคการทํา TOR การทําสัญญาและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
ปปช. มาตรา 103/7 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก,ว จังหวัดเชียงใหม)
เข,าร)วมเสวนา เรื่อง ความสําเร็จของการบูรณาการภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 3 พฤษภาคม
2556 ณ ห,อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ป< ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
เข,าร)วมโครงกาปฏิบัติธรรมอรอบรมพัฒนาจิตใจ และส)งเสริมคุณธรรมสําหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยี
การเกษตร วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ วัดพระปรางคมุนี จังหวัดสิงหบุรี

รายชื่ออาจารย!/เจาหนาที่ไป
ราชการ
ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ

อาจารย ดร.กรรณิกา เร)งศิริกุล
นางวิไลลักษณ พงษแพทย
นางสาวจริยา นามดา
นางวิไลลักษณ พงษแพทย
นางวิไลลักษณ พงษแพทย
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
20 - 21 มิ.ย. 56

รายการไปราชการ
เข,าร)วมอบรมหลักสูตรการอบรมสร,างเว็บไซตสําหรับองคกรด,วย CMS รุ)นที่ 2 ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน
2556 ณ ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สรุป
มีอาจารยทั้งสิ้น จํานวน 16 คน ไปราชการทั้งหมด

มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 13 คน ไปราชการทั้งหมด

จํานวน 11 คน
จํานวน 11 คน

รายชื่ออาจารย!/เจาหนาที่ไป
ราชการ
นายวิชัย เฮียงหล,า
นางสาวพรรษชล ปOขุนทด
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3.5
สรุปการวิเคราะหจุดแข็ง/จุดอ)อน ด,านทรัพยากรมนุษยของอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จุดแข็ง
1. คณะมีการจัดสรรงบประมาณ และมีโครงการส)งเสริมการเข,าร)วมประชุม สัมมนา/อบรม/ศึกษา
ดูงาน บุคลากรทุกสายงาน ให,มีศักยภาพตามตําแหน)งงาน เช)น โครงการศึกษาดูงานคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น และสถาบันอุดมศึกษาอื่น การอบรมนักพัสดุ
ของสมาคมนักพัสดุแห)งประเทศไทย
2. คณะมีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย)างจากทุกสายงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จาก
โครงการเชิดชูคนเก)ง คนดี ศรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ทําให,บุคลากรทุกสายงานมีส)วนร)วมในการ
บริหารงานของคณะ โดยมีการจัดประชุมอาจารย เจ,าหน,าที่ และคณะกรรมการบริหารคณะ
เป'นระยะ
จุดอ&อน
1. การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม)ชัดเจนเนื่องจากอยู)ในช)วงแรกของการ
ปรับเปลี่ยนจากระบบซีเป'นระบบแท)งเงินเดือน บุคลากรยังขาดความรู, ความเข,าใจในการ
ประเมินการปฏิบัติงาน
2. ยังมีอาจารยที่กําลังศึกษาต)อปริญญาเอกที่ยังไม)จบการศึกษาตามกําหนดเวลาทําให,ขาดแคลน
บุคลากรสายวิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุนขาดความมั่นคงในตําแหน)งเกิดการลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพที่มี
ความมั่นคงกว)า และมีรายได,มากกว)า ทําให,งานไม)ต)อเนื่อง
แนวทางในการส&งเสริมพัฒนาบุคลากร
1. จัดอบรมให,ความรู,เรื่องการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให,บุคลากรเกิดความเข,าใจ
และจัดวิทยากรตอบข,อสงสัยต)าง ๆ ให,แก)บุคลากร
2. มีการติดตามให,บุคลากรดําเนินการศึกษาให,จบปริญญาเอกตามระยะเวลาที่กําหนด
3. จัดให,มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากรทุกสายงาน และจัดให,มีการ
สอนงาน ปรับพื้นฐานในการทํางานและบุคลากรที่จะลาออกกําหนดให,มีการแจ,งล)วงหน,าอย)าง
น,อย 2 เดือน และให,อยู)สอนงานคนใหม)อย)างน,อย 1 เดือน และทําบันทึกมอบหมายงานกัน
เป'นลายลักษณอักษร
4. จัดให,มีการอบรมสร,างรายได,ให,แก)บุคลากร และเสริมความรู,ด,านอาชีพเพื่อหารายได,นอกเวลา
ทํางานสําหรับบุคลากรที่ขาดแคลนรายได, หรือให,เข,าร)วมโครงการบริการวิชาการแก)ชุมชน
ตามที่คณะได,จัดขึ้นโดยไม)เสียค)าใช,จ)าย
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3.6 วิเคราะหอัตราการรับเข,า – ลาออก ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวราชาวดี ยอดเศรณี
นางสาวกรรณิกา เร)งศิริกุล
นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ
นายคมกฤษณ แสงเงิน

ตําแหน&ง
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

วันที่รับเขา
25 มิถุนายน 2546
1 มิถุนายน 2547
1 เมษายน 2549
27 พฤษภาคม 2556

วันที่ลาออก

หมายเหตุ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ

วันที่รับเขา
12 มกราคม 2552
27 พฤษภาคม 2553
พฤษภาคม 2547
1 กุมภาพันธ 2554
23 ตุลาคม 2546
22 กุมภาพันธ 2554
9 กรกฎคม 2555

วันที่ลาออก
1 มิถุนายน 2553

หมายเหตุ
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน

หมายเหตุ ในรอบระยะเวลา 5 ป< จนถึงป2จจุบัน ไม)มีอาจารยลาออก
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวสุพรรษา ชมพูพื้น
นางสาวนิศารัตน ตามสมัคร
นางสาวพัณณชิตา พิพิธอัครโสภณ
นางสาวนงลักษณ พรรณพิพัฒน
นางสาวสุจติ รา แนใหม)
นางสาวจริยา นามดา
นายวรายุทธ ฉัตรจอหอ

ตําแหน&ง
เจ,าหน,าที่ห,องปฏิบัติการวิทยฯอาหาร
เจ,าหน,าที่ห,องปฏิบัติการวิทยฯอาหาร
เจ,าหน,าที่บริหารงานทั่วไป
เจ,าหน,าที่บริหารงานทั่วไป
เจ,าหน,าที่บริหารงานทั่วไป
เจ,าหน,าที่บริหารงานทั่วไป
เจ,าหน,าที่บริหารงานทั่วไป

15 พฤศจิกายน 2553
31 กรกฎาคม 2555
1 มีนาคม 2553

จากตารางข,างต,นวิเคราะหการรับเข,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'นลายลักษณอักษร

บทที่ 4
มาตรการในการนําไปสู&การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
จากการศึ กษานโยบาย ทิ ศทางและเปD า หมายของหน) ว ยงานที่ เ กี่ ย วข, องทุ กระดั บ ตั้ ง แต) รั ฐ บาล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจนถึ ง เปD า หมายและยุ ท ธศาสตรของ
มหาวิ ทยาลั ย จนนํ าไปสู) การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ คลากรของคณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ป<งบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 นั้น การดําเนินการใด ๆ ให,ประสบผลสําเร็จ
แล, ว นอกจากจะวางแผนแล, ว จะต, อ งมี ม าตรการนํ า สู) ก ารปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผลต) อ ไป
เช)นเดียวกัน แผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรก็จะต,องมีมาตรการนําไปสู)การปฏิบัติและ
การติ ด ตามประเมิ น ผล ซึ่ ง คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรใช, ม าตรการเดี ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให, เ ป' น
แผนพัฒนาบุคลากรที่เป'นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
4.1 มาตรการนําไปสู&การปฏิบัติดานกําลังคน
4.1.1 การสรรหาบุคลากร เมื่อมหาวิทยาลัยได,รับจัดสรรงบประมาณแผ)นดิน จะแบ)งโควตาใน
การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก : ปริญญาโท 50 : 50 สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนจะจัดจ,างบุคลากรวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีวิธีการสรรหาบุคลากรหลายวิธีเพื่อให,เหมาะสมและ
ทั น เวลา โดยคํ า นึ งถึ งความโปร) ง ใส เป' น ธรรม ให, ส ามารถได, คนเก) ง คนดี ต รงกั บ ความต, องการของ
มหาวิทยาลัย เช)น การสอบแข)งขันจะใช,ในกรณีบรรจุและแต)งตั้งบุคคลเข,าปฏิบัติราชการตามตําแหน)ง
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหน)งโดยปกติการคัดเลือกจะใช,ใน
กรณี การบรรจุแต) งตั้ งผู,มีความรู,ความสามารถสู ง อาทิ มี คุณวุ ฒิ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก มี ตํ าแหน)งทาง
วิชาการมาแล,วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และให,ได,รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว)าคุณวุฒิหรือตามแต)สภา
มหาวิทยาลัยจะเห็นชอบ การรับโอนหรือรับย,ายบุคลากรจากหน)วยงานอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงกับความ
ต, อ งการของมหาวิ ท ยาลั ย นอกจากนี้ เ พื่ อ เป' น การกลั่ น กรองให, ไ ด, บุ ค ลากรที่ มี ค วามเหมาะสมตาม
ภาระหน,าที่ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดระเบียบว)าด,วยการทดลองปฏิบัติงานไว,อย)างชัดเจน อาทิ พนักงาน
มหาวิทยาลัยต,องทดลองปฏิบัติงานเป'นเวลาไม)น,อยกว)าหกเดือนแต)ไม)เกินหนึ่งป< นับแต)วันที่เข,าปฏิบัติงาน
และประเมินเป'นระยะ ๆ ทุก 6 เดือน รวม 2 ครั้ง มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
จริง จํานวน 3 คน ประกอบด,วย
1. หัวหน,าหน)วยงานที่สังกัด
เป'นประธานกรรมการ
2. ผู,บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ
เป'นกรรมการ
3. ผู,บังคับบัญชาขั้นต,นที่เป'นผู,มอบหมายงาน
เป'นกรรมการและเลขานุการ
4.1.2 การพัฒนาบุคลากร ในสภาพแวดล,อมที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการแข)งขันตลอดเวลา
ภารกิจต)าง ๆ จะขับเคลื่อนไปได,อย)างรวดเร็วตามกระแสสังคมและบรรลุเปDาหมายนั้นความสําคัญอยู)ที่
บุคลากรที่มีอยู)ในมหาวิทยาลัย หากแนวทางการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลากหลาย
และถูกต,องตามความต,องการก็จะสามารถใช,ศักยภาพของบุคลากรได,อย)างเต็มกําลังความสามารถ มี โดย
ในบางโครงการมหาวิทยาลัยเป'นผู,รับผิดชอบและบางโครงการคณะเป'นผู,รับผิดชอบ ดังนี้
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1. การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศและการจัดโครงการฝdกอบรมของมหาวิทยาลัยที่กําหนด
ขึ้นเองเพื่อให,สอดคล,องกับความต,องการของมหาวิทยาลัย อย)างน,อย 3 – 5 โครงการต)อป< อาทิ โครงการ
พั ฒ นามาตรฐานการสอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด ขึ้ น สํ า หรั บ คณาจารยที่ เ ข, าใหม) โครงการอบรมพั ฒ นา
บุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร,างประสิทธิภาพในการให,บริการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการพัฒนาความรู,ด,านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด,านภาษา การเขียนผลงานทางวิชาการ
2. การสนับสนุนส)งเสริมให,เข,ารับการอบรม การสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางาน
การพัฒนางานสําหรับผู,บริหาร เป'นระยะเวลาสั้น จํานวน 1 – 3 วัน และระยะยาวที่จัดโดยหน)วยงาน
ภายนอก อาทิ หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย (นบม.) การอบรมหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.)
การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.)
3. การสนับสนุนส)งเสริมให,เข,ารับการอบรมทักษะวิชาการ/วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน เช)น
การประชุมเชิงปฏิบัติการด,านวิชาการ ด,านการวิจัย ด,านวิธีสอน ด,านหลักสูตรเป'นต,น
4. การสนับสนุนให,ไปศึกษาต)อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อาจไม)ต,องใช,เวลาราชการแต)ต,อง
ได,รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเสียก)อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยต,องตรวจสอบว)าสาขาวิชาที่ไปศึกษาตรง
กับความต,องการและมีความสําคัญต)อการพัฒนางานในตําแหน)ง หรือพัฒนางานใหม) ๆ หรือไม) เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแล,วมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให,ได,รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
5. การสนับสนุนให,ลาไปศึกษาในระดับสูงขึ้น มีการกําหนดคุณวุฒิ สาขาวิชาให,ทราบ
อย)างเปOดเผย เพื่อให,บุคลากรไปศึกษาให,ตรงกับความต,องการของมหาวิทยาลัย โดยอนุญาตให,ลาและ
ได,รับเงินเดือนระหว)างลา
6. การจัดหาทุนสนับสนุนเพื่อเป'นค)าใช,จ)ายในการศึกษาในระดับสูงขึ้น มหาวิทยาลัยมี
เครือข) ายในการพั ฒนาบุ คลากรกับสถาบันอุ ดมศึกษาเพื่ อให,การศึกษาต)อในระดั บสูงขึ้ น อาทิ สถาบั น
เทคโนโลยีแห)งเอเชีย มีกองทุนพัฒนาบุคลากรที่มีเงินในกองทุน 50 ล,านบาทซึ่งนําดอกผลมาใช,ในการ
บริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร มี แ หล) ง ทุ น ภายนอก อาทิ โครงการผลิ ต และพั ฒ นาอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุนสํานักงาน ก.พ. ทุนสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
7. การจัดตั้งกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนส)งเสริมให,บุคลากรมีทักษะ มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
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 เพื่อประโยชนในการศึกษาทําความเข,าใจ การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
10. การจัดทําคู)มือการปฏิบัติงานของแต)ละบุคคล เพื่อเป'นแนวทางในการปฏิบัติงานการ
พัฒนางาน การพัฒนาความรู,เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข,องกับงาน การวิเคราะห และเสนอแนะ
แนวทางแก,ไขป2ญหาที่เกิดขึ้นกับงานแต)ละงานได,
11. การเชิดชูบุคลากร ที่ทํางานดีมีประสิทธิภาพสูง
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4.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับโดย
กําหนดให,มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ 6 เดือน
ครั้งที่ 1 ตุลาคม – มีนาคม ป<ถัดไป
ครั้งที่ 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!เกื้อกูล เนื่องจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีอยู)
5 ประเภท และมีกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในแต)ละ
ประเภทแตกต)า งกั นไป เพื่อมิให,เกิ ดความรู,สึ กขาดขวัญกํ าลั งใจ ขาดความมั่น คง และเพื่อมิให,มีความ
แตกต)างกันมากในด,า นต)าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงได,มีการออกระเบียบข,อบังคับต)าง ๆ ที่อยู)ในอํานาจเพื่ อ
เอื้ออํานวยให,บุคลากรได,รับสวัสดิการ ค)าตอบแทน และประโยชนเกื้อกูลต)าง ๆ ให,เท)าเทียมหรือใกล,เคียง
กันในด,านต)าง ๆ ดังข,อ1-7 และคณะได,เพิ่มเติมในข,อที่ 8
1. สวัสดิการด,านที่พักอาศัย มีบ,านพัก แฟลต หอพักนักศึกษา และห,องพักให,เช)าใน
ราคาถูกที่อยู)ภายในมหาวิทยาลัย
2. สวัสดิการกองทุนกู,ยืมของสมาชิกสโมสรเจ,าหน,าที่
3. สวั ส ดิ การสหกรณออมทรั พยครู ป ทุ มธานี สํ า หรั บ ข, า ราชการและบุ คลากรประเภท
ประจํา การเป'นสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.
4. กองทุนประกันสังคม
5. การให, ค) า ตอบแทน เงิ น เดื อ นที่ สู ง กว) า อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต, น ของข, า ราชการ
ผู,ทรงคุณวุฒิจะได,รับตามศักยภาพ ความรู, ความสามารถและประสบการณโดยผ)านความเห็นชอบของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารตอบแทนสํ า หรั บ ผู, ดํ า รงตํ า แหน) ง ทางวิ ช าการในระดั บ ผู, ช) ว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย มีการพิจารณาความดีความชอบจากผลประเมินการปฏิบัติงาน และพิจารณา
ปรับค)าตอบแทนให,เสมอเมื่อมีการปรับค)าตอบแทนภาคราชการ
6. มีนโยบายจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการต)าง ๆ เพิ่มขึ้น
7. ประโยชนเกื้อกูลต)าง ๆ อาทิ ในการเดินทางไปราชการบุคลากรจะได,รับเบี้ยเลี้ยงและ
ค)าใช,จ)ายในการเดินทางไปราชการในอัตราที่เทียบเท)ากับข,าราชการ
4.1.5 งบประมาณดานบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได,มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดสรรงบประมาณ ในการไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ไปราชการทั้งสิ้น 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 ในบทที่ 2 ได,กําหนดเปDาหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมในการพัฒนา
บุคลากรไว, แล,ว เมื่ อสิ้ น สุด ป< งบประมาณคณะจั กติ ด ตามการรายงานผลการดํ า เนิ น การตามโครงการที่
กําหนดไว,ดังนี้
1. ตรวจสอบ วิเคราะหจํานวนบุคลากรที่ได,รับการจัดสรรงบประมาณไว,เพื่อพัฒนาบุคลากรว)าได,
ดําเนินการตามเปDาหมายหรือไม)
2. ตรวจสอบ วิ เ คราะหจํา นวนโครงการที่ กํา หนดไว, เ พื่อพั ฒ นาบุ คลากรว) าได, ดํ าเนิ น การตาม
เปDาหมายหรือไม)
3. ประเมินผลจากบุคลากรผู,เข,ารับการพัฒนา และนําผลการติดตามประเมินผลมาวิเคราะหเพื่อ
ปรับแผนพัฒนาบุคลากร ให,เหมาะสม
4. รายงานผลการตรวจ ติดตามประเมินผลให,กรรมการบริหารคณะและที่ประชุมคณะทราบทุกป<
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ระบบติ ด ตามผลความสํ า เร็ จ ของแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาคณาจารย! และบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
สํารวจความตองการการพัฒนาการทํางานดาน
ต&าง ๆ หัวหนาหลักสูตร/หัวหนาสํานักงาน

เสนอโครงการต&าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรต&อที่
ประชุม กบ.

อนุมัติ

แจงบุคลากรทุกคนทราบ

บุคลากรเขารับการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน

ติดตามผลการนําความรูและการนําไปใช

รายงานผลเพื่อประเมินความสําเร็จแผนบริหาร
และพัฒนาอาจารย!และบุคลากรสายสนับสนุน

นําผลปรับปรุงแผนพัฒนาคณาจารย!และ
บุคลากรสายสนับสนุนปWต&อไป

ไม&อนุมัติ

ปรับแกไข
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ภาคผนวก

