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คํานํา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีเป็นผู้สามารถหาองค์ความรู้ใหม่และวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อให้มีบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทางเทคโนโลยีการเกษตรนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสําคัญกับการดูแล
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้กับสังคมและประเทศชาติ
ซึ่งการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะจะสําเร็จตามวัตถุประสงค์และกรอบนโยบายการบริหารงานที่ดีได้ ต้อง
มีการวางแผนด้านบุคลากรและนโยบายบริหารจัดการที่ดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะ และเป็นไปตาม
นโยบายด้านบุคลากรและกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัยด้านบุคลากร ซึ่งคณะได้จัดทําแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรประจําปีงบประมาณ 2558 ที่มีความเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี ของ
คณะ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กุมภาพันธ์ 2558
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ประวัติความเป็นมา
ประวัติและภารกิจคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนามา
จากภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528
ปี 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาได้จัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรม ในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ โดยมีการผลิตบัณฑิตสาขา เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต่อมา ได้ผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก
2 สาขาวิชา คือ สาขาสัตวบาล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2542 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จนถึงปัจจุบัน
ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีภารกิจทั้ง 4 ประการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ
“อุดมศึกษาและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ทางคณะได้เปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)
จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรเกษตรศาสตร์ แขนง
วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และแขนงวิชาสัตวศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร คณะมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ําเสมอโดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามที่ต่างๆ
มีโครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของคณาจารย์และนักศึกษาในด้านการเกษตรการพัฒนาและ
แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร งานอบรมด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพแก่ นั ก ศึ ก ษา งานทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย งานบริการทางวิชาการแก่ชุมชน มีหลักสูตรระยะ
สั้นตามความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งโครงการตามแนวพระราชดําริ และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรใน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้คณะยังได้จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ข้อกําหนดของ สมศ. ตลอดจนการปฏิบัติตามตัวชี้วัดของกพร. จํานวน 82 ตัวชี้วัด เพื่อให้ การ
จัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และนโยบาย
ปรัชญา
สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจภูมิปัญญาสากล
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล
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พันธกิจ (Mission)
1. การผลิตบัณฑิตโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. การวิจัยมุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3. การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. การทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม
2. ผลการศึกษาและการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. ท้องถิ่นสามารถนําองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
4. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
นโยบายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายในการพัฒนาดังนี้
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มคี ุณภาพและมีคุณลักษณะ
ตามปรัชญาของคณะและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาและ
การวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์
4. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและ การประกันคุณภาพการศึกษา กับงานกิจการนักศึกษา
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1.2 หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องมาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นคณะหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านมาตลอดระยะเวลา 75 ปี ทําให้มีความเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านกายภาพ และด้านวิชาการ ทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุงถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู องค์ประกอบที่สําคัญที่จะ
ทําให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าว ก็คือ บุคลากรทั้งผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จะต้องมีทั้งปริมาณที่
เพียงพอ และคุณภาพที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการแขนง
ต่าง ๆ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จึงได้จัดทําแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดทําเป็นแผนระยะ 1 ปี
เพื่อการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่ อ จั ด ทํ า แผน/โครงการการจั ด หาและพั ฒ นาบุ ค ลากรของคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีงบประมาณ 2557
1.4 เป้าหมาย
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
- มีคุณภาพ
- มีความรักองค์การ
- มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กําหนด
- มีความพึงพอใจในการทํางาน
- มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติ
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1.5 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการ ปัญหา แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับภารกิจหลักและ
ทรัพยากรบุคคลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. นําข้อมูลที่ได้จากข้อ 2 มาสังเคราะห์ จัดทํา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2556
เสนอต่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
4. นําเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2556 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะหรือ
ผู้มีอํานาจ
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหาร
คณะ หรือผู้มีอํานาจ
2. คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรมีก รอบการพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจํา ปีง บประมาณ 2557 ที่ใ ช้เ ป็ น
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ มี ก ารศึ ก ษานโยบายตามกรอบและทิ ศ ทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายหลักที่จะขยายโอกาส
ทางการศึกษาโดยให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมนอกหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลพร้อมที่จะ
ออกไปทํ างานได้ และพัฒนาหลักสู ตรให้มี มาตรฐานระดับนานาชาติ และตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการเปิดหลักสูตรใหม่และขยายจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้บรรลุ
เป้าหมายจํานวน 40 % ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อถึงปี 2558 ในการดําเนินการดังกล่าวจึงต้องศึกษาร่าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) นโยบายรัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษา ในฐานะที่เป็นส่วนราชการในสังกัด เพื่อให้การกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับความต้องการบุคลากรที่จะเป็นกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศต่อไป
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 - 2559)
1. ปฐมบท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งเป็นแผนพัฒนา ฯ ที่ภาคีทุกภาคส่วนในสังคมไทยทุกระดับ ได้มีส่วนร่วม
ดําเนินการ และได้ให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นตามมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้ว เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ดังมีสาระสําคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเมื่อปี 2504 จนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไข รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใน
มิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 การพัฒนาประเทศอยู่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ จึงเป็นจุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการวางแผนที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
ตามแนวพระราชดํ า รั ส “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” มี “การพั ฒ นาแบบองค์ ร วม” และเริ่ ม ให้ค วามสํา คัญ กั บ
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กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ต่อมาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ได้ น้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ผลการพัฒนาประเทศก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ได้ข้อสรุปว่า การพัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้า
การพัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน และการน้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศที่เริ่มดําเนินการตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ต่อเนื่องถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการเน้นให้
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประเทศทุกขั้นตอนตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ต่อเนื่อง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ยังคงอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศ
เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับภาคส่วนต่างๆ และแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 10 ยังคงน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาพื้นฐาน มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ประเทศภายใต้ทุนสําคัญ 3 ทุน ได้แก่ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผล
การพั ฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พบว่าสังคมไทยได้นําหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาปรับใช้อย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วน ขณะที่ความอยู่เย็นเป็นสุขในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
อยู่ระหว่างร้อยละ 66 – 67 ใกล้เคียงกับร้อยละ 65 ในปี 2549 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 โดย
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมีงานทํา ความเข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่นของครอบครัว ส่งผลต่อ
ความอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข อย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จั ย ที่ ยั ง เป็ น อุ ป สรรคที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ความสมานฉั น ท์ ใ นสั ง คม
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล รวมถึงสุขภาวะของคนไทยในด้านคุณภาพการศึกษา
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่10
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการประยุกต์ใช้และมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ประเทศ
ไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 และเป็นแนวทางปฏิบัติอันสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้พ้น
จากภาวะวิกฤต ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นภายในประเทศทั้ง
วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสังคม การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ปฏิบัติ ได้ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน ขณะที่บางเรื่องอยู่ในระหว่างการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงและประชาชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรุนแรงในเบื้องต้นแต่สามารถฟื้นตัวได้
เร็วขึ้น ความก้าวหน้าในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งหวังให้
เกิดภูมิคุ้มกันแก่ตัวเอง ครอบครัว องค์กร สังคมและประเทศมีหลายประการ
ในส่วนภาครัฐ ได้น้อมนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารประเทศในหลายระดับ ทั้งเป็นหลักการ
บริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาค การกําหนดนโยบายภาครัฐที่ยั่งยืน การกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินการ
ตามนโยบายที่เหมาะสม ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
อย่างรัดกุมมากขึ้น บนพื้นฐานการของการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยกําหนดกรอบการคลังที่ยั่งยืนเพื่อ
เป็นกฎเกณฑ์ในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ประกอบด้วย 1) การรักษาสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในระดับที่ไม่เกินร้อยละ 50.02) การกําหนดสัดส่วนรายจ่ายการลงทุนของรัฐบาลไม่ต่ํากว่า
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ร้ อ ยละ 25.0 ของงบประมาณโดยรวม และ 3) การกํ า หนดภาระหนี้ รั ฐ บาลไม่ ใ ห้ เ กิ น ร้ อ ยละ 15.0ของ
งบประมาณรวม
ขณะที่ ภาคธุรกิจเอกชน ได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวาง
มากขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 องค์กรภาคธุรกิจได้มีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น บทเรียนจากวิกฤตทําให้องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มมีวิสัยทัศน์ที่มุ่ง
กําไรระยะยาวมากกว่าในระยะสั้น และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและ
วิสัยทัศน์ในการดําเนินธุรกิจได้ส่งผลต่อการวางแผนการลงทุน การผลิต การบริหารกําลังคน การตลาดและการ
บริหารความเสี่ยงในทุกด้าน ทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการกระจาย
ความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการกระจายแหล่งเงินทุนจากหนี้ระยะสั้นในตลาดเงินมาเป็นการระดมทุน
ในตลาดทุนมากขึ้น สินเชื่อของภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจากร้อย
ละ 44.1 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 36.3 ในปี 2543 ขณะที่การออกหุ้นกู้และหุ้นทุนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น การระดม
ทุนได้คํานึงถึงศักยภาพของทุนในประเทศอย่างรอบคอบมากกว่าในช่วงก่อนเกิดภาวะวิกฤต จึงลดการก่อหนี้
ต่างประเทศลงอย่างชัดเจน สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจากร้อยละ 72.9 ในปี
2542 เป็นร้อยละ 33.9 ในปี 2553 รวมทั้งมีความตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างฐานการผลิตที่ใช้วัตถุดิบ
โดยเฉพาะภาคเกษตรและนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างคุณค่าที่ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนในพื้นที่
เช่น การผลิตและการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ในบ้าน สบู่ ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร รายได้จึงกระจายสู่ชุมชน
สินค้าส่งออกเริ่มมีฐานที่กระจายประเภทผลิตภัณฑ์หลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกับการกระจายตลาดส่งออก
ไปสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยง
ส่วน ภาคประชาชนและชุมชน รับรู้ เข้าใจและน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย มีการเก็บออม และสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน จากการเผยแพร่แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง กว้างขวางตั้งแต่ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา ทําให้การรับรู้ของประชาชนขยายตัวค่อนข้างมาก จากผลการสํารวจของ
โครงการ พ.ศ. พอเพียงในช่วงปี 2550 – 2551 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และวิทยุ ขณะที่ความเข้าใจใน
การนําไปประยุกต์ใช้เพื่อการดํารงชีพมีสูงถึงร้อยละ 74.0 ของกลุ่มตัวอย่าง ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกต่างกันในแต่ละหลักการ ในหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไข
การมีความรู้ พบว่า การมีคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์สูงถึงร้อยละ 75–85 ขณะที่ความเข้าใจในหลักความมีเหตุผลมี
ร้อยละ 44.0 และประชาชนมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีเชื่อมโยงอย่างมากกับการ
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย มีชีวิตเรียบง่าย มีการออม และเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส
ขณะที่ ภาคเกษตร เป็นภาคที่มีความสําคัญและมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในทุกระดับอย่างกว้างขวางตั้งแต่ระดับเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หลักการของ
เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่เป็นรูปธรรม นําไปสู่ความ
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พออยู่พอกินมีความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร ลดรายจ่าย พึ่งตนเอง และแก้ปัญหาความยากจนของภาค
ครัวเรือนและภาคชุมชน เกษตรกรที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหลายพื้นที่
ปรากฏผลชัดเจนว่าสามารถก้าวพ้นภาวะหนี้สินจากการทําการเกษตรเชิงพาณิชย์สู่เกษตรผสมผสาน เกษตร
อินทรีย์วนเกษตร เกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสํา นั กงานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่อประสานงานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดาริ ต่างก็ยื นยันว่ า
เกษตรกรที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการดําเนินตามเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ลดรายจ่าย ลดการใช้สารเคมี และเน้นการ
ผลิตที่ยึดความมีเหตุผล และองค์ความรู้ สามารถทําให้เกษตรกรมีเงินออม หลุดพ้นจากภาวะหนี้สิน และมี
รายได้มั่นคงสามารถช่วยเหลือ แบ่งปันให้เพื่อนบ้านและชุมชน
นอกจากนี้ ด้านการศึกษา ทั้งมูลนิธิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสถาบั นวิจัยอื่ นๆ ได้ มีก ารสร้ างองค์ ความรู้ เ กี่ยวกับ การนําปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งไป
ประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายมากขึ้น มีการสังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบัติจริง นํามาจัดระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างกว้างขวางในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนและ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามี 26 หลักสูตร/รายวิชา ใน 19 สถาบัน มีการเสริมสร้างเครือข่ายการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอน รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะมี ผ ลต่ อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่ผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกัน
เพิ่มขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียง
พอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สามารถ
รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทย ความเสื่อมโทรม
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศ จึงจําเป็นต้องนํา
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
เสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
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การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิด
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการ
พัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล”
และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุล
ระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม
“ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้ง
เสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินชีวิตด้วย “ความเพียร”
จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึง
ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี
คุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในประเด็นต่างๆ ที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก
ครอบครัวและชุมชนสู่สังคมที่มีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1.1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับการสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาคและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์
ส่วนรวมและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ
1.2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้
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ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการ
พัฒนาคน
2. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ ที่มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิ จ ภายในประเทศให้ เ ข้ ม แข็ ง เพื่ อ ลดการพึ่ ง พาปั จ จั ย ภายนอก โดยการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการในภาคเกษตร ให้ใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้ และที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบด้วย
2.1 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ภาคเกษตร ความมั่ น คงของอาหารและ
พลังงาน ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเอง
และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง
2.2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้
ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ภายใต้ปัจจัย
สนับสนุนที่เอื้ออํานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพ พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิส ติกส์ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบี ยบต่ างๆ และบริหารจั ดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ
2.3 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศในภู มิ ภ าคต่ า งๆ บนพื้ น ฐานของการพึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น และมี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกให้ความสําคัญกับการพัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนและยึด
ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่าง
สร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐาน
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ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย
โดยสรุป การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติ
ต่างๆให้แก่ ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความ
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พร้อมทั้งขยายการนําทุนของ
ประเทศที่มีศักยภาพจาก 3 ทุน ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น 6
ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทาง
วัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ให้กับคนและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภค
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนาความรู้และจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
บนฐานนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรู้เท่าทัน สร้างความยั่งยืน
ของภาคเกษตรและความมั่งคั่งด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ เป็น
ฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุ่งสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นธรรม
2. การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ
2.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศ ทั้งที่จะเป็นโอกาสและอุปสรรค ดังนี้
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้
1) กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว วิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
โลกทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหม่ของโลก
2) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาค
เอเชียซึ่งทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน
และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิด
ประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาค
เอเชีย จะช่วยเพิ่มกาลังซื้อในตลาดโลก
3) การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ข องโลก ในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.86 ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศสําคัญในโลก มี
ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายกําลังคนข้ามประเทศ
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4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน
ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า
5) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลก มีแนวโน้มจะเป็นปัญหา
สําคัญ ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก แต่การ
ผลิตพืชอาหารลดลงด้วยข้อจํากัดด้านพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
6) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมรวมทั้งตอบสนองต่อการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึน้ ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมองและจิต ซึ่งจะเป็นได้ทั้ง
โอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล
7) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ สรุปได้ดังนี้
1) การเปลี่ ย นแปลงสภาวะด้ า นเศรษฐกิ จ อั ต ราการขยายตั ว และ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง
ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ
2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจาก
การมีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุก
ช่วงวัย แต่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาและสติปัญญาของเด็ก มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพ
แรงงานต่ํา
3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุน
ทรัพยากร ธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ําเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
4) การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชน
มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยัง
ดํารงอยู่และส่งผลต่อเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน ความเชื่อมั่นของนานาประเทศ ตลอดจนความสงบ
สุขที่ลดลง ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น แต่ขีดความสามารถในการป้องกัน
การทุจริตต้องปรับปรุง การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น แต่ มีความล่ าช้าในการถ่ายโอนภารกิจ และมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่ กับราชการ
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ส่วนกลาง ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสําคัญของไทย กลุ่มคนรุ่นใหม่เห็นว่าการคอร์รัปชั่นเป็น
เรื่องที่ยอมรับได้
2.2 การประเมินความเสี่ยง
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยง ที่ต้องเตรียมการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้
2.2.1 การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อํานาจรัฐถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
และระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพื้นที่มีช่องว่างมากขึ้น
2.2.2 โครงสร้ า งทางเศรษฐกิจ ไม่ ส ามารถรองรั บ การเจริญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
เศรษฐกิจไทยมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิต
ต่ํา เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
2.2.3 โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลง
อย่างต่อเนื่อง ทําให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาจกระทบต่อความ
ต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต
2.2.4 ค่านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน กระแส
โลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม คนไทยให้
ความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง
2.2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อม
โทรมรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผล
ให้สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะ
การขาดแคลนน้ํา การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้น นําไปสู่ความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
2.2.6 ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อ
ความไม่สงบในประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ
รวมทั้ง ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง มีแนวโน้มจะมีความรุนแรงและ
ผลกระทบเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป
2.3 การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ
เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสามารถรองรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จําเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันประเทศ ดังนี้
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2.3.1 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นเฟ้น เป็น
แบบอย่างในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
2.3.2 การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ํา ไปสู่การใช้ความรู้และความชํานาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3.3 สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม วัฒนธรรมไทยที่ดีงามสามารถยึด
โยงคนไทยให้เป็นเอกภาพ ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตสานึกและอัต
ลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง
2.3.4 ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทย มีส่วน
สําคัญในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
2.3.5 ชุมชนเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศให้
มั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลไกชุมชนสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง
3. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.1 แนวคิดหลัก
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะ
ส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม
ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ
สังคมสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงใน
หลายมิติที่อาจทาให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมและ
สร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้
บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม
ที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
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ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
3.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และ
ความเสี่ ย งซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงในระดั บ โลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผั น ผวนด้ า น
เศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิง
บวกและลบดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและรั กษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ค วามสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เน้นการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิ ตภาคเกษตร และการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จําเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่ม
ภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
ขณะเดียวกัน จําเป็นต้องสร้างความพร้อมสําหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติ ก ส์ ควบคู่ กั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพคน การเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูล
กัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม
(ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปั จ เจก ครอบครั ว และชุ ม ชน สามารถจั ด การความเสี่ ย ง และปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม
สําหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน)มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง
โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในส่วน
การเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
บทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก ขณะเดียวกัน จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพ
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การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตสานึก ค่านิยมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
4. วิสัยทัศน์และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้
บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสําคัญกับการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ
และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ดังนี้
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานทีท่ ั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึง่ กันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจทีพ่ ึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยูใ่ นประชาคมภูมิภาค
และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”

4.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศ
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาในระยะ 5 ปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ร ะยะยาวดั ง กล่ า ว
จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ ยุ ท ธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒ นาที่ มี ลํ า ดั บ
ความสําคัญสูงในช่วงระยะ 5 ปี แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 จึงประกอบด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้
4.1.1 วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง”
4.1.2 พันธกิจ
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงใน
ชี วิ ต ได้ รั บ การคุ้ ม ครองทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย ม มี โ อกาสเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัว
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการ
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บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4.2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
4.2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา
อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เป็น
ผู้นํา การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
4.2.2 เป้าหมายหลัก
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อม
ล้ําในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้ เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่ า 5.0
คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิ จ เติ บ โตในอั ต ราที่ เ หมาะสมตามศั ก ยภาพของประเทศให้
ความสํา คัญ กั บ การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพรวมไม่ ต่ํา กว่ าร้ อ ยละ 3.0 ต่อ ปี เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ให้มีสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40.0
4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

4.2.3 ตัวชี้วัด
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1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่ม
ประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน
สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึง การคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
2) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม
อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
4) คุ ณ ภาพน้ํ า และอากาศ ร้ อ ยละของพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ต่ อ พื้ น ที่ ป ระเทศ และ
สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศต่อหัว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา)
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจําเป็นต้องกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้
เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้ (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา)
5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคน
ในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม
จริ ย ธรรม มี ค วามเพี ย ร และรู้ คุ ณ ค่ า ความเป็ น ไทย มี โ อกาสและสามารถเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ควบคู่ กั บ การ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนา
ประเทศโดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
5.2.1 ปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม โดยส่งเสริมคู่สมรส
ที่มีศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ํากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส
และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
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5.2.2 พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกช่วงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมการเกื้อกูล เสริมสร้างทักษะให้คนมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต การต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์
5.2.3 ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุข
ภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และลดปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
5.2.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยการ
สร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน สร้างนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุก
ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน สร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.2.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนา
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเป็นฐานในการพัฒนาคนและสังคม โดยส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบัน
หลั ก ทางสั ง คม พั ฒ นาบทบาทของสถาบั น ทางสั ง คมให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาคน และสร้ า งค่ า นิ ย มให้ ค นไทย
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
5.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อให้ภาค
เกษตรเป็นฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารและพลังงานที่
มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของ
ตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้
เกษตรกร สนับสนุนครัวเรือนและองค์กรเกษตรกร ชุมชนและเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
5.3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุน
การผลิ ต และบริ ก ารของชุ ม ชนในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สิ น ค้ า เกษตร อาหาร และพลั ง งาน ส่ ง เสริ ม
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนําองค์
ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรและอาหาร ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหาร
มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาด
ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบ
สินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาค
เกษตร
5.5 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ ความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม มุ่งเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการใช้ ป ระโยชน์จ ากความได้ เปรีย บด้ า นที่ ตั้ง ของประเทศในเชิ ง
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ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก เสริมสร้างประโยชน์ของไทยใน
ด้านการค้า การลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง
เชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียและกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียแปซิฟิก
รวมทั้งผลักดันบทบาทของไทยให้เป็นส่วนสําคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่างๆ ได้แก่ อนุ
ภูมิภาค อาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมทั้งเอเชียแปซิฟิก โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
5.5.3 สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อป้องกันสินค้าและบริการ
นําเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
5.5.10 ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มุ่ ง เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ รั บ รู้ แ ละเตรี ย มพร้ อ มรั บ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และ
ปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค
2.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่ 21 กันยายน 2554
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
โดยนํ า มาเฉพาะส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การที่ จ ะกํ า หนดกรอบการจั ด หา และพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและ
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.8.2 ดํ า เนิ น การให้ แ รงงานมี ร ายได้ เ ป็ น วั น ละไม่ น้ อ ยกว่ า 300 บาท และผู้ ที่ จ บ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาทอย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและผลิตภาพ
2.ในส่วนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลจะดําเนินนโยบายหลัก
ในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายข้อที่ 2 ถึงข้อที่ 8 ดังต่อไปนี้
2. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ดํารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์
พระมหากษัตริย์ น้อมนําพระราชดําริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็น
รู ป ธรรมเพื่ อ ให้ ป ระชาชนในชาติ มี ค วามตระหนั ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น
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พระมหากษัตริย์ทั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
การรู้รักสามัคคี และดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคเกษตร
7) เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในด้าน
ธุรกิจ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ร่วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาได้ทําหน้าที่สนับสนุนการส่งเสริม
การเกษตร พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การผลิ ต การบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งผลิตเร่งรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.1 สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษาเสริมสร้าง
ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
3.6.2 ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งาน
ตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิ จ การโทรคมนาคมแห่ง ชาติ ใช้ ก องทุ น วิจั ย และพัฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะจัดให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการให้บริการในพื้นที่
สาธารณะ สถานที่ ร าชการ และสถานศึ ก ษาที่ กํ า หนดโดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ กํ า หนดเป็ น เงื่ อ นไขให้
ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
3.6.3 ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งดํารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิอันพึงได้ของประเทศในการ
ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก
3.6.4 ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึง
การก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
3.6.5 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ ฮาร์ ด แวร์ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนสําหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาด
กลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.1.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อัน
ประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตําราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่
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ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย
เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ชั้ น โดยวั ด ผลจากการผ่ า นการทดสอบมาตรฐานในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและ
สถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมี
ความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอ
ภาค และดําเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร
การศึกษาโดยการกระจายอํานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม
4.1.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
คํ า นึ ง ถึ ง การสร้ า งความเสมอภาคและความเป็ น ธรรมให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ป ระชากรทุ ก กลุ่ ม ซึ่ ง รวมถึ ง ผู้ ย ากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่
ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย
และพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิ
การศึกษาสําหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการ
เทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้ จะดําเนินการลด
ข้อจํากัดของการเข้ าถึ งการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาและอาชี วศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่ อ
การศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักชําระหนี้
แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต
ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มี
ระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ
1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบการผลิต
ครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบ
เงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทนครู พั ฒ นาระบบความก้ า วหน้ า ของครู โ ดยใช้ ก ารประเมิ น เชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ อิ ง ขี ด
ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุ ณภาพครู อย่างต่ อเนื่อง แก้ปัญ หาหนี้สินครูโดยการพักชํ าระหนี้แ ละการปรั บโครงสร้างหนี้ตามนโยบาย
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครูขจัดปัญหาการขาดแคลน
ครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการ
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สร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงาน
กับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หา
ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ
รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้ จะดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและ
สามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ
4.1.5 เร่ ง พั ฒ นาการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาให้ ทั ด เที ย มกั บ
นานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบ
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์
โฮม”ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียน
นําร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเร่งดําเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได้
4.1.6 สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งทุ น ปั ญ ญาของชาติ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัย
แห่งชาติเพื่อสร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อ
นําไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับสาขาวิชา
ที่จําเป็นพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
4.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซี ยน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบั นการศึกษาในการวางแผนการผลิ ตและพัฒนากําลังคนให้มี
คุณภาพและปริมาณเพี ยงพอ สอดคล้องตามความต้ องการของภาคการผลิ ตและบริ การ เร่งรั ดการจั ดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.4.1 เร่งดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการร่วมเทิดทูน
สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย โดยน้อมนํา
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่รัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้วยการทํางานตั้งใจให้ประเทศเป็นที่อยู่ที่สบายในโลกที่มีความวุ่นวาย และน้อมนําพระราชดํารัสในพิธีเปิด
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ”มาหล่อหลอมและยึด
เหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ
4.4.2 อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ส่งเสริมการ
ปรับปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนาเพื่อให้การบริหารจัดการ ส่งเสริม ทํานุบํารุงศาสนา มีความ
เป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา
เพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้
หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น
4.4.4 สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้
1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสําคัญต่อ
บุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อ
เป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรม และเป็นแบบอย่างและสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป
2) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และเชื่ อ มโยงทางวั ฒ นธรรมและเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่และ
เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร์ รวมทั้ง
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอันทันสมัย
4.4.6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นไทย
เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ
4.4.7 ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่
ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนพร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทัน
สถานการณ์
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
4.5.2 สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ
4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค
ด้วยการปกป้องสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึงศักยภาพ
ของสตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
และสาธารณสุขแก่สตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อให้มีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ มีหลักประกันใน
การดํารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ
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ของศูนย์พึ่งได้เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจน
ส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็นหลักในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาท
สตรีไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่
4.5.5 เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สําหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อมในการเป็น
สังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิดที่ว่า
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน ท้องถิ่นส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและช่วยลดมลพิษ จัดหาบุคลากรทาง
วิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่าย
นักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคีอื่น ๆ
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจําวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดให้มีแหล่ง
ความรู้สาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งในรูปองค์กร เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ และผ่านทางเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ
6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและนําพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้แบบ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่พัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อให้นักวิจัยมีระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้ง
พัฒนาแหล่งงานด้านการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ
โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น สาขาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
วิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่าง ๆในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความ
ซ้ําซ้อนและทวีศักยภาพ
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8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ
อย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะทําให้บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสมกับ
สถานการณ์
8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการ
บริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น มุ่งเน้น
การจั ด การความรู้ แ ละพั ฒ นาส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารสร้ า ง
นวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
8.1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐาน
ของความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนาข้ าราชการใน
ตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดํารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี
โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับต้นซึ่งจะปรับค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เพียงพอแก่การ
ดํารงชีวิตดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเป็นบุคลากรภาครัฐ
8.1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ข้าราชการเป็น
ที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน โดยปรับปรุง
กฎหมายให้มีการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งระดับสูง
และตําแหน่งที่มีอํานาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององค์กรอิสระต่อสาธารณชน เพื่อความโปร่งใสของผู้ดํารง
ตําแหน่งเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น
8.1.7 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้นโดยการวางระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตาม เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุ งระบบการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้ เกิดความสุจริตและมี
ประสิทธิภาพ

32
8.1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ประชาชน
มี ส่ วนร่ว มกํา หนดนโยบายและวางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมทั้งในระดั บชาติ แ ละท้ องถิ่น รวมทั้งให้
ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็นสําคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา และแนวทางแก้ไขและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน
และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
8.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ด้วยการ
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
สื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสื่อสารมวลชนโลก
8.3.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย และ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการสมัยใหม่ และ
ส่งเสริมให้ สื่อมวลชนร่ วมเป็ นผู้นําในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศโดยเพิ่มรายการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนด้านต่าง ๆ เช่นการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ
หรืออื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
8.3.3 ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการสร้างดุลยภาพของข่าวสาร
2.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565)
นอกจากศึ ก ษาและนํ า นโยบายรั ฐ บาลมาเป็ น แนวทางในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์แล้ว ยังได้นําประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเป็นแนวทางในการจัดทําด้วย
ดังนี้
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
ข้อ 137 จุดอ่อนที่สําคัญประการหนึ่งของอุดมศึกษาไทย คือ อาจารย์และระบบการพัฒนา
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา ในส่วนของ
ต้นน้ํานั้นเกี่ยวข้องกั บการบริหารจัดการแหล่งทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ ส่วนกลางน้ํ าเกี่ ยว-ข้องกั บการเพิ่ม
สมรรถนะให้กับอาจารย์ประจําการทั้งทางด้านความเป็นครูการบ่มเพาะความสามารถในการบริหารจัดการ และ
การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม จนถึงปลายน้ํา ที่เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ยาวนานสู่อาจารย์ระดับอื่นรวมถึงการเชื่อมโยงกับภายนอกทั้งภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ
และภาคประชาสั งคมทั้ งหมดนี้จะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของอาจารย์ใ นลักษณะวงจรชีวิต (Life
Cycle) ของบุคลากรอาจารย์

33
ข้อ 138 การพัฒนาอาจารย์เป็นความอยู่รอดของอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันใหม่
หรือสถาบันที่มีความขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณภาพ การวางแผนกําลังคนจึงต้องมีกรอบที่ชัดเจนทั้งในเชิง
ปริมาณ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงคุณภาพที่เป็นความต้องการที่แท้จริง คาดว่า ในระยะยาว 15 ปี จะมี
ความขาดแคลนอาจารย์ในระดับต่างๆ ประมาณ 30,000 คน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ความขาดแคลนดังกล่าว
อาจเป็นโอกาสสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย
แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
ข้อ 139 การพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ต้องคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น
: ด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในจัดการเรียนการสอนความสามารถ ด้าน
การวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม
: ช่วงวัยต่างๆ ของการทํางานและพัฒนา (Life cycle development)ตั้งแต่การ บ่
มเพาะ (incubation) ในช่วงต้นการทํางาน ช่วงการทํางานจริง ช่วงเป็นผู้สูงความรู้และประสบการณ์และการเป็
นคลังสมองหลังเกษียณ
โดยจัดให้มีกระบวนการ Mentoring โดย ผู้มีความรู้และประสบการณ์เน้นการพัฒนา
จากการทํางานจริง เช่น Sabbatical, Shadowing กับภาคการผลิต ภาคสังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย
ภาคการผลิต สมาคมวิชาการวิชาชีพ และภาคประชาสังคม
ข้อ 140 ข้อเสนอหลักเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
: สาขาที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งแล้ว ให้้ศึกษาภายในประเทศหรือแบบผสมผสาน
ควบคู่กับเป้าหมายการสร้างโปรแกรมชั้นนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาที่ประเทศมีความเข้มแข็ง
ทั้งนี้ ถ้าเรียนต่างประเทศ ให้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: สาขาขาดแคลนที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาภายในประเทศ ให้เ รี ย นแบบ
ผสมผสาน หากจําเป็นต้องไปเรียนต่างประเทศใช้้เงื่อนไขข้างต้น เช่นกัน
: สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไม่มี บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในประเทศเพื่ อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดควรให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์์
ข้อ 141 สร้างแรงจูงใจ ให้มหาวิทยาลัยและผู้เรียนร่วมลงทุนพัฒนาอาจารย์ ด้วยมาตรการ
ด้านการเงิน เช่น ทุนจากรัฐบาลทั้งหมด ทุนรัฐบาลร่วมกับมหาวิทยาลัย ทุนรัฐบาลร่วมกับมหาวิทยาลัยและผู้
เรียน เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารย์ที่รับการพัฒนาได้มากขึ้น กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยและผู้เรียนจริงจังกับการเรียนใน
สาขาวิช าและในสถานศึ ก ษาที่มี คุ ณภาพ อี กทั้ ง คํานึ งถึ ง ผลตอบแทนจากการได้ทุ น จากรัฐ การลงทุน ของ
มหาวิทยาลัยและผู้เรียนเอง
ข้อ 142 การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มใหม่ที่ได้กรอบอัตรากําลังจํานวนมากใน ช่วงต้นแผน
พัฒนาระยะยาวฉบับที่สองต้องใช้เป็นโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม่ อย่างก้าวกระโดดเข้าสู่ระบบการ
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จัดกลุ่ม มหาวิทยาลัยและการวางตําแหน่งในสาขาต่างๆ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตร์ การใช้
อัตราใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่บรรจุในอัตราใหม่
ควรอยู่ในโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย ให้ความสําคัญสูงสุด ต่อศักยภาพ
และคุณภาพของอาจารย์ที่จะรับเข้า
ข้อ 143 มหาวิทยาลัยใหม่ควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาอาจารย์เป็นทีม เช่น กลุ่มวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพื้นที่หรือ สหวิทยาลัยเดิม ใช้กระบวนการ
คัดเลือกและสรรหาที่ยุติธรรม โปร่งใส และมีส่วนร่วมโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและนอกสถาบัน
ข้อ 144 กําหนดให้รัฐมีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน
สร้างแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยเอกชนลงทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้วยมาตรการด้านภาษีหรือการเงิน
(เช่น ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นบางส่วน) ทั้งนี้ควรขยายบทบาทและ ให้โควต้าพิเศษสําหรับมหาวิทยาลัย
เอกชนในโครงการที่ไม่ผูกมัดเงื่อนไขการทํางานของผู้รับทุนว่า ต้องทํางานในภาครัฐ เช่น โครงการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงการ
กาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ Thailand Graduate Institute of Science
and Technology- TGIST ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ”
ที่มา : กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) หน้าที่ 38 - 40 สกอ.
2.4 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ปี ง บประมาณพ.ศ.2555ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักทีท่ รงประสิทธิภาพในการส่งเสริม
การผลิตบุคลากร เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพื้นฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ ด้วยศักยภาพของประเทศ
พันธกิจ
พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มี
อาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง และเป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
กรอบแนวคิด
1. คํานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู้เรียน
2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอน ให้ทัดเทียมอารยะประเทศ
ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม่
3. มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับศักยภาพในการ
ทํางานให้กับบุคลากรคนไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล
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เป้าหมาย
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จําเป็นต้องพิจารณาทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก ทั้งในส่วนของการรวมกลุ่มทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิ จ และประการสํ า คั ญ คื อ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรทางสั ง คม ดั ง นั้ น
กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเร่งกําหนดเป้าหมายสําคัญเพื่อให้สามารถสร้างคนที่มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับ
โลก ดังนี้
• ปรับบทบาทการจัดการศึกษาให้ “รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทัน แข่งขันได้”
• ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5
กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก โดยที่
กรอบระยะเวลาของแผน
หมายถึง ช่วงเวลาในการดําเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่
2 ปี แรก หมายถึง ปี พ.ศ. 2555-2556 (2012-2013) และ
2 ปี หลัง หมายถึง ปี พ.ศ. 2557-2558 (2014-2015)
5 ภูมิภาคหลักของโลก
5 หมายถึง ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกาเพื่อให้
คนไทย “รู้เขา”
5 ศักยภาพหลักของพืน้ ที่
หมายถึง ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลทีต่ ั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลป วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้คนไทย “รู้เรา”
5 กลุ่มอาชีพใหม่
หมายถึง กลุ่มหลักสูตรใหม่ดา้ น เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมความคิด
สร้างสรรค์ และด้านอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการเพื่อให้คนไทยสามารถ “รู้เท่าทัน และแข่งขัน
ได้”
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์สําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก
• ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และ
การฝึ ก อบรมนานาชาติ ใ นภู มิ ภ าค (Regional Education Hub) ในสาขาที่ มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น โดย
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีบทบาทสําคัญ
• ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษา กั บ ประเทศต่ า งๆ รวมทั้ ง องค์ ก รระหว่ า ง
ประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
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• ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและสถาบัน การศึกษาของประเทศ ทําหน้าที่เป็นศูนย์
เครือข่ายการศึกษาระหว่างประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เรียนครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และมีบทบาทด้าน
การศึกษาในองค์กรระหว่างประเทศ
• กํ า หนดมาตรการทั้ ง เชิ ง รั บ และรุ ก เพื่ อ การเปิ ด เสรี ท างการค้ า และบริ ก ารด้ า น
การศึกษาทั้งในระดับทวิภาคีและพหุพาคี รวมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งด้านคนเงิน เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ เพื่อเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในกระแสโลกาภิวัตน์อย่างรู้เท่าทัน
• ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป็นภาษาที่สอง ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานและ
การเรียนรู้ภาษาที่สาม เช่น ภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนภาษาที่สนใจ เป็นต้น เพื่อให้สามารถสื่อสาร
ได้ และเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ไร้พรมแดน
• ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบหลักสูตร
ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ เพื่อความเป็นสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามศักยภาพ
ของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนในแต่ละวิชาชีพ สร้างความเชื่อมโยงการศึกษาในทุกระดับ
ให้ได้ผลผลิตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีงานทํา มีขีดความสามารถสูง เป็นกําลังสําคัญของประเทศเพื่อ
แข่งขันได้ในเวทีสากล
2.1 การพัฒนาสถานศึกษา
• ส่งเสริม สนับสนุนการคัดเลือก ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาทุกระดับ
ประเภท
• จัดให้มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบรวมทั้งสื่อทางไกล สื่อออนไลน์-ออนแอร์
และสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นเครือข่ายครอบคลุมเขตพื้นที่ตามที่กําหนดโครงสร้างการปกครองรูปแบบต่าง
ๆทั่วประเทศ
• จัดให้มีสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะด้านในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
• พัฒนาสถานศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
2.2 การพัฒนาหลักสูตร
• ปรับหลักสูตรและกิจกรรมด้านวิชาการ/ปฏิบัติการในทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษาที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และความต้องการกําลังคนของประเทศชาติให้สอดรับกับการเข้าเป็น
ประชาคมอาเซียนและการแข่งขันในห้าภูมิภาคหลักของโลก
• พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนภูมิสังคมอาชีพและหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและมาตรฐานสากล
• ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้ตอบสนองความแตกต่างที่หลากหลาย
ของผู้เรียนทุกกลุ่ม
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• หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและสถานประกอบการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสู่
การประกอบอาชีพและการประกันการมีงานทํา
• ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรประชาธิปไตย ความเป็นไทย เศรษฐกิจพอเพียง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันยาเสพติด
• ส่งเสริมภาคเอกชน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์
จัดให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา การวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และการ
เรียนรู้ในแต่ละระดับที่มีคุณภาพ
• พัฒนาทักษะการเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพร้อมใช้Free
WiFi ที่จะให้บริการได้ในทุกพื้นที่
• พัฒนาระบบการศึกษาอิเล็คทรอนิคส์แห่งชาติ (National e-Learning Initiative)
เพื่อเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• บูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยจัดให้มีDigital
and Smart Education of Thailand (D-SET) เป็ น หน่ ว ยงานกลาง(service provider) ขึ้ น ใหม่ เ ป็ น อิ ส ระ
เพื่อให้รับผิดชอบการดําเนินงานในการให้บริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งระบบ
• ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน (Community) ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ
เปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย สามารถปรับวิทยฐานะ เพิ่มจํานวนผู้สอน
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม เข้ามาเป็นผู้สอนได้ รวมถึงการยกย่องและเชิดชูเกียรติครู
• กําหนดนโยบายและวางแผนการผลิต การพัฒนา การใช้ และการบํารุงรักษาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบอย่างเป็นเอกภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันผลิตครู
• ส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรมครู/ ผู้เชี่ยวชาญสู่การเป็นครูมืออาชีพในแต่ละสาขา
• ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารนํ า ความรู้ แ ละบุ ค ลากรจากภายนอกได้ แ ก่ ค รู ภู มิ ปั ญ ญา และ
บุคลากรจากสถานประกอบการเข้ามาเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา
• ส่งเสริมขวัญ กําลังใจ แรงจูงใจและกําหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้า/ การคงอยู่
ของการประกอบวิชาชีพครู
• ยกย่อง เชิดชู คนดีคนเก่ง ในสายวิชาชีพทั้งในและนอกระบบ
• ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาครูทั้งระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
จัดให้มีนโยบายด้านหลักสูตรการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาที่
รัก และถนัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาตนเอง
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• ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการตําราแห่งชาติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
• พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆโดยเริ่มวาง
พื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา
• ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และภาษาต่างประเทศ
ของคนไทย
• พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการรองรับสมรรถนะความรู้
ความสามารถของผู้สําเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
• จัดให้มีระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สําหรับผู้ที่ทํางานและประสงค์
จะเรียนเพิ่มทักษะและปรับคุณวุฒิการศึกษา
• รณรงค์ ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสันติวิธี
จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตสํานึกความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
• ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้
แบบสหวิทยาการ ที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่
• ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาด้วยระเบียบวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการ
และบริบทของพื้นที่
• ส่ ง เสริ ม การทํ า การวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาและเรี ย นรู้ และ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สหวิทยาการ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล
• กําหนดให้มีหน่วยงานกลางในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา
• ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
มุ่งลดช่องว่างในการเข้าถึงการศึกษาและองค์ความรู้ ขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุม
อย่างทั่วถึง ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้ทางเลือกตามอัธยาศัย
• ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการจั ดให้มีระบบคัดกรอง ระบบเฝ้าระวังระบบ
ช่วยเหลือดูแล ระบบแนะแนว และระบบการส่งต่อผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตาม
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
• ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
• ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
• สนับสนุนการเรียนฟรีตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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• ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสรรทุนหนึ่งทุน หนึ่งอําเภอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ศึกษาต่อต่างประเทศ
• จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างงานและการประกอบอาชีพสําหรับครูคณาจารย์
และผู้สําเร็จการศึกษา
• สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมการมีงานทํา
เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจตามศักยภาพของพื้นที่ โดยในแต่ละ
พื้นที่นั้น แต่ละโรงเรียนจะมีบทบาทที่แตกต่างกันตั้งแต่ระบบการผลิต ระบบการตลาด และจัดจําหน่าย ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลกขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงเรียน
• สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับโครงสร้างการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกิดการทํางานแบบบูรณาการทั้ง
ภายในกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐอื่น ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์รายจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน โดยจัดแบ่งพื้นที่และกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบตามภูมิภาคอย่างชัดเจน และมีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติที่มีการบูรณาการมากขึ้น
• ปรับโครงสร้างการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ่งสู่การดําเนินงานเชิง
บูรณาการ
• ให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
• ส่งเสริมสนับสนุนการทํางานเชิงบูรณาการ/การสร้างเครือข่ายการทํางานระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรอื่น
• สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษารับผิดชอบผลผลิตของตนเองต่อสังคม
• รณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ และขั บ เคลื่ อ นนโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์ /มาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ
2.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิ การเป็นองค์ กรหลั กที่ท รงประสิท ธิภาพในการส่งเสริม สนั บสนุนการจั ด
การศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องชาติ สร้ า งความเป็ น อยู่ ที่ ดี สร้ า งความมั่ ง คั่ ง ทางด้ า น
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ ด้วยฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของ
ประเทศ

40

ค่านิยมองค์กร
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ทํางานเป็นทีม มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้
พันธกิจ
1. ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถให้
ประชาชนมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง เป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม
มีสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก
2. การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์
4. การพัฒนาครูทั้งระบบ
5. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
6. การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้
7. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
8. การส่งเสริมการมีงานทํา
9. การบริหารจัดการกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
เป้าประสงค์
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จบปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
รายได้ที่เหมาะสมกับระดับฝีมือ ศักยภาพและผลิตภาพ
3. นักศึกษาที่จะจบการศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ผ่านกลไกหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และมีเนื้อหาที่เหมาะสม
ตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้
6. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
7. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
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8. ประชาชนและช่างชุมชนได้รับความรู้ การพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเอง
เพิ่มขึ้นรวมทั้งเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงสู่สังคมและประชาคมอาเซียน
9. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาและระบบบริหารจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและสามารถให้บริการตอบสนองความต้องการของสังคม
10. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
11. ผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อการบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา
12. ประชาชนได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ มี ค วามตระหนั ก ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ แ ละทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
13. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการทีส่ ําคัญตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ มี ค วามสํ า คั ญ เร่ ง ด่ ว นตามนโยบายรั ฐ บาลและจุ ด เน้ น ของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 20 โครงการ ที่ปรากฏในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 –2558
ประกอบด้วย
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
ประเด็นนโยบาย 1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่
- โครงการปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน
ประเด็นนโยบาย 1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้แก่
- โครงการกองทุนตั้งตัวได้ และโครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ประเด็นนโยบาย 1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ได้แก่
- โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย 4.1 นโยบายการศึกษา ได้แก่
- โครงการกองทุนพัฒนา (คุณภาพชีวิตครู)
- โครงการกองทุน กรอ.
- โครงการครูคลังสมอง
- โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ
- โครงการวิจัยศักยภาพพื้นที่
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตัง้ แต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- โครงการพัฒนาผู้นําตามธรรมชาติ
- โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Ned Net)
- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- โครงการเทียบระดับการศึกษา
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- โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน
- โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัย
- โครงการมัธยมเชิงปฏิบัติการ
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก
- โครงการพัฒนาการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.6 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ 2558 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2557
นโยบายทั่วไป
1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอํานาจ และความ
ต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและ
เป็นธรรม โดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์
ความรู้ได้โดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็น
การยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญ
กับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิต
สาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
หลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และ
ความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย
4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญ
กับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน
5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความสําคัญกับการบูรณา
การการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ งเป็ นไปตามหลั กธรรมาภิ บาล ปราศจากการทุจริ ตคอรั ปชั่ น
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ตลอดจนให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการของสังคม
นโยบายเฉพาะ
1. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมายการดําเนินนโยบาย
1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.2 สามารถยกระดับคุ ณภาพการศึกษาโดยอาศั ยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการศึ กษา
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพื้นที่อย่างจริงจัง
1.3 สามารถพั ฒนาระบบการให้ ค่ าตอบแทน สิ่ งจู งใจและสวั สดิ การ สํ าหรั บบุ คลากรทาง
การศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม
1.4 มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และสถานศึกษา
โดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง การยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และสถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
1.6 สามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพื่อนบ้าน และสื่อมวลชน อย่างต่อเนื่อง
2. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และการดํารงความต่อเนื่องภายหลัง
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมายการดําเนินนโยบาย
2.1 โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
2.2 มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และให้
ความเคารพในอุดมการณ์ความเชื่อบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
3 .
การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เป้าหมายการดําเนินนโยบาย
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3.1 มีแนวทางการส่งเสริมและดําเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษา
ให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ
3.2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางศึกษา รองรับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา
3.3 มีกิ จ กรรมที่ เป็น การส่ง เสริม การวิจัย พั ฒนา และการสร้า งนวั ต กรรมในสถาบัน ทาง
การศึกษา เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.4 มีแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิตกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อ
ภาคการผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และ
พยาบาล และอื่น ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ โดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดทําความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคน ทั้งระบบ
3.5 มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์ความรู้และ
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวันในการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม
4. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
เป้าหมายในการดําเนินนโยบาย
4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อ
การเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา
4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระงานที่ไม่จําเป็นรวมทั้ง
ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึด
มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.4 สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานได้อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
ประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม
4.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ
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5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
เป้าหมายในการดําเนินนโยบาย
5.1 น้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลัก
ในการดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5.2 น้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลัก
ในการดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการ
สอนอย่างเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนนําร่องในการจัดทําห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น
5.4 สามารถใช้ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการบริ หารจั ดการและบู รณาการเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลที่จําเป็นสําหรับใช้
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
เป้าหมายในการดําเนินนโยบาย
6.1 สามารถถ่ายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้การนําสู่การปฏิบัติสามารถดําเนินการได้อย่างชัดเจนและ
ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
6.2 สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพใน
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6.3 หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่
6.4 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ทัน
ต่อเหตุการณ์
6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา
อย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
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7. การดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา
เป้าหมายในการดําเนินนโยบาย
7.1 มีความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ และ
เป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ และสามารถดําเนินการจัดทําร่างแผนการศึกษาแห่งชาติใน
ห้วงระยะเวลาต่อไป
7.2 มีความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ และ
เป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ และสามารถดําเนินการจัดทําร่างแผนการศึกษาแห่งชาติใน
ห้วงระยะเวลาต่อไป
7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรายงานสรุปความก้าวหน้า
เป็นรายไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง ระบบงาน กฎหมาย
ระบบการบริหารจัดการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ
2.7 (สรุป) ประเด็นการพัฒนาบุคลากรจากข้อค้นพบในการประมวลและวิเคราะห์เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการ
พัฒนา” ในทุกมิติ วิสัยทัศน์ ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ขณะเดียวกัน ปัจจัยแวดล้อมและความสามารถ
ในการแข่งขันปัจจุบันของไทย โดยสถาบันการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สําคัญของ
โลก ทั้ ง สถาบั น การจั ด การนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD)
และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) มีข้อสรุปตรงกันว่า ประเทศไทยยังมี
ความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตัวชี้วัดหลักด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา จํานวนสิทธิบัตรและ
การคุ้มครองทรั พย์สิ นทางปัญ ญา ยังเป็นข้ อจํากั ดต่อการนําองค์ ความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม าใช้
สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยรวม แนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่
1. พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณาการ
ระหว่างการเรียนรู้และการทํางานจริงในสถานประกอบการ
2. สนับสนุนนักเรียนทุน ผู้มีความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ รูปแบบและสื่อการเรียนการ
สอนสร้างความตระหนักของประชาชนให้เรียนรู้ คิด และทําอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูล
และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
3. ตามแผนนี้ ให้ความสําคัญต่อประชาคมอาเซียน โดย วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่าง
เสรี ตามกรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม
ช่างสํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี และกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการรับรอง สาขาบริการท่องเที่ยว ที่
ควรให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เรียนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ การเชื่อมโยง
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ภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ ทักษะ และมีบทบาทด้านการศึกษาในองค์กรระหว่างประเทศ
ในส่ ว นของกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางที่ชัดเจนในการที่มหาวิทยาลัยจะใช้เป็น
แนวทางในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน อย่างเช่น
ระบบการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะต้องแก้ปัญหาตั้งแต ่ต้นน้ําถึง
ปลายน้ํา
ในส่วนของ ต้นน้ํา เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์
ในส่วนของ กลางน้ํา เกี่ยวข้องกับการเพิ่มสมรรถนะให้กับอาจารย์ประจําการทั้งทางด้านความ เป็
นครู การบ่มเพาะความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม
ในส่วนของ ปลายน้ํา ที่เป็น บุคลากรที่มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ยาวนาน สู่
อาจารย์ระดับอื่นรวมถึงการเชื่อมโยงกับภายนอกทั้งภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคม
ทั้ง หมดนี้จะชัด เจนหากพิจารณาวิวั ฒนาการของอาจารย์ใ นลัก ษณะวงจรชี วิ ต (Life Cycle) ของบุ ค ลากร
อาจารย์ ตามความในข้อ 137 และมีข้อเสนอในการ ทําเกณฑ์การจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐ ดังนี้
: สาขาที่ ป ระเทศไทยมี ค วามเข้ม แข็ ง แล้ว ให้ ้ศึ ก ษาภายในประเทศหรื อ แบบ
ผสมผสาน ควบคู่กับเป้าหมายการสร้างโปรแกรมชั้นนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาที่ประเทศมีความ
เข้มแข็ง ทั้งนี้ ถ้าเรียนต่างประเทศ ให้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: สาขาขาดแคลนที่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ให้เรียนแบบ
ผสมผสาน หากจําเป็นต้องไปเรียนต่างประเทศใช้้เงื่อนไขข้างต้น เช่นกัน
: สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไม่มีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพื่อให้เกิดประ
โยชน์สูงสุดควรให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ทั้ ง นี้ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ให้
ความสําคัญกับข้อความที่ว่า “สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตร์ การใช้อัตราใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่บรรจุในอัตราใหม่ควรอยู่ในโครงการของยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย ให้ความสําคัญสูงสุดต่อศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ที่จะรับเข้า”
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ ในกลุ่ ม หลั ก สู ต รใหม่ ด้ า น เกษตรกรรรม อุ ต สาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และด้านอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการเพื่อให้คนไทยสามารถ
“รู้เท่าทัน และแข่งขันได้” เพื่อเป็นการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก
ดังนั้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาการศึกษาตามกรอบ
ระยะยาว สาขาวิชาที่มีความสําคัญและควรจะต้องพัฒนาทั้งด้านหลักสูตรและบุคลากรอาจารย์สายวิชาการ จึง
เป็นทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทําการเปิดหลักสูตรทําการสอน
ในปัจจุบันเพียงแต่ต้องลําดับความต้องการ ช้าเร็วที่ต่างกันและเป็นไปตามข้อกําหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีการวิเคราะห์ว่า สิ่งที่สําคัญต่อจากนี้คือ การศึกษาเพียง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะ
ไม่เพียงพอต่อการรับมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 แล้ว นักศึกษาจําเป็นต้องศึกษาภาษาที่ 3
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ด้วย โดยภาษาที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติมคือภาษาจีนแมนดาริน ( ภาษาจีนกลาง) ที่มีประชากรกระจายตัวอยู่ตาม
ทั่วภูมิภาคอาเซียน และอีกภาษาหนึ่งคือภาษาบาฮาซา ที่ใช้ในมาเลเซียและบางส่วนของอินโดนีเซีย ภาษา
เวียดนามเป็นต้น
โดยหากกําหนดให้แคบลงไปในหลักสูตรทางด้านภาษาต่างๆในอาเซียน เช่นสาขาวิชาทางด้านภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม สาขาวิชาภาษาบาร์ซา เป็นต้น
นอกจากนี้ ตามที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
สมบูรณ์ในปี พ.ศ.2567 หรืออีก 12 ปีข้างหน้า(องค์ ก ารสหประชาชาติ (UN) ได้ นิ ย ามว่ า ประเทศใดมี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป เป็นสัดส่วนเกิน 10% หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ
ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged
Society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 20% และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 14% โดย
ประเทศไทย ได้นิยามคําว่า “ผู้สูงอายุ” ไว้ใน พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ว่า หมายถึง “ผู้ที่มีอายุ 60
ปีขึ้นไป”)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ดังกล่าว
โดยจัดทําร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการผลิตบุคลากรทางด้านสาธรณสุขรองรับบริการทาง
การแพทย์ที่รับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพเป็นหลัก และได้ขยาย
ขอบเขต ครอบคลุมไปถึงการให้บริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) ซึ่งในระยะต่อไปจําเป็นที่จะต้องมี
บุคลากรทางด้านนี้เป็นจํานวนมาก อีกทั้งมหาวิทยาลัย มีแนวคิดที่จะต่อยอดไปถึงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ต่อไปในอนาคต เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่รองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุนี้ได้ครบถ้วน รอบด้าน จึงเป็น
อีกหลักสูตรหนึ่งที่ต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5 อัตราตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ.
เนื่องด้วยปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ดําเนินการทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษาเป็น อย่างมาก แต่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์
ใช้ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการพัฒนาทั้งหลักสูตรและบุคลากรอาจารย์
คือหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิ
เมชั่น หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ รวมไปถึงวิศวกรรมซอฟแวร์ ซึ่งบัณฑิตสามารถ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม่ในธุรกิจ เช่น การออกแบบเกมส์
คอมพิ ว เตอร์ , ภาพเคลื่ อ นไหว (Animation), หรื อ องค์ ป ระกอบของ ภาพยนตร์ ที่ เ ป็ น เรื่ อ งราว (Motion
Picture) หรื อ บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ , การออกแบบ Web Media การผลิ ต สื่ อ ประเภทต่ า งๆ ซึ่ ง จะเป็ น การ
ผสมผสานศาสตร์ระหว่างนิเทศศิลป์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกันซึ่งจะเป็นการผลิตบัณฑิตที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานที่กําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันและคาดว่าจะ เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ที่
สําคัญคือผู้เรียนในหลักสูตรตามแนวทางใหม่นี้จะถูกพัฒนาให้เป็นผู้สามารถ ทํางานเป็นทีมกับผู้อื่นได้ดี เป็นนัก
สื่อสารที่ดี มีความชํานาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียน ผู้
ที่สําเร็จการศึกษาออกไปแล้วจึงควรที่จะมีคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีความ พร้อมด้านความรู้และทักษะตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งจะเป็นส่วน สําคัญในการช่วยพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไป
สาขาทางด้านศิลปะการแสดง ก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน ประกอบกับมีคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแสดงมาถ่ายทอดความรู้

49
รวมถึงหากสาขาวิชาสามารถสร้างอัตตลักษณ์ของสาขาวิชาได้ว่า “คิดถึงการแสดงคิดถึง วไลยอลงกรณ์” ก็จะ
เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่จะส่งผลให้มีจํานวนนักศึกษาสมัครเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้นในอนาคต
ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยปีละหลาย
แสนล้านบาท และการแข่งขันของอุตสาหกรรมประเภทนี้ในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากอาหารคือหนึ่ง
ในปั จจุบันสี่ที่จํ าเป็นต่อการดํ ารงชี วิต ดังนั้นผู้ผ ลิตจึงต้องมีการพั ฒนาและปรับปรุงด้วยกระบวนการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามยุคตามสมัย อนึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยถือเป็นความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานเพื่อสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อาหารจาก ประเทศต่างๆ ได้ ด้วยเหตุนี้การสร้างบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการอาหาร จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยทั้งในเชิงการ ผลิต การพัฒนา การตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหารอย่างเป็นระบบ จึง
ควรให้ความสนใจในการพัฒนา ปรับปรุงทั้งหลักสูตรและบุคลากรอาจารย์ผู้สอนในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการ
อาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในภาพรวม
และตามที่มาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. จัดทําตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้กําหนดเรื่อง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญไว้
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคลดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและข้าราชการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา8(3)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ก.พ. จึงกําหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางดําเนินการกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
1 . มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
1.1 มาตรฐานความรู้ ค วามสามารถที่จํ า เป็น สํา หรั บ การปฏิ บัติ งานในตํ าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป
วิชาการ และอํานวยการ ประกอบด้วย
1.1.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.1.2 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
1.2 มาตรฐานด้านทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และ
อํานวยการ ประกอบด้วย
1.2.1 การใช้คอมพิวเตอร์
1.2.2 การใช้ภาษาอังกฤษ
1.2.3 การคํานวณ
1.2.4 การจัดการข้อมูล
1.3 มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน
ใ น ตํ า แ ห น่ ง ป ร ะ เ ภ ท ทั่ ว ไ ป
วิชาการ และอํานวยการ ประกอบด้วย
1.3.1 สมรรถนะหลัก
1.3.2 สมรรถนะทางการบริหาร
1.3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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ฯลฯ
รายละเอียดปลีกย่อยอื่นใด สามารถศึกษาได้จากเอกสารมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งส่งมาพร้อมหนังสือ ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่
29 กันยายน 2552 ของสํานักงาน ก.พ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นําแนวทางดังกล่าวมาดําเนินการปรับปรุง
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคลเช่นเดียวกับส่วนราชการต่างๆ ทุกหน่วยงานและได้กําหนด คุณลักษณะจําเป็น
(ที่พึงมี) ของบุคลากรที่ต้องการรับเข้าทํางาน หรือบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาแล้วจะต้อง ประกอบไปด้วย
สายวิชาการ
1. จบการศึกษาต่ําสุด ระดับปริญ ญาโทในสาขาที่จะรับเข้ าทํางานหรื อพัฒนา และเข้า สู่
ตําแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยไม่ชักช้า เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นนักวิชาชีพและวิชาการ
2. ความเป็ นมื ออาชี พ มีค วามสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ หรื อ ความสามารถในการ
จัดระบบการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน มีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. มีความรู้ลึกในศาสตร์สาขาที่สอน สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
4. มีความชํานาญในการสอนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices) สามารถออกแบบการ
สอน (Instructor Design) ในวิชาที่รับผิดชอบ ที่มีการจัดระบบการสอน โดยใช้องค์ประกอบสําคัญหลายด้าน
มากกว่าเรื่องแผนการสอนธรรมดา
5. มีประสบการณ์แห่งความสําเร็จ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ที่ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแล้ว
(ประกอบไปด้วยการมุ่งผลสําฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและเป็นธรรม การทํางานเป็นทีม )ในระดับที่ ดี
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาที่ สอง เพื่อเตรียมการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(ภาษา
และเกณฑ์ สําหรับสายวิชาการ กําหนดโดยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย)
8. บุคลากรสายวิชาการต้องมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะ
วิชาชีพ และลักษณะวิชาการ (ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาข้อ 3
จรรยาบรรณที่กําหนดต้องครอบคลุม 1-10)
9. มีความสามารถพื้นฐานในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในระดับที่ดี
สายสนับสนุน
1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําเป็นไปตามข้อกําหนดของภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ที่ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
แล้ว(ประกอบไปด้วยการมุ่งผลสําฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและเป็นธรรม การทํางานเป็นทีม )ในระดับที่ ดี
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4. บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และลักษณะ
วิชาการ(ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาข้อ 3 จรรยาบรรณที่กําหนดต้อง
ครอบคลุม 1-10)
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาที่ สอง เพื่อเตรียมการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(ภาษา
และเกณฑ์ สําหรับสายสนับสนุน กําหนดโดยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย))
6.มีความสามารถพื้นฐานในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในระดับที่ดี
ในส่ว นของ กรอบสมรรถนะหลั ก ของข้าราชการพลเรื อนในมหาวิ ท ยาลั ยและพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ใช้ ตั ว แบบสมรรถนะหลั ก ของ สกอ.เป็ น กรอบ ซึ่ ง กรอบสมรรถนะดั ง กล่ า วได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และประกาศใช้ ณ วันที่ 8
กรกฎาคม พ.ศ.2554 มีดังนี้
1. สมรรถนะ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. สมรรถนะ บริการที่ดี (Service Mind)
3. สมรรถนะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. สมรรถนะ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม(Integrity)
5. สมรรถนะ การทํางานเป็นทีม (Teamwork)
2.8 แผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2555 – 2559
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ มี ก ารจั ด ทํ า
แผนพัฒนาบุคลากร โดยอิงแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นแม่แบบโดยใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ที่ทําแผนพัฒนาบุคลากร จากนโยบายของรัฐบาล ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี และแผนบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยได้นํานโยบายในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรมาเชื่อมโยง จึงนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2555 – 2559 ให้สอดคล้อง
กับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ คณะและจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 เพื่อพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนของคณะ
2
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.9 นโยบายด้านบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะทุกสายงานให้มีศักยภาพและทักษะการทํางานที่เหมาะสมและเอื้ออํานวยต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและความสุขเพื่อ
รักษาและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ในระบบ

โครงการหลัก/
โครงการย่อย
1. โครงการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย

3. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ระยะเวลาการ โครงสร้างแผน
หน่วยงานที่
มหาวิทยาลัย/โครงการ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
แผ่นดิน
กศ.ปช.
รับผิดชอบ
ดําเนินงาน
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ 80
1. อบรมสัมมนา
คณะ
1. จํานวน
ม.ค. – มี.ค. 58
แผนงานพัฒนา
1.1.1
50,000
อาจารย์ที่เข้าร่วม
อบรมสัมมนา
วิชาการ/วิชาชีพ

วิชาการ/วิชาชีพ

ร้อยละ 80 ของ
1. จํานวน
อาจารย์/นักวิจัย อาจารย์ทั้งหมด
ที่เข้าการอบรม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
วิจัย

1. โครงการค่าย
วิจัยชุมชน
2. โครงการค่ายครู
พันธุ์ใหม่การการทํา
วิจัยในชั้นเรียน
3. โครงการสถิติ
วิจัย
1. ปรับปรุงคู่มอื
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

1. ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ

ระดับ 3

คุณภาพบัณฑิต

สถาบันวิจัย

งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

ร.1,183,900

ต.ค. 57 – ก.ย.
58

แผนการผลิต
บัณฑิต
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

2.1.1

1 ต.ค. 57 – 30
ก.ย. 58

แผนบริหารและ
พัฒนาสถาบัน

5.2.1
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

ค่าเป้าหมาย

บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

4. โครงการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลและองค์กร
แห่งความสุข

1. ระดับ
ความสําเร็จการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา

4 ระดับ

กิจกรรม
2. จัดทําคู่มือ
ความรูด้ ้านการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากร
3. พัฒนาระบบฐาน
มูลการบริหารผล
การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
4. จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
ความก้าวหน้าใน
การเลื่อนระดับ
ให้แก่บุคลากรทุก
กลุ่ม
5. จัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากร
หน่วยงาน
1. จัดสรรทุนเพิม่
คุณวุฒิของอาจารย์
ระดับปริญญาเอก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แผ่นดิน
กศ.ปช.
(บาท)
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างแผน
มหาวิทยาลัย/โครงการ
งบประมาณ

1 ต.ค. 57 – 30
ก.ย. 58
งานการเจ้าหน้าที/่
ศูนย์คอมฯ

1 ต.ค. 57 – 30
ก.ย. 58

1 ก.ค. – 30 ก.ย.
58

1 ก.ค. – 30 ก.ย.
58

งานการเจ้าหน้าที/่
หน่วยงานเป้าหมาย

ร.
12,866,800
(12,866,800)

1 ต.ค. 57 – 31
ธ.ค. 57

แผนบริหารและ
พัฒนาสถาบัน

5.2.2
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
บุคลากรบุคคล
และองค์กรแห่ง
ความสุข

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม
2. จัดประชุม
ฝึกอบรม สัมมนา
เพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ สมรรถนะ
คุณธรรม สาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน
3. ปรับปรุงพัฒนา
ระบบสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์
ให้แก่อาจารย์
บุคลากร
4. จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
ความก้าวหน้าใน
การเลื่อนระดับ
ให้แก่บุคลากรทุก
กลุ่ม
5. จัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากร
หน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แผ่นดิน
กศ.ปช.
(บาท)
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
1 ต.ค. 57 – 30
ก.ย. 58

1 ก.ค. – 30 ก.ย.
58

1 ก.ค. – 30 ก.ย.
58

1 ก.ค. – 30 ก.ย.
58

ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างแผน
มหาวิทยาลัย/โครงการ
งบประมาณ
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

1. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
6. โครงการจัดทํา 1. จํานวน
บุคลากรที่เข้า
แผนงานเพื่อ
ความก้าวหน้าใน ร่วมโครงการ
จัดทําแผน
สายงานของ
บุคลากร
5. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
การทํางานเป็น
ทีม

7. โครงการอบรม
พัฒนาอาชีพเพื่อ
ส่งเสริมรายได้
ของบุคลากร
8. โครงการ
สนับสนุน
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจใน

1. จํานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
อบรม
1. จํานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
อบรม

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แผ่นดิน
กศ.ปช.
(บาท)
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างแผน
มหาวิทยาลัย/โครงการ
งบประมาณ

1. ไม่น้อยกว่า 10 1. อบรมการทํางาน
เป็นทีม
คน
2. ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3

คณะ

5,000

ม.ค. – มี.ค. 58

แผนบริหาร
จัดการ

5.6.2

1. 10 คน

คณะ

15,000

ม.ค. – มี.ค. 58

แผนบริหาร
จัดการ

5.6.2

1. ไม่น้อยกว่า 20 1. อบรมอาชีพ
คน
2. ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4

คณะ

4,000

เม.ย. – มิ.ย. 58

แผนงานบริหาร
จัดการ

5.6.2

1. ไม่น้อยกว่า 10 1. อบรมการทํา
วิจยั
คน
2. ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4

คณะ

ม.ค. – มี.ค. 58

แผนงานบริหาร
จัดการ

5.6.2

1. จัดทํา
แผนพัฒนางานเพือ่
ความก้าว หน้าใน
สายงานของ
บุคลากร

3,000

56

โครงการหลัก/
โครงการย่อย
การทําวิจัยเพือ่
พัฒนาองค์กร
9. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการสอนและ
วิจัย
10. โครงการ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

ค่าเป้าหมาย

2 ด้าน
1. การจัดการ
ความรูด้ ้านการ
วิจัยและการเรียน
การสอน
ร้อยละ 5
1. ร้อยละของ
อาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
2. ร้อยละของ
อาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น
3. อาจารย์ได้รับ 40 ชม. : คน : ปี
การพัฒนาความรู้
ประสบการณ์

40 ชม. : คน : ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แผ่นดิน
กศ.ปช.
(บาท)
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

1. จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านการเรียน
การสอนและการ
วิจัย
1. ส่งเสริมการเข้าสู่
ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คณะ/หลักสูตร

2. ส่งเสริมให้
อาจารย์ไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก

สนอ.

1 ต.ค. 57 – 30
ก.ย. 58

3. ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการมืออาชีพ

สสว.

1 ม.ค. 58 – 31
มี.ค. 58

สนอ.

1 ก.ค. 58 – 30
ก.ย. 58

สสว.

5,000

ผ.230,000
ร.1,565,000
(1,795,000)

ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างแผน
มหาวิทยาลัย/โครงการ
งบประมาณ

ม.ค. – มี.ค. 58

แผนงานบริหาร
จัดการ

5.6.2

1 ต.ค. 57 – 31
ธ.ค. 57

แผนงานยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

6.2.1
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โครงการหลัก/
โครงการย่อย

11. โครงการ
ส่งเสริมอาจารย์
และบุคลากรเข้า
ร่วมประชุม
วิชาการ อบรม
อาชีพ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
4. บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับ
การพัฒนา
1. จํานวน
อาจารย์และ
บุคลากรที่ได้รบั
การอบรม
วิชาการ/วิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 80
ของอาจารย์และ
บุคลากร

กิจกรรม
4. ส่งเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนตาม
เส้นทางสายอาชีพ
1. เข้าร่วมอบรม
วิชาการ/วิชาชีพ

หมายเหตุ : 1 : 20 = อัตราส่วนจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะ
(ขออนุมัติ)เงินจาก
กองทุนพัฒนา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย)

งบประมาณ
แผ่นดิน
กศ.ปช.
(บาท)
(บาท)

225,000

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

ต.ค. 57 – ก.ย.
58

ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างแผน
มหาวิทยาลัย/โครงการ
งบประมาณ

6.2.1
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บทที่ 3
การวิเคราะห์อัตรากําลัง
(Workforce Analysis)
การวิ เ คราะห์ อั ต รากํ า ลั ง เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ในกระบวนการวางแผนกํ า ลั ง คนของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อคํานวณกําลังคนที่
จะใช้งานตามแผนงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการทบทวนตรวจสอบ
กําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ การวิเคราะห์อัตรากําลังตามความต้องการกําลังคน
โดยวิเคราะห์จากปริมาณงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ของแต่ละหน่วยงานตามหลักเกณฑ์การกําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ําซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์อัตรากําลัง (พ.ศ.2556)
สายวิชาการและสายสนับสนุนการสอนไว้ ดังนี้
3.1 สถานการณ์บุคลากรในปัจจุบัน
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงาน 2 ประเภท คือ
1. บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยเป็นหลัก อาทิ ตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
2. บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ พัสดุ ธุรการ การเจ้าหน้าที่ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในสํานักงานต่าง
ๆ อาทิ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคณะ สํานัก/ศูนย์สถาบัน ฯลฯ มีตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป นิติกร บุคลากร นักวิชาการศึกษา นักสถิติ ฯลฯ
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ยังมีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะจ้างเหมาเพื่อทําหน้าที่ดูแลรักษา
อาคารสถานที่ ซ่อมบํารุง บริการยานพาหนะ อาทิ ตําแหน่งคนสวน คนสวน เจ้าหน้าที่รักษาความ
สะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์
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3.1.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
สถานภาพบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย

ขรก.
ลําดับที่

1

หน่วยงานคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

10

งบแผ่นดิน
4

รวมจํานวนอาจารย์

10

4

อ.ประจํา
ตามสัญญา
จ้าง

จํานวน
รวม

ลาศึกษาต่อ

งบรายได้
-

2

16

-

-

2

16

-

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ
ลําดับที่
1

ชื่อหน่วยงาน

จํานวนรวม

เทคโนโลยีการเกษตร

16

ศ.
-

รวมจํานวนอาจารย์

16

-

ตําแหน่งทางวิชาการ
รศ.
ผศ.
2
7
2

อาจารย์
7

7

7

3.1.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2557)
1. กลุ่มที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ขรก.

ลจ.
ปจ.

พรก.

พนง.ม.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1

-

-

4

จนท.
ตาม
สัญญา
จ้าง
2

รวมบุคลากรสาย
สนับสนุน

1

-

-

4

2

ลําดับ

หน่วยงาน

1.

รวม

2. กลุ่มจ้าง
เหมาบริการ
ลจ. ลจ.
ชค. ปจ.

รวม
2 กลุ่ม

7

5

1

13

7

5

1

13
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3.1.3 จํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2558
สังกัด

ลําดับ
1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ข้าราชการ
-

ปีงบประมาณ 2557
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
-

1

ลูกจ้างประจํา
1
1
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3.2 แผนผลิตบัณฑิต ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2558คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สายวิทยาศาสตร์)
ระดับ/สาขาวิชา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. สาขาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์
3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท
1. เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
รวม

ปีการศึกษา/เป้าหมาย
2558

35
35
80
20
170
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3.3 การวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการ
ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลัง สายวิชาการ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 เรื่อง
ดังนี้
1. จํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2558
2. แผนผลิตบัณฑิต ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2558
3. เกณฑ์ ภ าระงานขั้ น ต่ํ า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดและการกํ า หนดภาระงานสอนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
นอกจากนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานสอนภาคปกติมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้กําหนดภาระ
งานสอน (Teaching load) นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีของอาจารย์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานสายวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2557 จึงมีผลกระทบต่อการเพิ่มอัตรากําลัง
บุคลากรสายวิชาการ
3.3.1 สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังที่พึงมีสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2558
เทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่
1

หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวม

จํานวนอัตรากําลัง
ที่พึงมี
16
16

คณะ

หมายเหตุ
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3.3.2 กรอบอัตรากําลังและแผนความต้องการอัตรากําลัง สายวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2558
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับ
1

จํานวนอาจารย์ปัจจุบัน
จํานวน
หน่วยงาน
ข้าราชการ พนักงาน
อาจารย์ทพี่ ึงมี
มหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
64
10
6
รวม
64
10
6

จํานวนอัตรา
อาจารย์
ที่ขอเพิ่ม
48
48

แผนความต้องการสายวิชาการในปีงบประมาณ
2557

2558

2559

2560

-

17
17

16
16

15
15

3.3.3 รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558
คณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.

ระดับปริญญา

วิศวกรรมอาหาร/สาขาที่เกี่ยวข้อง
พืชศาสตร์/พืชไร่/สาขาที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/สาขาที่เกี่ยวข้อง
สัตวศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง
รวม

เอก

มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยในประเทศของรัฐที่
คุณวุฒิได้รับการรับรองจาก กพ.

จํานวนทุน
ที่เปิดรับ

จํานวนทุน
ที่เปิดรับ

1
2
1
2

6

6
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3.4 การวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังบุคลากร สายสนับสนุน
ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลัง สายสนับสนุน มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 เรื่อง
ดังนี้
1. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน
2. การวิเคราะห์ภาระงาน จํานวนภาระงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์งาน การกําหนด
กรอบอัตรากําลังบุคลากร 1 ตําแหน่ง ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห์ โดยคิด
230 วัน/ปี ใน 1 วัน มีเวลาทํางาน 7 ชั่วโมง
ตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ พิจารณาจากจํานวนห้อง ลักษณะการใช้ห้อง อุปกรณ์
และประเภทเครื่องมือของห้องปฏิบัติการว่ามีความจําเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
หรือไม่ โดยมีข้อมูลห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. ห้องปฏิบัติการสัตวบาล
3. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
4. ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์นม
5. ห้องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์
6. ห้องปฏิบัติการขนมอบ
7. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
8. ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส
9. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร
10. ห้องปฏิบัติการอาหารกระป๋อง
11. ห้องปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
12. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
13. ห้องปฏิบัติการอาหารหมัก
14. โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
15. โรงเรือนเพาะเห็ด
16. โรงเรือนอนุบาลกล้วยไม้
17. โรงเรือนเพาะชํา
3.4.1 สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังที่พึงมีสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่
1

กอง/สํานัก/สถาบัน/คณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมทั้งสิน้

จํานวน (คน)
ที่พึงมี
13
13

หมายเหตุ
3 กลุ่มงาน
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3.4.2 ภาระงานและบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่
1

หน่วยงาน

จํานวนงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมทั้งสิ้น

3 งาน

จํานวน
ภาระงาน
ตลอดปี (วัน)
2,990
2,990

จํานวน
ที่พึงมี (คน)
13
13

จํานวนบุคลากรที่มีอยู่
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา
พนักงาน
สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัย
1
6
1
6

หมายเหตุ

3.4.3 กรอบอัตรากําลังและแผนความต้องการบุคลากร สายสนับสนุน ประจําปีงบประมาณ 2558 เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ลําดับ

หน่วยงาน

จํานวนที่พึงมี

1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมบุคลากรสายสนับสนุน

13
13

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนปัจจุบัน
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
พนักงาน
ประจํา
มหาวิทยาลัย
1
6
1
6

จํานวน
ที่ขอเพิ่ม
6
6

แผนความต้องการบุคลากรสาย
สนับสนุนในปีงบประมาณ
2558
1
1
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จากภาพรวมข้างต้น สามารถจําแนกอัตราที่พึงมีได้ดังนี้
1. หัวหน้าสํานักงานคณบดี
2. นักวิชาการพัสดุ
3. นักวิชาการศึกษา
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6. นักวิชาการสัตวบาล
7. นักวิชาการวิทยาศาสตร์
(เนื่องจากมีหอ้ งปฏิบัติการในความดูแลมาก)
8. นักวิชาการเกษตร
หมายเหตุ * คืออัตราที่ควรมีเพิ่ม
ปี 2558 ขอบุคลากรตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

1
1
2
3
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา*
อัตรา
อัตรา*

3 อัตรา

1 อัตรา
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3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลาการสายสนับสนุนจากรายงานการดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการต่าง ๆ ของปีงบประมาณ 2557
ตามที่คณะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ สําหรับพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รายละเอียดของปีงบประมาณ
2557 ดังต่อไปนี้
แผนการดําเนินงาน
ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ยอดจัดสรรทั้งสิ้น
2,560,400 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 314,500.00 บาท
ลําดับที่

โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะ

รหัส
ตัวชี้วัด
สกอ.

รหัสผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ)
จํานวนคนที่ได้รับการพัฒนา

ค่า
เป้าหมาย

1

โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อหา
รายได้ให้แก่บุคลากร

5

80%

2

โครงการเชิดชูคนเก่งคนดี ศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5

จํานวนของอาจารย์บุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ

50%

3

โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานเป็นทีม

5

จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

10

4

โครงการปฏิบัติธรรมอบรม
พัฒนาจิตใจ และส่งเสริม
คุณธรรมสําหรับบุคลากร

5

จํานวนบุคลากรทีเข้าร่วม
โครงการ และความพึงพอใจ
ชองผู้เข้าร่วมโครงการ

85%

กิจกรรม
1.จัดกิจกรามอบรมเสริมรายได้
พิเศษให้กับบุคลากร
3.อบรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย
และใจ
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
1.จัดอบรมการทํางานเป็นทีม
2.จัดประชุมชี้แจงระบบงาน
3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการ
ทํางานร่วมกัน
1.กิจกรรมการทําสมาธิวิปัสนา
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างธรรมะกับ
การปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
แผ่นดิน กศ.ปช.

เม.ย. – พ.ค. 57

2,000

ผู้รับผิดชอบ(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
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ลําดับที่

โครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะ

5

โครงการปรับภูมิทัศน์ภายใน
และภายนอกคณะเพื่อพัฒนา
บุคลากร

5

6

โครงการส่งเสริมอาจารย์และ
บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
อบรมวิชาชีพ

6

7

โครงการพัฒนาการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียน
การสอนและการวิจัย

8

9

รหัส
ตัวชี้วัด
สกอ.

รหัสผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ)
จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

ค่า
เป้าหมาย
30

จํานวนอาจารย์และ
บุคลากรที่ได้รับการอบรม
วิชาการ/วิชาชีพ

80%

5

1. การจัดการความรู้ด้าน
การวิจัยและการเรียนการ
สอน

2 ด้าน

โครงการส่งเสริม/สนับสนุน
ประกันคุณภาพการศึกษา

5

ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของอาจารย์และนักศึกษา

1

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

4

แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
รวม

กิจกรรม
1.จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้
ปรับปรุงสวนหย่อม
2.จัดส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการ
ทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
3.กิจกรรมร่วมกันจัดหาต้นไม้และ
อาจารย์และบุคคลากรเข้าร่วม
อบรมวิชาการ/วิชาชีพ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
แผ่นดิน กศ.ปช.

ต.ค.56 – ก.ย.57

ต.ค.57 – ก.ย.58

2,000

50,000
225,000

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
หัวข้อ “active learning กับการ
สอนวิทยาศาสตร์” และ ด้านวิจัย
หัวข้อ “การจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร” จากวิทยากรภายใน
มหาวิทยาลัย
1.จัดทําเอกสารประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2.การให้ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนกลยุทธ์
2.จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี

ม.ค.58 – มี.ค.58

5,000

ต.ค.56 – ก.ย.57

20,000

ต.ค.56 – ม.ค.57

5,000

5,000

ผู้รับผิดชอบ(งาน/
โปรแกรม)
คณะกรรมการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ(จัดสรร
งบประมาณคณะ)
(ขอเบิกจาก
กองทุนพัฒนา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย)
รองคณบดีฝ่าย
แผนและวิจัย

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย
309,500
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แผนการดําเนินงาน
ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ยอดจัดสรรทั้งสิ้น
2,318,300 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 37,000 บาท
ลําดับที่
1

2

โครงการ
โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานเป็นทีม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
คณะ
1

5

รหัสตัวชี้วัด
สกอ.

รหัสผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ)
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
อบรมสัมมนาวิชาการ/
วิชาชีพ
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการจัดทําแผนงานเพื่อ
ความก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากร
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อ
ส่งเสริมรายได้ของบุคลากร

5

จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการจัดทําแผน

5

1. จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

5

โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการทําวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์กร

5

1. จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

6

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการ
สอนและวิจยั

5

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
และการเรียนการสอน

3

4

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

1. ไม่น้อย
กว่า 10 คน
2. ไม่น้อย
กว่าระดับ 3
10 คน

1. ไม่น้อย
กว่า 20 คน
2. ไม่น้อย
กว่า ระดับ 4
1. ไม่น้อย
กว่า 10 คน
2. ไม่น้อย
กว่า ระดับ 4
2 ด้าน

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
แผ่นดิน กศ.ปช.
5,000

ผู้รับผิดชอบ(งาน/
โปรแกรม)
คณะ

อบรมสัมมนาวิชาการ/วิชาชีพ

ม.ค. – มี.ค. 58

อบรมการทํางานเป็นทีม

ม.ค. – มี.ค. 58

5,000

คณะ

จัดทําแผนพัฒนางานเพื่อความ
ก้าว หน้าในสายงานของ
บุคลากร
อบรมอาชีพ

ม.ค. – มี.ค. 58

15,000

คณะ

เม.ย. – มิ.ย. 58

4,000

คณะ

อบรมการทําวิจัย

ม.ค. – มี.ค. 58

3,000

คณะ

จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทางด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย

ม.ค. – มี.ค. 58

5,000

คณะ/หลักสูตร

70

ลําดับที่
7

โครงการ
โครงการส่งเสริมอาจารย์และ
บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
อบรม อาชีพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
คณะ

รหัสตัวชี้วัด
สกอ.

รหัสผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ)
จํานวนอาจารย์และ
บุคลากรที่ได้รับการอบรม
วิชาการ/วิชาชีพ
รวม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ของอาจารย์
และบุคลากร

กิจกรรม
เข้าร่วมอบรมวิชาการ/วิชาชีพ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
แผ่นดิน กศ.ปช.

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

225,000

24,000

238,000

ผู้รับผิดชอบ(งาน/
โปรแกรม)
คณะ
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รายละเอียดการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล ปีงบประมาณ 2557
วัน/เดือน/ปี
17 - 18 ต.ค. 56

รายการไปราชการ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการประเมินทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภคเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ "Sensory Evaluation Technipues and Consumer Testing for Product
Development วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

28 - 29 ต.ค. 56

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักโภชนศาสตร์สัตว์และการประกอบสูตรอาหาร ระหว่างวันที่
28 - 29 ตุลาคม 2556 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจยั สวก. ประจําปีงบประมาณ 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Low Protein and Net Energy Concepts : The Ways for
Sustainable Animal Production วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 อาคารวชิ
รานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสํานักงาน
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 10 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ความสําคัญและการตรวจรับรองอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกสู่ตลาด
ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศ AEC วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2556 ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรม
รามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานประกันคุณภาพ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ วันที่ 9 - 10 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

5 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56

15 พ.ย. 56
25 - 26 พ.ย. 56

9 – 10 ม.ค. 57

รายชื่ออาจารย์ไปราชการ
รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคํา
ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคํา
อาจารย์ราขาวดี ยอดเศรณี
อาจารย์ราชาวดี ยอดเศรณี
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
อาจารย์ราชาวดี ยอดเศรณี
นางสาวเมธวี เตียวสุวรรณ
ผศ.คําทอง มหวงศ์วิริยะ
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคํา
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
อาจารย์หรรษา เวียงวะลัย
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
อาจารย์ ดร.กันภา สุขลิ้ม
อาจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช
อาจารย์ราชาวดี ยอดเศรณี
นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์
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วัน/เดือน/ปี
12 มี.ค. 57

15 มี.ค. - 19 เม.ย. 57
21 มี.ค. 57

20 - 22 มี.ค. 57
27 - 28 มี.ค. 57

รายการไปราชการ
เข้าร่วมสัมมนาครัวอาหารปลอดภัยใส่ใจพนักงาน วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้องราชาเทวะ (ชั้น 6)
โรงแรม
มิราเคิลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Ptofessional Web Designer มุ่งเน้นกระบวนการสร้างและออกแบบ website
วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2557 ณ NetDesign สาขาเมเจอร์รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมการประชุมวาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :
การศึกษาคือนวัตกรรมนําพาประเทศชาติ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of
Products วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โภชนศาสตร์สัตว์ และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ รุ่นที่ 11
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพมหานคร

รายชื่ออาจารย์ไปราชการ
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคํา
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
อาจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
อาจารย์ ดร.กรรณิกา เร่งศิริกุล
อาจารย์ราชาวดี ยอดเศรณี
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคํา
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
อาจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร
อาจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ
ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล
รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคํา
ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา
อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
อาจารย์ ดร.กันภา สุขลิ้ม
รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคํา
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วัน/เดือน/ปี
28 มี.ค. 57

2 เม.ย. 57

8 - 10 เม.ย. 57

8 พ.ค. 57

21 - 22 พ.ค. 57

22 - 25 พ.ค. 57
26 พ.ค. 57

รายการไปราชการ
รายชื่ออาจารย์ไปราชการ
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา และร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้าน ผศ.คําทอง มหวงศ์วิริยะ
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมประชุมวิชาการประขําปี 2557 (สวทช.) วันที่ 2 เมษายน 2557 ณ สํานักงานพัฒนา
รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคํา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยชุมชน ณ ชุมชน หมู่ 10 จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ ดร.กรรณิกา เร่งศิริกุล
อาจารย์ราชาวดี ยอดเศรณี
อาจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ
อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
อาจารย์ ดร.กันภา สุขลิ้ม
อาจารย์ราชาวดี ยอดเศรณี

เข้าร่วมสัมมนาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ดนตรี กีฬา งานอดิเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถใน
การทํางานได้หรือไม่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre
ชั้น 22 Central World กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ ดร.กันภา สุขลิ้ม
เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักปรมาณูเพื่อสันติในด้านโครงการความร่วมมือเชิง
วิชาการกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency) วันที่ 21
- 22 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 22 - 23
ผศ.คําทอง มหวงศ์วิริยะ
พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พระตําหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมสัมมนา "Packing Innovation for Business Success" วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็น ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคํา
จูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร
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วัน/เดือน/ปี
3 - 6 มิ.ย. 57

3 - 6 มิ.ย. 57

18, 24 มิ.ย. 57

24 - 25 ก.ค. 57
26 - 28 ส.ค. 57
19 ก.ค. 57
14 - 15 ส.ค. 57

21 - 22 ส.ค. 57

รายการไปราชการ
เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดสดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตผลพืชสวน
หลักสูตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 53 วันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดสดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตผลพืชสวน
หลักสูตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 53 วันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสู่ AEC
วันที่
18 และ 24 มิถุนายน 2557 ณ สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมอบรมเรื่อง การประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ในวันที่ 24 - 25
กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 26
– 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรไอศกรีมโฮมเมด (Homemade Icecream Class) ในวันที่
19 กรกฎาคม 2557 ณ ร้านมิสไอศกรีม กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารกับชีวิต : การจัดการอาหารตลอดโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ในวันที่ 14 –
15
สิงหาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม B โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ (แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว)
กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมอบรม เรื่อง เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส เพื่อการพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ "Sensory Evaluation for Development and Quality Control" วันที่ 21 - 22 สิงหาคม
2557 ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ไปราชการ
อาจารย์หรรษา เวียงวะลัย

ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา
นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคํา
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา

อาจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ
อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
อาจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคํา

ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล
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วัน/เดือน/ปี
22 ส.ค. 57

4 ก.ย. 57

16 ก.ย. 57
26 ก.ย. 57

24 - 25 ต.ค. 56

29 - 30 ต.ค. 56
11 พ.ย. 56

รายการไปราชการ
อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ นํานักศึกษาแขนงวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง นักสัตวบาล
อุมคติ ในยุคโลกาภิวัตน์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องชีวะ สูตบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นํานักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเกาหลีศึกษาใน
วันที่ 4 กันยายน 2557 ณ สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

รายชื่ออาจารย์ไปราชการ
อาจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช
รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคํา
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
อาจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ
ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคํา
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
อาจารย์ ดร.กันภา สุขลิ้ม
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง มิติใหม่อุตสาหกรรมไทย กับการผลิตแบบยั่งยืน ในวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้อง อาจารย์ราชาวดี ยอดเศรณี
จูปิเตอร์ 4 - 10 อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
อาจารย์ราชาวดี ยอดเศรณี
อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Quality Control and Feed
รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคํา
Milling Technology ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสารณ์ คณะ
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถวิเคราะห์ และประเมิน นางวิไลลักษณ์พงษ์แพทย์
ค่างานในการกําหนดระดับตําแหน่ง ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่
24 - 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 10725 : 2005 รุ่นที่ 1 ระหว่าง นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร
วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
นางวิไลลักษณ์ พงษ์แทพย์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการให้กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่
พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดหาพัสดุ นางสาวจริยา นามดา
ของส่วนราชการ รุ่นที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารใหม่กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร
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วัน/เดือน/ปี
27 - 28 พ.ย. 56

21 มี.ค. 57

รายการไปราชการ
รายชื่ออาจารย์ไปราชการ
นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการจัดทําเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามISO/IEC
17025 วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง 320 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์
บริการ กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 3 วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ นายวรายุทธ ฉัตรจอหอ
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

วัน/เดือน/ปี
29 เม.ย. 57

รายการไปราชการ
เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม อบรมพัฒนาจิตใจ และส่งเสริมคุณธรรมสําหรับบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 29 เมษายน 2557 ณ วัดตําหนัก จังหวัดนครนายก

2 - 4 พ.ค. 57

เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2557 ณ วัดปัญญานันทาราม
จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อเจ้าหน้าที่ไปราชการ
นางวิไลลักษณ์ พงษ์แทพย์
นางสาวพรรษชล ปิขุนทด
นายวรายุทธ ฉัตรจอหอ
นางสาวดาวัน รัตนปัญญา
นางคนึง สีคร้าม
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
นางสาวจริยา นามดา
นายเล็ก แข็งกสิกิจ
นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์
นางประชวน แข็งกสิกิจ
นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร
นายวิชัย เฮียงหล้า
นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์
นางสาวพรรษชล ปิขุนทด
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วัน/เดือน/ปี
9 พ.ค. 57
13 พ.ค. 57
28 - 29 ก.ค. 57

รายการไปราชการ
เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การประกันคุณภาพผลการทดสอบทางเคมี วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารการงานการเงินและพัสดุ วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ
คุ้มหม่อมไฉไล ริเวอร์ รีทรีท จังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร การควบคุม และการจําหน่ายครุภัณฑ์สําหรับส่วนราชการ วันที่
28 - 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพมหานคร

สรุป
มีอาจารย์ทั้งสิ้น จํานวน 16 คน ไปราชการทั้งหมด

มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 13 คน ไปราชการทั้งหมด

จํานวน 14 คน
จํานวน 12 คน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ไปราชการ
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์
นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์
นางสาจริยา นามดา
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3.5 สรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จุดแข็ง
1. คณะมีการจัดสรรงบประมาณ และมีโครงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม สัมมนา/อบรม/ศึกษา
ดูงาน บุคลากรทุกสายงาน ให้มีศักยภาพตามตําแหน่งงาน เช่น โครงการศึกษาดูงานคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น และสถาบันอุดมศึกษาอื่น การอบรมนักพัสดุ
ของสมาคมนักพัสดุแห่งประเทศไทย
2. คณะมีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างจากทุกสายงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จาก
โครงการเชิดชูคนเก่ง คนดี ศรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทําให้บุคลากรทุกสายงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของคณะ โดยมีการจัดประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการบริหารคณะ
เป็นระยะ
จุดอ่อน
1. การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่ชัดเจนเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยใหม่ บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินการปฏิบัติงาน
2. ยังมีอาจารย์ที่กําลังศึกษาต่อปริญญาเอกทีย่ ังไม่จบการศึกษาตามกําหนดเวลาทําให้ขาดแคลน
บุคลากรสายวิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุนขาดความมั่นคงในตําแหน่งเกิดการลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพที่มี
ความมั่นคงกว่า และมีรายได้มากกว่า ทําให้งานไม่ต่อเนื่อง
แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ
และจัดวิทยากรตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ให้แก่บคุ ลากร
2. มีการติดตามให้บุคลากรดําเนินการศึกษาให้จบปริญญาเอกตามระยะเวลาที่กําหนด
3. จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากรทุกสายงาน และจัดให้มีการ
สอนงาน ปรับพื้นฐานในการทํางานและบุคลากรที่จะลาออกกําหนดให้มีการแจ้งล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2 เดือน และให้อยูส่ อนงานคนใหม่อย่างน้อย 1 เดือน และทําบันทึกมอบหมายงานกันเป็น
ลายลักษณ์อักษร
4. จัดให้มีการอบรมสร้างรายได้ให้แก่บุคลากร และเสริมความรู้ด้านอาชีพเพื่อหารายได้นอกเวลา
ทํางานสําหรับบุคลากรที่ขาดแคลนรายได้ หรือให้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ตามที่คณะได้จัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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วิเคราะห์อัตราการรับเข้า – ลาออก ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวราชาวดี ยอดเศรณี
นางสาวกรรณิกา เร่งศิริกุล
นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ
นายคมกฤษณ์ แสงเงิน
รศ.ดร.สุชาดา พัฒนกนก
ผศ.คําทอง มหวงศ์วิริยะ

ตําแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

หมายเหตุ ในรอบระยะเวลา 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ไม่มีอาจารย์ลาออก

วันที่รับเข้า
25 มิถุนายน 2546
1 มิถุนายน 2547
1 เมษายน 2549
27 พฤษภาคม 2556
1 พฤศจิกายน 2556
1 ตุลาคม 2557

วันที่ลาออก

หมายเหตุ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – นามสกุล
นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์
นางสาวสุจิตรา แนใหม่
นางสาวพรรษชล ปิขุนทด
นางสาวพัณณ์ชิตา พิพิธอัครโสภณ
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
นางสาวสุพรรษา ชมพูพื้น
นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร
นางสาวนงลักษณ์ พรรณพิพัฒน์
นางสาวจริยา นามดา
นายวรายุทธ ฉัตรจอหอ
นางสาวชุติมา คําขันธ์

ตําแหน่ง
นักวิชาการเกษตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯอาหาร
นักวิชาวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา

วันที่รับเข้า
17 กรกฎาคม 2543
23 ตุลาคม 2546
3 พฤศจิกายน 2546
พฤษภาคม 2547
15 สิงหาคม 2549
12 มกราคม 2552
27 พฤษภาคม 2553
1 กุมภาพันธ์ 2554
22 กุมภาพันธ์ 2554
9 กรกฎคม 2555
28 ตุลาคม 2557

วันที่ลาออก
1 มีนาคม 2553
15 พฤศจิกายน 2553
1 มิถุนายน 2553
31 กรกฎาคม 2555
31 ตุลาคม 2557

หมายเหตุ
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน

จากตารางข้างต้นวิเคราะห์การรับเข้า – ลาออก ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งบุคลากรสายสอน และสายสนับสนุน ทําให้ทราบว่าบุคลากรสาย
สนับสนุนมีการเข้าออกหลายตําแหน่ง เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่นที่คิดว่ามั่นคง และรายได้มากกว่าเดิม ทําให้เกิดผลกระทบกับแผนพัฒนาบุคลากร คือทําให้ผู้ทมี่ า
ปฏิบัติงานใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานใหม่ อย่างไรก็ดีคณะได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาโดยให้ผทู้ ี่จะลาออกต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อให้คณะได้มี
เวลาในการจัดหารับสมัครคนใหม่และให้มีเวลาสอนงานผู้มาปฏิบัติงานใหม่อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และสอนงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ตลอดจน
มีการส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษร

บทที่ 4
มาตรการในการนําไปสู่การปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
จากการศึ ก ษานโยบาย ทิ ศ ทางและเป้าหมายของหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องทุก ระดั บตั้ ง แต่รั ฐ บาล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจนถึ ง เป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยจนนําไปสู่การจัดทํ าแผนพัฒนาบุ คลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 นั้น การดําเนินการใด ๆ ให้ประสบผลสําเร็จ
แล้ ว นอกจากจะวางแผนแล้ ว จะต้ อ งมี ม าตรการนํ า สู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผลต่ อ ไป
เช่นเดียวกัน แผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรก็จะต้องมีมาตรการนําไปสู่การปฏิบัติและ
การติ ด ตามประเมิ น ผล ซึ่ ง คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรใช้ ม าตรการเดี ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ เ ป็ น
แผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
4.1 มาตรการนําไปสู่การปฏิบัติด้านกําลังคน
4.1.1 การสรรหาบุคลากร เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จะแบ่งโควตาใน
การสรรหาบุ คลากรสายวิ ชาการ คุณ วุฒิปริญญาเอก : ปริญ ญาโท 50 : 50 สําหรับบุ คลากรสาย
สนับสนุนจะจัดจ้างบุคลากรวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีวิธีการสรรหาบุคลากรหลายวิธีเพื่อให้เหมาะสมและ
ทันเวลา โดยคํานึ งถึ งความโปร่ งใส เป็นธรรม ให้สามารถได้ คนเก่ ง คนดีตรงกับความต้ องการของ
มหาวิทยาลัย เช่น การสอบแข่งขันจะใช้ในกรณีบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติราชการตามตําแหน่ง
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งโดยปกติการคัดเลือกจะใช้ใน
กรณีการบรรจุแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถสูง อาทิ มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก มีตําแหน่งทาง
วิชาการมาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าคุณวุฒิหรือตามแต่สภา
มหาวิทยาลัยจะเห็นชอบ การรับโอนหรือรับย้ายบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงกับความ
ต้ อ งการของมหาวิ ท ยาลั ย นอกจากนี้ เ พื่ อ เป็ น การกลั่ น กรองให้ ไ ด้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามเหมาะสมตาม
ภาระหน้าที่ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน อาทิ พนักงาน
มหาวิทยาลัยต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่เข้าปฏิบัติงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ ทุก 6 เดือน รวม 2 ครั้ง มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
จริง จํานวน 3 คน ประกอบด้วย
1. หัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด
เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ
เป็นกรรมการ
3. ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นที่เป็นผู้มอบหมายงาน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
4.1.2 การพั ฒ นาบุค ลากร ในสภาพแวดล้ อมที่มี การเปลี่ย นแปลง มี การแข่ งขั นตลอดเวลา
ภารกิจต่าง ๆ จะขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วตามกระแสสังคมและบรรลุเป้าหมายนั้นความสําคัญอยู่ที่
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บุคลากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย หากแนวทางการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลากหลาย
และถูกต้องตามความต้องการก็จะสามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเต็มกําลังความสามารถ มี โดย
ในบางโครงการมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบและบางโครงการคณะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้
1. การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศและการจัดโครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยที่กําหนด
ขึ้นเองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 – 5 โครงการต่อปี อาทิ โครงการ
พัฒ นามาตรฐานการสอนระดับ อุ ด มศึ ก ษาที่ จัด ขึ้น สํ าหรับ คณาจารย์ที่ เข้ าใหม่ โครงการอบรมพัฒ นา
บุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษา การเขียนผลงานทางวิชาการ
2. การสนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม การสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางาน
การพัฒนางานสําหรับผู้บริหาร เป็นระยะเวลาสั้น จํานวน 1 – 3 วัน และระยะยาวที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก อาทิ หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย (นบม.) การอบรมหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.)
การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.)
3. การสนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมทักษะวิชาการ/วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน เช่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านวิธีสอน ด้านหลักสูตรเป็นต้น
4. การสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อาจไม่ต้องใช้เวลาราชการแต่ต้อง
ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเสียก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องตรวจสอบว่าสาขาวิชาที่ไปศึกษาตรง
กับความต้องการและมีความสําคัญต่อการพัฒนางานในตําแหน่ง หรือพัฒนางานใหม่ ๆ หรือไม่ เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
5. การสนับสนุนให้ลาไปศึกษาในระดับสูงขึ้น มีการกําหนดคุณวุฒิ สาขาวิชาให้ทราบ
อย่างเปิดเผย เพื่อให้บุคลากรไปศึกษาให้ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย โดยอนุญาตให้ลาและ
ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
6. การจัดหาทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในระดับสูงขึ้น มหาวิทยาลัยมี
เครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น อาทิ สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย มีกองทุนพัฒนาบุคลากรที่มีเงินในกองทุน 50 ล้านบาทซึ่งนําดอกผลมาใช้ในการ
บริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร มี แ หล่ ง ทุ น ภายนอก อาทิ โครงการผลิ ต และพั ฒ นาอาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุนสํานักงาน ก.พ. ทุนสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
7. การจัดตั้งกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนการทําวิจัยจากหน่วยงานภายนอกด้วย
8. การออกกฎ ข้อบังคับ ระเบียบและการปรับปรุงกฎ ข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลให้เหมาะสม เป็นธรรมโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม
9. การรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไว้ในหนังสือสาระน่ารู้สําหรับ
บุคลากร เพื่อประโยชน์ในการศึกษาทําความเข้าใจ การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

73
10. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการ
พัฒนางาน การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน การวิเคราะห์ และเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานแต่ละงานได้
11. การเชิดชูบุคลากร ที่ทํางานดีมีประสิทธิภาพสูง
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4.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับโดย
กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ 6 เดือน
ครั้งที่ 1 ตุลาคม – มีนาคม ปีถัดไป
ครั้งที่ 2 เมษายน – กันยายน
มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ระดับ คือ
1. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน จํานวน 3 – 5 คน
2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองและรายงานผล
ต่ออธิการบดี
4.1.4 สวัสดิการ ค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล เนื่องจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีอยู่ 5
ประเภท และมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในแต่ละ
ประเภทแตกต่างกันไป เพื่อมิให้เกิดความรู้สึกขาดขวัญกําลังใจ ขาดความมั่นคง และเพื่อมิให้มีความ
แตกต่างกันมากในด้านต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่อยู่ในอํานาจเพื่อ
เอื้ออํานวยให้บุคลากรได้รับสวัสดิการ ค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ให้เท่าเทียมหรือใกล้เคียง
กันในด้านต่าง ๆ ดังข้อ1-7 และคณะได้เพิ่มเติมในข้อที่ 8
1. สวัสดิการด้านที่พักอาศัย มีบ้านพัก แฟลต หอพักนักศึกษา และห้องพักให้เช่าใน
ราคาถูกที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย
2. สวัสดิการกองทุนกู้ยืมของสมาชิกสโมสรเจ้าหน้าที่
3. สวัส ดิ การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี สําหรับข้าราชการและบุ คลากรประเภท
ประจํา การเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.
4. กองทุนประกันสังคม
5. การให้ ค่ า ตอบแทน เงิ น เดื อ นที่ สู ง กว่ า อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต้ น ของข้ า ราชการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับตามศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารตอบแทนสํ า หรั บ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการในระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ มีการพิจารณาความดีความชอบจากผลประเมินการปฏิบัติงาน และพิจารณา
ปรับค่าตอบแทนให้เสมอเมื่อมีการปรับค่าตอบแทนภาคราชการ
6. มีนโยบายจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
7. ประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ อาทิ ในการเดินทางไปราชการบุคลากรจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอัตราที่เทียบเท่ากับข้าราชการ
4.1.5 งบประมาณด้านบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พั ฒ นาบุ ค ลากร โดยมี ก ารจั ด สรรงบประมาณ ในการไปอบรม สั ม มนา ศึก ษาดู ง าน ไปราชการ ใน
ปีงบประมาณ 2558 โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ เฉลี่ยรายละ 5,000 – 10,000 บาท และ
จัดให้มีเช่นนี้ทุกปีงบประมาณ
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4.2 การติดตามประเมินผล
ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2558 ในบทที่ 2 ได้กําหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมในการพัฒนา
บุคลากรไว้แล้ว เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณคณะจักติดตามการรายงานผลการดําเนินการตามโครงการที่
กําหนดไว้ดังนี้
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์จํานวนบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้เพื่อพัฒนาบุคลากรว่าได้
ดําเนินการตามเป้าหมายหรือไม่
2. ตรวจสอบ วิ เคราะห์จํานวนโครงการที่กําหนดไว้เพื่อพัฒนาบุคลากรว่ าได้ดําเนินการตาม
เป้าหมายหรือไม่
3. ประเมินผลจากบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา และนําผลการติดตามประเมินผลมาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับแผนพัฒนาบุคลากร ให้เหมาะสม
4. รายงานผลการตรวจ ติดตามประเมินผลให้กรรมการบริหารคณะและที่ประชุมคณะทราบทุกปี
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ระบบติดตามผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
สํารวจความต้องการการพัฒนาการทํางานด้าน
ต่าง ๆ หัวหน้าหลักสูตร/หัวหน้าสํานักงาน

เสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรต่อที่
ประชุม กบ.

อนุมัติ

แจ้งบุคลากรทุกคนทราบ

บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน

ติดตามผลการนําความรู้และการนําไปใช้

รายงานผลเพื่อประเมินความสําเร็จแผนบริหาร
และพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

นําผลปรับปรุงแผนพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนปีต่อไป

ไม่อนุมัติ

ปรับแก้ไข
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ภาคผนวก

