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นโยบายดานบุคลากรและกลยุทธหลักของมหาวิทยาลัยดานบุคลากร  ซ่ึงคณะไดจัดทําแผนบริหารและ
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ประวัติความเปนมา 
ประวัติและภารกิจคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดพัฒนา
มาจากภาควิชาเกษตรศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตร วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ตั้งแตปพุทธศักราช 2528 
 ป 2538  ไดมีพระราชกฤษฎีกาไดจัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรม  ในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ  โดยมีการผลิตบัณฑิตสาขา  เกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตอมา  ไดผลิตบัณฑิต
เพ่ิมข้ึนอีก 2  สาขาวิชา คือ  สาขาสัตวบาล สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ป 2542 ไดมีการ
เปลี่ยนชื่อเปนคณะเทคโนโลยีการเกษตร จนถึงปจจุบัน 
 ในปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีภารกิจท้ัง 4  ประการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ 
“อุดมศึกษาและเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” ทางคณะไดเปดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ป (วท.บ.) 
จํานวน  2  หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรเกษตรศาสตร แขนง
วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  และแขนงวิชาสัตวศาสตร   ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร  คณะมีการพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอโดยเขารวมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามท่ี
ตางๆ  มีโครงการวิจัยทางดานเทคโนโลยีการเกษตรท้ังของคณาจารยและนักศึกษาในดานการเกษตรการ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  งานอบรมดานการพัฒนาบุคลิกภาพแกนักศึกษา  งานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับศูนยศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย งานบริการทางวิชาการแกชุมชน มี
หลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของทองถ่ิน รวมท้ังโครงการตามแนวพระราชดําริ และไดรับเชิญไปเปน
วิทยากรในหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี้คณะยังไดจัดทําระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑขอกําหนดของ สกอ. เพ่ือให การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ   วัตถุประสงคและนโยบาย 

ปรัชญา 
 สรางสรรคคนดี  เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย  สงเสริมภูมิปญญาไทย ใสใจภูมิปญญาสากล 

 
วิสัยทัศน (Vision)  

เปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  โดยการบูรณาการภูมิ
ปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

 
พันธกิจ พันธกิจ ((MMiissssiioonn))    

1. การผลิตบัณฑิตโดยมุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต   ใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตร
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

2. การวิจัยมุงเนนการหาองคความรูใหมและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  โดยการบูรณาการภูมิ
ปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 
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3. การบริการวิชาการโดยมุงเนนการใหความรูทางดานเทคโนโลยีการเกษตรแกชุมชนและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. การทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  
เปาประสงคเปาประสงค  ((GGooaallss)) 
 

1. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีความรูและคุณธรรม   
2. ผลการศึกษาและการวิจัยท่ีเปนองคความรูใหม สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
3. ทองถ่ินสามารถนําองคความรูทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
4. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล 

  
นโยบายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายในการพัฒนาดังนี้ 
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางดานเทคโนโลยีการเกษตรใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะ 

ตามปรัชญาของคณะและเปนท่ีพึงประสงคของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเพ่ือพัฒนาและ 

การวิจัยประยุกตทางดานวิทยาศาสตร 
4. พัฒนาการบริการวิชาการแกชุมชนในทองถ่ิน 
5. สงเสริมและสนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. สงเสริมประชาธิปไตยและ การประกันคุณภาพการศึกษา กับงานกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
1.2  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องมาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนคณะหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ใน
พระบรมราชูปถัมภ  ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องผานมาตลอดระยะเวลา  75 ป    ทําใหมีความเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว  ท้ังทางดานกายภาพ  และดานวิชาการ  ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระ
บรมราชูปถัมภ  สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐาน  และสอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
สรางสรรคศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ  
การบํารุงรักษา  การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยมี
วัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการแก
สังคมปรับปรุงถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและสงเสริมวิทย
ฐานะครู  องคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําใหไดบัณฑิตท่ีพึงประสงคดังกลาว  ก็คือ  บุคลากรท้ังผูบริหาร
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อาจารยและเจาหนาท่ี  จะตองมีท้ังปริมาณท่ีเพียงพอ  และคุณภาพท่ีเหมาะสมตามเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือให
เทาทันตอการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการแขนงตาง ๆ  สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในระบบ
การบริห ารจัดการ   การประยุกต ใช เทค โน โลยี   โดย เฉพาะเทคโน โลยี สารสน เทศ    คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จึงไดจัดทําแผนการ
จัดหาและพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร   และจัดทําเปนแผนระยะ 1 ป  เพ่ือการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
  
1.3  วัตถุประสงค 
    เพ่ือจัดทําแผน/โครงการการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร     
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ   ในปงบประมาณ 2559 
 
1.4  เปาหมาย 
 บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจนมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอองคกร และเปนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

-  มีคุณภาพ 
-  มีความรักองคการ 
-  มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด 
-  มีความพึงพอใจในการทํางาน 
-  มีความกาวหนาในวิชาชีพตามสายงานท่ีปฏิบัติ 
 
 

1.5  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 1.  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 2.  ศึกษา วิเคราะหสภาพปจจุบัน ความตองการ ปญหา แนวโนมในอนาคตเก่ียวกับภารกิจหลัก
และทรัพยากรบุคคลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 3.  นําขอมูลท่ีไดจากขอ 2 มาสังเคราะห จัดทํา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  
2559 เสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 4.  นําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2559 ตอคณะกรรมการบริหารคณะ
หรือผูมีอํานาจ 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ี ไดผ านความเห็นชอบโดยคณ ะ
กรรมการบริหารคณะ หรือผูมีอํานาจ 
 2.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีกรอบการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2559 ท่ีใชเปน
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ   
      
  
 



บทที่  2 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร 

 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีการศึกษานโยบายตามกรอบและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  มีนโยบายหลักท่ีจะขยายโอกาส
ทางการศึกษาโดยใหครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดในพ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนคนดี  คนเกง  และมีคุณธรรม  
จริยธรรม  รวมท้ังไดปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนารูปแบบของกิจกรรม
นอกหลักสูตร เพ่ือใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ  มีโลกทัศนท่ี
กวางไกลพรอมท่ีจะออกไปทํางานได  และพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานระดับนานาชาติ   และตอบสนอง
ความตองการของประเทศ  โดยสนับสนุนใหมีการเปดหลักสูตรใหมและขยายจํานวนรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ใหบรรลุเปาหมายจํานวน  40 % ของนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี  6  ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดในพ้ืนท่ีใกลเคียง เม่ือถึงป  2558  ในการดําเนินการ
ดังกลาวจึงตองศึกษาราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) นโยบาย
รัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษา ในฐานะท่ีเปนสวนราชการใน
สังกัด  เพ่ือใหการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง  เชื่อมโยง
กับความตองการบุคลากรท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 
 
2.1 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
 การเขาบริหารราชการแผนดินในครั้งนี้  แมจะเปนการใชอนาจและหนาท่ีตามกฎหมายดังท่ีรัฐบาล
กอน ๆ เคยปฏิบัติมา แตก็มีเง่ือนไขและเง่ือนเวลาบางประการ อันทําใหรัฐบาลนี้แตกตางจากรัฐบาลอ่ืน ๆ 
อยูบาง ในดานเง่ือนไข รัฐบาลนี้เขามาสืบทอดงานและสานตอภารกิจจากการท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ไดเคยกําหนดแนวทางการแกปญหาของประเทศไวกอนแลวเปน 3 ระยะ ตั้งแตเม่ือเขาควบคุม
อํานาจการปกครองประเทศเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคา 2557 
 โดยระยะแรก ไดมุงเนนระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใชกําลังและอาวุธสงครมกอความรุนแรง 
แกไขผลกระทบจากการท่ีรัฐบาลและรัฐสภากอนหนานั้นอยูในสภาพท่ีไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดตามปกตินาน
กวา 6 เดือน ตอลดจนไดเรงแกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาของประชาชน และมุงนําความสงบสุข 
ความสวบ กลับคืนสูประเทศ จากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เขาสูระยะท่ี 2 ดวยการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) การเสนอราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้น คสช. จะลดบทบาทและภารกิจเปนท่ี
ปรึกษาและทํางานรวมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแกไขปญหาเก่ียวกับความสงบเรียบรอยหรือ
ความม่ันคงของชาติ สวนท่ีจะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติ และคณะธรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ เพ่ือออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันม่ันคงใหแกประเทศกอนจะ
สงผานไปสูระยะท่ี 3 คือ  การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งท่ัวไป เง่ือนไข
ดังกลาวถือเปนพันธกิจท่ีรัฐบาลยังคงยึดม่ันและดําเนินการตดไป 
 มาตรา 19 ของรัฐธรรมนญูฉบับปจจุบัน ไดกําหนด หนาท่ีของรัฐบาลไว 3 ประการเปนครั้งแรก คือ 
1) การบริหารราชการแผนดิน 2) การดําเนินการใหมีการปฏิรูปในดานตาง ๆ  3) การสงเสริมความสามัคคี
และความสมานฉันทของประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับหนาท่ีท้ัง 3 ประการ
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ดังกลาวดวย ในดานการบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ดาน โดยไดนํายุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศวาดวยการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปน
หลักสําคัญ ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงทรงเนนความพอดีพอสมควรแกฐานะ ความมีเหตุ และการมี
ภูมิคุมกันมาเปนแนวคิด ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 แนวทางของ คสช. และความ
ตองการของประชาชน เปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย ซ่ึงนโยบายทุกดานตองการสรางความเขมแข็งแก
องคกรการปกครองทุกระดับ ตั้งแตท้ังถ่ินถึงประเทศ ตองการเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาท่ียั่งยืนและ
ตองการใหประชาชนเกิดความชัดเจน รูลวงหนาวาประเทศจะกาวหนาทางไหน เพ่ือเตรียมตัวไดถูกตอง 
 นโยบายรัฐบาล 11 ดาน 

1. การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2. การรักษาความม่ันคงของประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม 
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

    
 
 
 
 
  นโยบายรัฐบาลดาน 4 การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และ
ความเปนไทย มาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้ 
  1. จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบ 
และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สราง
เสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนา
กําลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  2. ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการ
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สนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 
  3. ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน
ท่ัวไป มีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามศักยภาพและความพรอมโดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและ
คลองตัวข้ึน 
  4. พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอตอการพัฒนาผุ
เรียนท้ังในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู  การแกปญหา การรับฟงความเห็นผู อ่ืน การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน 
  5. สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะ 
โดยเฉพาะในทองถ่ินท่ีมีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
  6. พัฒนาระบบการผลิตแบะพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณความเปนครู เนน
ครูผูสอนใหมีคุณวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียน
การสอน เพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 
  7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา
มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 
  8. อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติ
ศาตรและความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูบคาทางเศรษฐกิจใหแกประชาชน 
  9. สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรม
สากลและการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเปนหนึ่งของประชาคมโลก 
  10. ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปดพ้ืนท่ี
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
  
  นโยบายรัฐบาลดาน 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
  รัฐบาลใหความสําคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอด และการสรางนวัตกรรมเพ่ือนําไปสู
การผลิตและบริการท่ีทันสมัย ดังนี้ 
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  1. สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุงไปสูเปาหมายใหไม
ต่ํากวารอยละ 1 ของรายไดประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง ท้ังนี้ เพ่ือใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันและมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมี
ระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมี
เอกภาพและประสิทธิภาพโดยใหมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
  2. เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานใน
ภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจาก
หนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  3. ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปตอยอดหรือประโยชน รวมท้ังสงเสริมการจัดทําแผนพัมนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุมจังหวัด เพ่ือใหตรงกับความตองการของทองถ่ิน ผลักดันงานวิจัย และพัฒนาในสูการใชประโยชนเชิง
พาณิชย โดยสงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
  4. สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงาน สะอาด ระบบราง 
ยานยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสม ไมเพียงแตจะใชเทคโนโลยีจากตางประเทศสงเสริมการใชเครื่องมือ วัสดุ และสินคา
อ่ืน ๆ ท่ีเปนผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกวาง โดยจัดใหมีนโยบายจัดซ้ือจัดจางของ
ภาครัฐท่ีเอ้ืออํานวย เพ่ือสรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีท่ีจําเปนจะตองจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศจะใหมีเง่ือนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดใน
อนาคตดวย 
  5. ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดานนวัตกรรมซ่ึงเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาท่ีสําคัญในการตอยอดสูการใชเชิง
พาณิชยของภาคอุตสาหกรรมใหมีความพรัอม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนท่ีตาง ๆ เชน การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนยวิเคราะห หองปฏิบัติการ สถาบัน และศูนยวิจัย เปนตน 
 
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11(พ.ศ. 2555 - 2559) 

 1. ปฐมบท 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นสมควรใหประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซ่ึงเปนแผนพัฒนา ฯ ท่ีภาคีทุกภาคสวนในสังคมไทยทุกระดับ ไดมีสวนรวม
ดําเนินการ และไดใหสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความเห็นตามมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แลว เพ่ือใชเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ดังมีสาระสําคัญตามท่ีแนบทายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 

การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเม่ือป 2504 จนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องภายใตสถานการณและเง่ือนไข รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 การ
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พัฒนาประเทศอยูภายใตกระแสโลกาภิวัตน จึงเปนจุดเปลี่ยนกระบวนทัศนของการวางแผนท่ียึด “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มี “การพัฒนาแบบองครวม” และ
เริ่มใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา ตอมาในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 
และฉบับท่ี 10 ได นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ  
  ผลการพัฒนาประเทศกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ไดขอสรุปวา การพัฒนาเศรษฐกิจ
กาวหนา การพัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน และการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการพัฒนาประเทศท่ีเริ่มดําเนินการตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 8 ตอเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมท่ีมุงพัฒนา
เศรษฐกิจ เปนการเนนใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนาประเทศทุกข้ันตอนตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ตอเนื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ยังคงอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศ เนนการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับภาคสวนตางๆ และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ยังคงนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาพ้ืนฐาน มุงสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศภายใตทุนสําคัญ 3 ทุน ไดแก ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม 
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผลการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 
พบวาสังคมไทยไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอยางกวางขวางในทุกภาคสวน ขณะท่ี
ความอยูเย็นเปนสุขในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 อยูระหวางรอยละ 66 – 67 ใกลเคียงกับรอยละ 65 
ในป 2549 ซ่ึงเปนปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 โดยปจจัยดานเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง การมีงานทํา 
ความเขมแข็งของชุมชน และความอบอุนของครอบครัว สงผลตอความอยูเย็นเปนสุข อยางไรก็ตาม ปจจัยท่ี
ยังเปนอุปสรรคท่ีสําคัญ ไดแก ความสมานฉันทในสังคม สภาพแวดลอมและระบบนิเวศขาดความสมดุล 
รวมถึงสุขภาวะของคนไทยในดานคุณภาพการศึกษา 
 
        การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี10 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดมีการประยุกตใชและมีผลอยางเปนรูปธรรมในชวงท่ี
ประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือป 2540 และเปนแนวทางปฏิบัติอันสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยใหพนจากภาวะวิกฤต ท้ังวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีสงผลกระทบตอประเทศไทย รวมถึงวิกฤตท่ีเกิดข้ึน
ภายในประเทศท้ังวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสังคม การนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติ ไดสงผลใหประเทศไทยเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสูงข้ึนในหลายดาน ขณะท่ี
บางเรื่องอยูในระหวางการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและประชาชนไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
รุนแรงในเบื้องตนแตสามารถฟนตัวไดเร็วข้ึน ความกาวหนาในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู
การปฏิบัติของทุกภาคสวนเพ่ือมุงหวังใหเกิดภูมิคุมกันแกตัวเอง ครอบครัว องคกร สังคมและประเทศมี
หลายประการ 

ในสวนภาครัฐ ไดนอมนําไปประยุกตใชในการบริหารประเทศในหลายระดับ ท้ังเปน
หลักการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาค การกําหนดนโยบายภาครัฐท่ียั่งยืน การกําหนดกลยุทธและการ
ดําเนินการตามนโยบายท่ีเหมาะสม ตลอดระยะเวลากวา 10 ปท่ีผานมาประเทศไทยไดดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคอยางรัดกุมมากข้ึน บนพ้ืนฐานการของการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยกําหนดกรอบ
การคลังท่ียั่งยืนเพ่ือเปนกฎเกณฑในการใชจายงบประมาณของรัฐบาล ประกอบดวย 1) การรักษาสัดสวนหนี้
สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในระดับท่ีไมเกินรอยละ 50.02) การกําหนดสัดสวนรายจายการ
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ลงทุนของรัฐบาลไมต่ํากวารอยละ 25.0 ของงบประมาณโดยรวม และ 3) การกําหนดภาระหนี้รัฐบาลไมให
เกินรอยละ 15.0ของงบประมาณรวม 
  ขณะท่ี ภาคธุรกิจเอกชน ไดมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
กวางขวางมากข้ึนภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป 2540 องคกรภาคธุรกิจไดมีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจเพ่ือใหมีความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน บทเรียนจากวิกฤตทําใหองคกรธุรกิจขนาดใหญเริ่มมี
วิสัยทัศน ท่ีมุงกําไรระยะยาวมากกวาในระยะสั้น และใหความเปนธรรมแกผู มีสวนไดสวนเสีย การ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจไดสงผลตอการวางแผนการลงทุน การผลิต การบริหาร
กําลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกดาน ท้ังกลุมธุรกิจขนาดใหญ และกลุมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม มีการกระจายความเสี่ยงอยางรอบคอบ โดยเฉพาะการกระจายแหลงเงินทุนจากหนี้ระยะสั้น
ในตลาดเงินมาเปนการระดมทุนในตลาดทุนมากข้ึน สินเชื่อของภาคธุรกิจท่ีไมใชสถาบันการเงินตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศลดลงจากรอยละ 44.1  ในป 2546 เปนรอยละ 36.3 ในป 2543 ขณะท่ีการออกหุนกู
และหุนทุนมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน การระดมทุนไดคํานึงถึงศักยภาพของทุนในประเทศอยางรอบคอบมากกวา
ในชวงกอนเกิดภาวะวิกฤต จึงลดการกอหนี้ตางประเทศลงอยางชัดเจน สัดสวนหนี้ตางประเทศตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศลดลงจากรอยละ 72.9 ในป 2542 เปนรอยละ 33.9 ในป 2553 รวมท้ังมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการสรางฐานการผลิตท่ีใชวัตถุดิบโดยเฉพาะภาคเกษตรและนําภูมิปญญาทองถ่ินมาตอ
ยอดสรางคุณคาท่ีผลประโยชนตกอยูกับประชาชนในพ้ืนท่ี เชน การผลิตและการสงออกสินคาเครื่องใชใน
บาน สบู ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร รายไดจึงกระจายสูชุมชน สินคาสงออกเริ่มมีฐานท่ีกระจายประเภท
ผลิตภัณฑหลากหลายมากข้ึนเชนเดียวกับการกระจายตลาดสงออกไปสูตลาดใหมๆ เพ่ือลดความเสี่ยง 
  สวน ภาคประชาชนและชุมชน รับรู เขาใจและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย ประหยัด ไมฟุมเฟอย มีการเก็บออม และสรางการมีสวนรวม
ในชุมชน  จากการเผยแพรแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง กวางขวางตั้งแตในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เปนตนมา ทําใหการรับรูของประชาชนขยายตัวคอนขางมาก จากผลการสํารวจของ
โครงการ พ.ศ. พอเพียงในชวงป 2550 – 2551 ประชาชนกลุมตัวอยางท้ังหมดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร และวิทยุ ขณะท่ีความเขาใจ
ในการนําไปประยุกตใชเพ่ือการดํารงชีพมีสูงถึงรอยละ 74.0 ของกลุมตัวอยาง ความเขาใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกตางกันในแตละหลักการ ในหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุมกัน และ
เง่ือนไขการมีความรู พบวา การมีคุณธรรมอยูในเกณฑสูงถึงรอยละ 75–85 ขณะท่ีความเขาใจในหลักความมี
เหตุผลมีรอยละ 44.0 และประชาชนมีความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวามีเชื่อมโยงอยาง
มากกับการประหยัด ไมฟุมเฟอย มีชีวิตเรียบงาย มีการออม และเอ้ือเฟอ เผื่อแผ แบงปนชวยเหลือผูท่ีดอย
โอกาส 
  ขณะท่ี ภาคเกษตร เปนภาคท่ีมีความสําคัญและมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในทุกระดับอยางกวางขวางตั้งแตระดับเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หลักการของ
เกษตรทฤษฎีใหมเปนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรท่ีเปนรูปธรรม นําไปสู
ความพออยูพอกินมีความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร ลดรายจาย พ่ึงตนเอง และแกปญหาความยากจน
ของภาคครัวเรือนและภาคชุมชน เกษตรกรท่ีนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
หลายพ้ืนท่ี ปรากฏผลชัดเจนวาสามารถกาวพนภาวะหนี้สินจากการทําการเกษตรเชิงพาณิชยสูเกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรียวนเกษตร เกษตรกรตัวอยางท่ีไดรับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ
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ตางก็ยืนยันวาเกษตรกรท่ีเริ่มตนชีวิตใหมดวยการดําเนินตามเกษตรทฤษฎีใหมท่ีลดรายจาย ลดการใช
สารเคมี และเนนการผลิตท่ียึดความมีเหตุผล และองคความรู สามารถทําใหเกษตรกรมีเงินออม หลุดพนจาก
ภาวะหนี้สิน และมีรายไดม่ันคงสามารถชวยเหลือ แบงปนใหเพ่ือนบานและชุมชน 
  นอกจากนี้ ดานการศึกษา ท้ังมูลนิธิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสถาบันวิจัยอ่ืนๆ ไดมีการสรางองคความรูเก่ียวกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชอยางหลากหลายมากข้ึน มีการสังเคราะหบทเรียนจากการปฏิบัติจริง นํามาจัดระบบ
ฐานขอมูลเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางกวางขวางในหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถ่ิน จัดทําหลักสูตรการเรียน
การสอนและการฝกอบรมเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหลักสูตรท้ังระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามี 26 หลักสูตร/รายวิชา ใน 19 สถาบัน มีการ
เสริมสรางเครือขายการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยท่ีมีการเปดสอน รวมท้ังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
สมํ่าเสมอเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหเขมขนยิ่งข้ึน 
 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลตอทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังตองเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีผันผวน ซับซอนและคาดการณผลกระทบไดยาก แมวาในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุมกัน
เพ่ิมข้ึน และมีภูมิคุมกันท่ีแข็งแกรงแตกตางกันไปท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แตก็ยังไม
เพียงพอท่ีจะรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหประเทศตอง
เผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐท่ีออนแอ โครงสรางเศรษฐกิจท่ี
ไมสามารถรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน ท้ังความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของคานิยมท่ีดีงามในสังคมไทย 
ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงดานความม่ันคงของประเทศ จึง
จําเปนตองนําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนภายใตหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสรางทุนท่ีมีอยูของประเทศใหเขมแข็ง ท้ังทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ือ
เตรียมพรอมใหประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางยั่งยนื 

 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงมีแนวคิดท่ีมีความตอเนื่องจาก

แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา” รวมท้ัง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคล่ือนใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ เพ่ือใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง 
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดยมีการ
วิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับ
จิตใจของคนในชาต ิความสมดุลระหวางความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุล
ระหวางสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอม
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท้ังนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ทุกข้ันตอนตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับข้ันตอน และ
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สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังเสริมสรางศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการ
ปฏบิัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันท่ีดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ท้ังในระดับปจเจก ครอบครัวชมุชน สังคม และประเทศชาติ 

การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
จึงตองเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ิมข้ึนในมิติการพัฒนาดานตางๆ เพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยงท่ีสังคมไทยตองเผชิญ และ
เสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง ควบคูไปกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนําไปสูการ
พัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางการสรางภูมิคุมกันในประเด็นตางๆ ท่ีสําคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ดังนี ้

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับ
ปจเจก ครอบครัวและชุมชนสูสังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

1.1 การสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับการสรางความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ มีโอกาส
เขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานในการสรางอาชีพและรายไดท่ีม่ันคง สามารถเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเสมอภาคและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักด์ิศรี ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี
โปรงใส ยึดประโยชนสวนรวมและเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ 

1.2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีความพรอมท้ังดานรางกายท่ี
สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาท่ีรอบรู และมีจิตใจท่ีสานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและ
สามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็ง
และเอ้ือตอการพัฒนาคน 

2. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ท่ีมุงพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง เพ่ือลดการพ่ึงพาปจจัยภายนอก โดยการสรางความเขมแข็งใหกับ
ผูประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และผูประกอบการในภาคเกษตร ใหใชภูมิปญญา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสรางสรรค เพ่ือยกระดับสูการผลิตและการใหบริการบนฐานความรู และท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนใหมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
รวมท้ังสรางภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบดวย 

2.1 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและ
พลังงาน ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง
และสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน เพ่ือใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความ
ม่ันคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายได
ใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคง
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ดานอาหารและพลังงานชีวภาพท้ังในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหภาคเกษตร
สามารถพ่ึงตนเองและเผชิญกับปจจัยเสี่ยงตางๆ ไดอยางม่ันคง 
    2.2 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา ภายใต
ปจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ืออํานวยและระบบการแขงขันท่ีเปนธรรม มุงปรับโครงสรางการคาและการลงทุนให
สอดคลองกับความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสาขาบริการท่ีมี
ศักยภาพ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ และ
บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเขมแข็งและ
ขยายตัวอยางมีคุณภาพ 

2.3 การสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความรวมมือ
ระหวางประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และมีภูมิคุมกันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกใหความสําคัญกับการพัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนและยึด
ผลประโยชนรวมกันท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศ
อยางสรางสรรค เตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน และเสริมสรางความ
เขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ินใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบน
พ้ืนฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล รักษาและใชประโยชน การปรับกระบวนทัศนการพัฒนา
และขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับ
การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สรางภูมิคุมกันดาน
การคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน 
สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตใหคนในสังคมไทย 

โดยสรุป การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จะเปนการสรางภูมิคุมกันใน
มิติตางๆใหแก ปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใชแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู
ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 พรอมท้ังขยายการ
นําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพจาก 3 ทุน ท้ังทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปน 6 ทุน ไดแก ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และทุนทางวัฒนธรรมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะการสรางฐาน
ทางปญญาเพ่ือเปนภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ กาวสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวท่ี
มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยนาความรูและจุดแข็งของอัต
ลักษณไทยมาปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมท่ีเขมแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอยางรูเทาทัน สรางความยั่งยืนของภาคเกษตรและความม่ังค่ังดานอาหารและพลังงาน รวมท้ังการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลและ
ความสมานฉันทในทุกภาคสวนและทุกระดับ เปนฐานการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและสมดุล มุงสูการอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุขและเปนธรรม 
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2. การประเมินสถานการณ ความเส่ียงและการสรางภูมิคุมกันของประเทศ 
2.1 สถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศ  

   ประเทศไทยยังตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกสําคัญท่ีสงผลกระทบตอ
การพัฒนาประเทศ ท้ังท่ีจะเปนโอกาสและอุปสรรค ดังนี้  
   2.1.1 การเปล่ียนแปลงในระดับโลกท่ีสําคัญ สรุปไดดังนี้  
    1) กฎ กติกาใหมของโลกหลายดานสงผลใหทุกประเทศตองปรับตัว 
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกท่ีผานมาไดสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจโลกท้ังดานการคา การลงทุน การเงิน สิ่งแวดลอม และสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหมของโลก  
    2) การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยกลาง รวมท้ังภูมิภาค
เอเชียซ่ึงทวีความสําคัญเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม อาทิ ฮองกง เกาหลี สิงคโปร 
ไตหวัน และกลุมประเทศอาเซียน ท่ีมีแนวโนมเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมโลก ขณะท่ีนโยบาย
การเปดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลางใน
ภูมิภาคเอเชีย จะชวยเพ่ิมกาลังซ้ือในตลาดโลก       

3) การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมข้ึนอีก 81.86 ลานคน และการเปนสังคมผูสูงอายุของประเทศสําคัญในโลก มี
ผลกระทบตอการเคลื่อนยายกําลังคนขามประเทศ  
    4) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
ในชวง 30 ปท่ีผานมา อุณหภูมิโลกสูงข้ึนโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ สงผลใหสภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผนดินไหว ดินถลม ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ไฟปา 
    5) ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของโลก มีแนวโนมจะเปน
ปญหาสําคัญ ความตองการพืชพลังงาน สินคาเกษตรและอาหารมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมประชากรโลก 
แตการผลิตพืชอาหารลดลงดวยขอจํากัดดานพ้ืนท่ี เทคโนโลยีท่ีมีอยู และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  
    6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมรวมท้ังตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากย่ิงข้ึน ท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเก่ียวกับการทํางานของสมองและจิต ซ่ึง
จะเปนไดท้ังโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมขอมูลธุรกิจหรือขอมูลสวนบุคคล  
    7) การกอการรายสากลเปนภัยคุกคามประชาคมโลก การกอการราย
และอาชญากรรมขามชาติมีแนวโนมขยายตัวท่ัวโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงขายท่ีซับซอนมากข้ึน  
 
   2.1.2 การเปล่ียนแปลงภายในประเทศ สรุปไดดังนี้  
    1) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในเกณฑดี โดยภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตท่ีมีบทบาทสูง 
ภาคเกษตรเปนแหลงสรางรายไดหลักของประชาชนสวนใหญในประเทศและเปนฐานในการสรางมูลคาเพ่ิม
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกเศรษฐกิจ  
    2) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ
จากการมีโครงสรางประชากรท่ีวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับการพัฒนา
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ศักยภาพทุกชวงวัย แตยังมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาและสติปญญาของเด็ก มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 
และผลิตภาพแรงงานต่ํา  
    3) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ทุนทรัพยากร ธรรมชาติ เสื่ อมโทรม  การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศส งผล ซํ้าเติมใหปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรุนแรง กระทบตอผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร    
   

4) การเปล่ียนแปลงดานการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ 
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงข้ึน แตความขัดแยงทางการเมืองและความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใตยังดํารงอยูและสงผลตอเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน ความเชื่อม่ันของนานาประเทศ 
ตลอดจนความสงบสุขท่ีลดลง ขณะท่ีประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมท่ีดีข้ึน แตขีด
ความสามารถในการปองกันการทุจริตตองปรับปรุง การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเรื่องการเพ่ิม
รายไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตมีความลาชาในการถายโอนภารกิจและมีความไมชัดเจนในการแบง
บทบาทหนาท่ีกับราชการ 

 
สวนกลาง ขณะเดียวกัน การคอรรัปชั่นยังคงเปนปญหาสําคัญของไทย กลุมคนรุนใหมเห็นวาการคอรรัปชั่น
เปนเรื่องท่ียอมรับได 
 
  2.2 การประเมินความเส่ียง 
   ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยง ท่ีตอง
เตรียมการสรางภูมิคุมกันใหประเทศพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้  
   2.2.1 การบริหารภาครัฐออนแอ ไมสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อํานาจรัฐถูกใชเพ่ือผลประโยชนของคนบางกลุม ความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาค
ประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชนในบางพ้ืนท่ีมีชองวางมากข้ึน  
   2.2.2 โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรับการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน 
เศรษฐกิจไทยมีความออนไหวตอความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปจจัยแวดลอมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจข้ึนอยูกับปจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกท่ีมีผลิตภาพการ
ผลิตต่ํา เปนอุปสรรคตอการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก  
   2.2.3 โครงสรางประชากรท่ีมีวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนขณะท่ีประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง ประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในป 2568 ขณะท่ีประชากรวัยเด็กมีสัดสวน
ลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหสัดสวนประชากรวัยแรงงานลดลงในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 อาจกระทบตอ
ความตองการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต  
   2.2.4 คานิยมท่ีดีงามของไทยเส่ือมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน กระแส
โลกาภิวัตนมีผลกระทบตอวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมท่ีดีงาม สงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม คนไทย
ใหความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามลดลง  
   2.2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของประเทศมีแนวโนมเส่ือม
โทรมรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานกายภาพ การใชประโยชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สงผลใหสถานการณและแนวโนมความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรง 
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โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ํา การใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ไมคุมคา และปริมาณของเสียท่ีเพ่ิมข้ึน นําไปสู
ความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝงอยางตอเนื่อง  
   2.2.6 ประเทศไทยยังคงมีความเส่ียงดานความม่ันคง ท้ังท่ีมาจากปญหาการกอ
ความไมสงบในประเทศ ปญหาการกอการราย วิกฤตเศรษฐกิจและการแขงขันดานตางๆ ในเวทีระหวาง
ประเทศ รวมท้ัง ภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษยและธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง มีแนวโนมจะมีความ
รุนแรงและผลกระทบเพ่ิมข้ึนในระยะตอไป  
 
 
 
  2.3 การสรางภูมิคุมกันของประเทศ  
   เพ่ือใหประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองสรางภูมิคุมกันประเทศ ดังนี้  
   2.3.1 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักท่ียึดโยงคนในชาติใหเกาะเก่ียวกันอยางแนนเฟน 
เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม  
   2.3.2 การพัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยน
การผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพต่ํา ไปสูการใชความรูและความ
ชํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   2.3.3 สังคมไทยมีคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม วัฒนธรรมไทยท่ีดีงามสามารถ
ยึดโยงคนไทยใหเปนเอกภาพ ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแยงในสังคมไทย ประชาชนนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน ครอบครัวบมเพาะความเปนไทยท่ีมีจิตสานึก
และอัตลักษณใหบุตรหลานไดตระหนักถึงรากเหงาของตนเอง  
   2.3.4 ภาคการเกษตรเปนฐานรายไดหลักและความม่ันคงดานอาหารของ
ประเทศ กอใหเกิดประโยชนหลายดาน ท้ังแหลงสรางงาน แหลงผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของ
สังคมไทย มีสวนสําคัญในการลดความยากจน สรางงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน  
   2.3.5 ชุมชนเปนกลไกท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเช่ือมโยงกันเปนสังคมสวัสดิการ เปนพลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศ
ใหม่ันคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ระดับทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ กลไกชุมชนสามารถพัฒนาทองถ่ินใหเจริญรุงเรือง  
 
 3. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  3.1 แนวคิดหลัก 

ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีจะ
สงผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี
เหมาะสม ขณะท่ีการทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะท่ีผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว ท้ังมี
ความเสี่ยงในหลายมิติท่ีอาจทาใหปญหาตางๆ รุนแรงมากข้ึน การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจําเปนตอง
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เตรียมพรอมและสรางภูมิคุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางม่ันคงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงมีแนวคิดท่ีตอเนื่องจาก 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อน
ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปน
องครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังมิติตัว
คน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

3.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดตระหนักถึงสถานการณ

และความเสี่ยงซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนดาน
เศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยท้ังเชิง
บวกและลบดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
เพ่ือสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซ่ึงประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เพ่ือสามารถใช
โอกาสท่ีเกิดข้ึนและเพ่ิมภูมิคุมกันของทุนท่ีมีอยูในสังคมไทยไดอยางเหมาะสม พรอมกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558ขณะเดียวกัน จําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพท้ัง
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทยการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเปนการสราง
ภูมิคุมกันในมิติตางๆ เพ่ือใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพ
มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกัน พรอมท้ังเสริมสรางใหแข็งแกรงเพ่ือเปนรากฐานการพัฒนา
ประเทศท่ีสําคัญไดแก การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน 
สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน)มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
ความคิดสรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคตางๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในสวนการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังการ
สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 
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ขณะเดียวกัน จําเปนตองมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาระบบราชการและขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พัฒนาระบบและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางมีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและสราง
ความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสานึก คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก
ประชาชนทุกกลุม 

 
 4. วิสัยทัศนและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มุงพัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับ ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ให
ความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุก
มิติ อยางบูรณาการ และเปนองครวม และยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 ดังนี้  
 

  
  4.1 วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศ  
   การจัดทําแผนพัฒนาในระยะ 5 ป ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวดังกลาว 
จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูงในชวงระยะ 5 ป แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 จึงประกอบดวยวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้  
 
   4.1.1 วิสัยทัศน  
   “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลง”  
 
   4.1.2 พันธกิจ  
    1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงใน
ชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติ ธรรมอยางเสมอภาค  ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังให สามารถมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม  
    2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและ
การดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถ
ปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  
    3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู 
ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและ

“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชวีิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวฒันธรรมประชาธปิไตย 
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพืน้ฐานที่ทัว่ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู
ในสภาวะแวดลอมที่ด ีเก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิง่แวดลอม มีความมั่นคง
ดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคม

ภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 
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การบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  
    4) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 
สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 
  4.2. วัตถุประสงคและเปาหมาย  

4.2.1 วัตถุประสงค  
    1) เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสงบสันติสุข  
    2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ 
สติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  
    3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน 
เปนผูนํา การผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญาและความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา  
    4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ  
   4.2.2 เปาหมายหลัก  
    1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความ
เหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา 
5.0 คะแนน 
    2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน และสถาบันทาง
สังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน  
    3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให
ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ใหมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 40.0  
    4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
   4.2.3 ตัวช้ีวัด  
    1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวาง
กลุมประชากรท่ีมีรายไดสูงสุดรอยละ 10.0 กับกลุมท่ีมีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความ
ยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเขาถึง การคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการ
คอรรัปชั่น  
    2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนา อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว 
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    3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิต
รวม อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
    4) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีประเทศ และ
สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศตอหัว 
 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา(เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา) 
 การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและ
ซับซอนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงจําเปนตองกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร
การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ 
ใหเขมแข็ง ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  มีดังนี้ (เฉพาะท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษา) 

5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน มุงเตรียมคน
ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพ่ือ
เขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพ
ของคนในทุกมิติใหมีความพรอมท้ังดานรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาท่ีรอบรู และมีจิตใจท่ีสานึกใน
คุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับ
การเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอ้ือตอการพัฒนาคน รวมท้ัง
สงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคม
ในการพัฒนาประเทศโดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้  
   5.2.1 ปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม โดยสงเสริมคู
สมรสท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหมีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับท่ี
เปนอยูปจจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและสงเสริมการตั้งถ่ินฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี  
   5.2.2 พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง โดยพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรูสูวัฒนธรรมการเก้ือกูล เสริมสรางทักษะใหคนมีการ
เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต การตอยอดสูนวัตกรรมความรู การฝกฝนจนเกิดความคิดสรางสรรค 
   5.2.3 สงเสริมการลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริม
สุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ โดยการพัฒนาความรูและทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และลดปจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพ  
   5.2.4 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระตุนใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูดวย
การสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน สรางนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และ
สงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และ
สื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย สงเสริมการศึกษาทางเลือกท่ี
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สรางปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  
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   5.2.5 เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม สงเสริมใหทุกภาคสวนนา
คานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยเปนฐานในการพัฒนาคนและสังคม โดยสงเสริมความเขมแข็งของ
สถาบันหลักทางสังคม พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมใหเอ้ือตอการพัฒนาคน และสรางคานิยมใหคน
ไทยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
 
  5.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน เพ่ือให
ภาคเกษตรเปนฐานการผลิตท่ีม่ันคงและเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินคาเกษตร อาหารและ
พลังงานท่ีมีมูลคาเพ่ิม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีปริมาณเพียงพอกับ
ความตองการของตลาดในระดับราคาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความ
ม่ันคงในอาชีพและรายไดเกษตรกร สนับสนุนครัวเรือนและองคกรเกษตรกร ชุมชนและเกษตรกรใหเขมแข็ง
และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 
   5.3.3 การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต 
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน สงเสริม
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการนํา
องคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใช
ในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตร
และตลาดซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการระบบสินคาเกษตรและอาหารรวมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกสของภาคเกษตร 

5.5 ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม มุงเพ่ิมศักยภาพในการใชประโยชนจากความไดเปรียบดานท่ีตั้งของประเทศในเชิง
ยุทธศาสตร ซ่ึงเปนจุดเชื่อมโยงท่ีสําคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟก เสริมสรางประโยชนของไทยใน
ดานการคา การลงทุน การเงินและโอกาสดานการตลาดระหวางประเทศ ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
รวมท้ังเชื่อมโยงดานการคาการลงทุนกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหมในเอเชียและกลุมเศรษฐกิจใหมใน
เอเชียแปซิฟก รวมท้ังผลักดันบทบาทของไทยใหเปนสวนสําคัญของความรวมมือในการพัฒนาภายใตกรอบ
ตางๆ ไดแก อนุภูมิภาค อาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมท้ังเอเชียแปซิฟก โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 
   5.5.3 สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการรวมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ 
เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับ
สากล ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินคาและบริการ เพ่ือปองกัน
สินคาและบริการนําเขาท่ีไมไดคุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 
   5.5 .10 ปรับปรุ งและเสริมสรางความ เข มแ ข็ งของภาคี การ พัฒ นา
ภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ิน มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินใหรับรูและเตรียมพรอมรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีในการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบาน สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสรางความ
ใกลชิด และปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุภูมิภาค 
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2.3 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 
      ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันท่ี 21 กันยายน 2554 
     รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
 โดยนํามาเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับการท่ีจะกําหนดกรอบการจัดหา และพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 
  1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ สรางสมดุลและ
ความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค 
   1.8.2 ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา300 บาท และผูท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาทอยางสอดคลองกับผลิตภาพและผลิต
ภาพ 
   
 2.ในสวนของนโยบายท่ีจะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ปของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลจะดําเนินนโยบาย
หลักในการบริหารประเทศซ่ึงปรากฏตามนโยบายขอท่ี 2 ถึงขอท่ี 8 ดังตอไปนี้ 
 
 2. นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ 
  2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริยดํารงไวซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแหง
องคพระมหากษัตริย นอมนําพระราชดําริท้ังปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม พรอมท้ังอัญเชิญไปปฏิบัติให
เปนรูปธรรมเพ่ือใหประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยท้ังจะสงเสริมและเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือใหสังคมไทยเปนสังคม
แหงการรูรักสามัคคี และดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 
 
 3. นโยบายเศรษฐกิจ 
  3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
   3.3.1 ภาคเกษตร 
    7) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในดาน
ธุรกิจ สรางเกษตรกรรุนใหมจากโครงการกองทุนตั้งตัวได รวมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพ่ือความเปน
เลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการใหบุคลากรของสถาบันการศึกษาไดทําหนาท่ีสนับสนุนการ
สงเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑ และการ
ตรวจสอบยอนกลับแหลงผลิตเรงรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 
 
  3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.6.1 สนับสนุนการเขาถึงขอมูลและขาวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สงเสริมการลดการใชพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศในระยะยาว 
   3.6.2 สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะท่ีมีการใช
งานตามความเหมาะสมโดยไมคิดคาใชจาย ผลักดันใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
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และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ใชกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะจัดใหมีบริการเครือขายอินเทอรเน็ตตามมาตรฐานการใหบริการในพ้ืนท่ี
สาธารณะ สถานท่ีราชการ และสถานศึกษาท่ีกําหนดโดยไมคิดคาใชจาย หรือกําหนดเปนเง่ือนไขให
ผูประกอบการจัดใหบริการโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 
   3.6.3 สงเสริมการใชคลื่นความถ่ีอันเปนทรัพยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ อีกท้ังดํารงรักษาไวซ่ึงสิทธิอันพึงไดของประเทศใน
การใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพ้ืนผิวโลก 
   3.6.4 สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน 
รวมท้ังการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใชเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล ท้ังนี้ ตอง
คํานึงถึงการกอใหเกิดประโยชนสงูสุดท้ังตอประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันใหคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติดําเนินการรวมกับหนวยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวของ 
   3.6.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ และจัดใหมีกลไกสนับสนุนแหลงทุนสําหรับผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดยอม รวมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการ
ของอุตสาหกรรมเพ่ือผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ภูมิภาค 
 
 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.1 นโยบายการศึกษา 
   4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย อัน
ประกอบดวยการยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล จัดใหมีโครงการตําราแหงชาติท่ีบรรจุความรูท่ี
กาวหนาและไดมาตรฐานท้ังความรูท่ีเปนสากลและภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมการอาน พรอมท้ังสงเสริมการ
เรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษาถ่ิน จัดใหมีระบบการจัดการความรู ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเปนทองถ่ินและความเปน
ไทยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ขจัดความไมรูหนังสือใหสิ้นไปจากสังคมไทย จัดใหมีครูดีเพียงพอในทุกหองเรียน ใหมีโรงเรียน
และสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนท่ี พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให
ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมมุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจก รวมท้ังสรางความตระหนักในสิทธิและหนาท่ี
ความเสมอภาค และดําเนินการใหการศึกษาเปนพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแทจริงปรับปรุงโครงสราง
ระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูพ้ืนท่ีใหเสร็จสมบูรณโดยเริ่มจากพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอม 
 
   4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
คํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแกประชากรทุกกลุม ซ่ึงรวมถึงผูยากไร 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมท้ังชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแต
อยูในครรภมารดาถึงแรกเกิดใหไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพท้ังแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดใหมีการเทียบ
โอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุมท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน กลุมแมบาน จัดใหมีระบบสะสมผล
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การศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสใหกวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบการศึกษา
นอกจากนี้ จะดําเนินการลดขอจํากัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัด
ใหมี “โครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต” โดยใหผูกูเริ่มใชคืนตอเม่ือมีรายไดเพียง
พอท่ีจะเลี้ยงตัวไดพักชําระหนี้แกผูเปนหนี้กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เปนระบบ
ท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับใหเอ้ือตอการกระจายโอกาส 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดใหมีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและเปน
ธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษา
ชุมชนเพ่ือมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต 
 
   4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริงโดยปฏิรูประบบการ
ผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดีและมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนาของครูโดยใชการประเมินเชิง
ประจักษท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและ
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง แกปญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสราง
หนี้ตามนโยบายแกปญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใชในการกระจายครูขจัด
ปญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา 
 
   4.1.4 จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานท้ัง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม และสนับสนุน
การสรางรายไดระหวางเรียน และสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดทันทีโดยความรวมมือระหวาง
แหลงงานกับสถานศึกษา สงเสริมใหมีศูนยอบรมอาชีวศึกษาเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถเรียนรูหาประสบการณกอนไปประกอบอาชีพโดยใหสถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญในแตละอาชีพรวมท้ังจัดใหมีศูนยซอมสรางประจําชุมชนเพ่ือฝกฝนชางฝมือและการสรางทักษะ
ในการใหบริการแกประชาชนท้ังนี้ จะดําเนินการรวมกับภาคเอกชนอยางจริงจังเพ่ือสงเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาใหเปนท่ียอมรับและสามารถมีรายไดสูงตามความสามารถ 
 
   4.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทัดเทียมกับ
นานาชาติ โดยใชเปนเครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดใหมี
ระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพ่ือเปนกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบ
ผูเรียนเปนศูนยกลางและเอ้ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนา
ระบบ “ไซเบอรโฮม”ท่ีสามารถสงความรูมายังผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียน
ทุกระดับชั้นไดใชอุปกรณคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศนเพ่ือการศึกษาให
กวางขวาง ปรับปรุงหองเรียนนํารองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกสรวมท้ังเรงดําเนินการให 
“กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได 
 
   4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติ พัฒนา
มหาวิทยาลัยใหมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือขายการ
วิจัยแหงชาติเพ่ือสรางทุนทางปญญาและนวัตกรรม ผลักดันใหประเทศสามารถพ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี
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เพ่ือนําไปสูการสรางรากฐานใหมของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดต้ังศูนยความเปนเลิศเพ่ือการวิจัยสําหรับ
สาขาวิชาท่ีจําเปนพัฒนาโครงสรางการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเนนความสัมพันธอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพระหวางองคกรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 
 
   4.1.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียน โดยรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคลองตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัด
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํา
มาตรฐานฝมือแรงงานใหครบทุกอุตสาหกรรม 
 
  4.4 นโยบายศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
   4.4.1 เรงดําเนินการใหศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการรวม
เทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรวมสรางประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีอยูสบาย โดย
นอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีพระราชทานใหแกรัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผนดินดวยการทํางานตั้งใจใหประเทศเปนท่ีอยูท่ีสบายในโลกท่ีมีความวุนวาย และนอมนําพระราช
ดํารัสในพิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ”มา
หลอหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเปนหนึ่งเดียวเพ่ือเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทใหกับคนในชาติ 
   4.4.2 อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สงเสริม
การปรับปรุงองคกรและกลไกท่ีรับผิดชอบดานศาสนาเพ่ือใหการบริหารจัดการ สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา มี
ความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของ
ทุกศาสนาเพ่ือนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสรางแรงจูงใจ
ใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากข้ึน 
 
   4.4.4 สรางสรรคอารยธรรมท่ีดีงามสูวิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้ 
    1) สรางความเชื่อมโยงระหวางยุคสมัยอยางตอเนื่องโดยใหความสําคัญ
ตอบุคลากรทางดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพใหไดรับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีเพ่ือเปนแมพิมพในการถายทอดภูมิปญญาองคความรู รวมถึงเปนทูตวัฒนธรรม และเปนแบบอยางและ
สรางแรงบันดาลใจใหแกอนุชนรุนตอไป 
    2) สงเสริมความรวมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน รอยเรียงเรื่องราวผานการสื่อสารรูปแบบใหมและ
เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร รวมท้ัง
เผยแพรและประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารอันทันสมัย 
   4.4.6 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพ่ือสงเสริมใหวัยรุน
ไทยเกิดการเรียนรูท่ีถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคุณธรรมเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน และเกิดการเรียนรู
ศิลปะอยางสรางสรรค เขาใจถึงคุณคา ซาบซ้ึงในความสุนทรียของศิลปะ 
   4.4.7 ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด
กับภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนเพ่ือขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดใหเปนกลไกเฝาระวังทาง
วัฒนธรรมท่ีครอบคลุมท้ังวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทท่ีมีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและ
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พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพรอมท้ังขจัดสื่อท่ีเปนภัยตอสังคม ขยายสื่อดีเพ่ือนําไปสูการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมอยางเทาทันสถานการณ 
 
  4.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
   4.5.2 สรางหลักประกันความม่ันคงในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ  
   4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเสมอ
ภาค ดวยการปกปองสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายท่ีคุมครองสตรีท่ีถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึง
ศักยภาพของสตรีใหมีสวนรวมพัฒนาประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ิมโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาและสาธารณสุขแกสตรีท้ังในเมืองและชนบทเพ่ือใหมีความรูและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีรายได มี
หลักประกันในการดํารงชีวิต จัดต้ังสถานดูแลเด็กในท่ีทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน การเพ่ิม
และพัฒนาศักยภาพของศูนยพ่ึงไดเพ่ือชวยเหลือเด็กและผูหญิงท่ีประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนสงเสริมบทบาทของสตรีใหเปนหลักในการสรางครอบครัวท่ีอบอุนม่ันคง รวมถึง
จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาบทบาทสตรีไทยใหเทาทันโลกยุคใหม 
   4.5.5 เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดวย
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตาง ๆ สําหรับรองรับผูสูงอายุและคนพิการ สรางความพรอมในการ
เปนสังคมผูสูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ใหการสงเคราะห จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหา
อาชีพใหแกผูดอยโอกาสผูพิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนใหผูสูงอายุรวมเปนพลังขับเคลื่อนสังคม
ภายใตหลักคิดท่ีวา ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีมีประสบการณสูง สมควรใหมามีสวนรวมในการพัฒนาบานเมือง 
 
 5. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  5.8 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูท่ีชุมชน ทองถ่ินสงเสริมการทําวิจัยรวมกับตางประเทศ รวมท้ัง
สงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีชวยใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัดและชวยลดมลพิษ จัดหา
บุคลากรทางวิทยาศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พัฒนาเครือขายนักวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและภาคีอ่ืน ๆ  
 
 6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  6.1 เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐานขององคความรู โดยพัฒนาความรู
ดานวิทยาศาสตรใหประชาชนไดใชในชีวิตประจําวันใหทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดใหมี
แหลงความรูสาธารณะเพ่ิมข้ึนท้ังในรูปองคกร เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร สิ่งพิมพ และผานทางเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับ 
  6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของ
ประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศอยางม่ันคงและนําพาประเทศไทยเขาสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู
แบบสรางสรรคและนวัตกรรมใหมพัฒนาสายงานการวิจัยเพ่ือใหนักวิจัยมีระบบความกาวหนาในวิชาชีพ 
รวมท้ังพัฒนาแหลงงานดานการวิจัยเพ่ือรองรับบุคลากรการวิจัยท้ังในภาครัฐและเอกชน 
  6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
รวมท้ังสถาบันการศึกษาข้ันสูงใหเกิดการวิจัยและพัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุงสูการพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมซ่ึงครอบคลุมตั้งแตการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการบริการโดยเฉพาะในสาขาท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ เชน สาขา
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือขายความรวมมือเพ่ือ
การวิจัยระหวางหนวยงานและสถาบันวิจัยท่ีสังกัดภาคสวนตาง ๆในประเทศ รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
ลดความซํ้าซอนและทวีศักยภาพ  
 
 8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
   8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติ
อยางมีวิสัยทัศนและมุงผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวางแผนและตัดสินใจให มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหบทบาทและภารกิจของหนวยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุมคา เหมาะสมกับสถานการณ  
   8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยาง
ตอเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของสวนราชการและหนวยงานของรัฐพัฒนาและสงเสริมรูปแบบโครงสราง และ
ระบบการบริหารงานใหมท่ีมีความยืดหยุนคลองตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนใหเปนเชิงรุกมาก
ข้ึน มุงเนนการจัดการความรูและพัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการ
สรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
   8.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ท่ีสามารถประเมินผลงานไดดวยระบบคุณธรรม และใหหลักประกันความม่ันคง
บนพ้ืนฐานของความรูความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธี
ปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน 
   8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางตอเนื่องเพ่ือใหมี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการใน
ตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหดีข้ึนเพ่ือใหสามารถดํารงชีพอยางมีศักดิ์ศ
รี โดยเฉพาะขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐระดับตนซ่ึงจะปรับคาตอบแทนใหอยูในระดับท่ีเพียงพอแกการ
ดํารงชีวิตดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเปนบุคลากรภาครัฐ 
   8.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแก
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมท้ัง
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจังเพ่ือให
ขาราชการเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและชุมชน 
โดยปรับปรุงกฎหมายใหมีการเปดเผยบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ
ตําแหนงระดับสูงและตําแหนงท่ีมีอํานาจมาก รวมท้ังบุคลากรขององคกรอิสระตอสาธารณชน เพ่ือความ
โปรงใสของผูดํารงตําแหนงเหลานี้ และเปดโอกาสใหสาธารณชนรวมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพ่ิมข้ึน  
   8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบท่ีโปรงใสข้ึนโดยการวางระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม 
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เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจางตลอดจนการใชจายงบประมาณแผนดินใหเกิดความ
สุจริตและมีประสิทธิภาพ 
 
   8.1.8 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน โดยให
ประชาชนมีสวนรวมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 
รวมท้ังใหประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศนในประเด็นสําคัญตาง ๆ อยางตอเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีบรรลุตามเปาหมาย รวมท้ังสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร รวมเสนอความเห็น ปญหา และแนวทางแกไขและมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจ 
 
 
 
 
  8.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ ส่ือสารมวลชน 
และส่ือสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวางรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม 
   8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ดวยการ
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
สื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสื่อสารมวลชนโลก 
   8.3.2 สงเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนท้ังทางดานเทคโนโลยี เครือขาย 
และปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการทําหนาท่ีเพ่ือใหสอดคลองกับวิวัฒนาการสมัยใหม 
และสงเสริมใหสื่อมวลชนรวมเปนผูนําในการแกปญหาและพัฒนาประเทศโดยเพ่ิมรายการท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนดานตาง ๆ เชนการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติตาง ๆ 
หรืออ่ืนใดท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ โดยประสานความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
   8.3.3 สงเสริมใหสื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอขอมูล
ขาวสารอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและตระหนักตอจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมท้ัง
สงเสริมใหมีการสรางดุลยภาพของขาวสาร 
 
2.4 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
  

ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 – 2565) 
นอกจากศึกษาและนํานโยบายรัฐบาลมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแลว  ยังไดนําประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มาเปนแนวทางในการ
จัดทําดวย  ดังนี้ 

 
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
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 ขอ  137 จุดออนท่ีสําคัญประการหนึ่งของอุดมศึกษาไทย คือ อาจารยและระบบการ
พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ซ่ึงจะตองแกปญหาตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 
ในสวนของ   ตนน้ํานั้นเก่ียวของกับการบริหารจัดการแหลงทุนเพ่ือพัฒนาอาจารย    สวนกลางน้ําเก่ียว-ของ
กับการเพ่ิมสมรรถนะใหกับอาจารยประจําการท้ังทางดานความเปนครูการบมเพาะความสามารถในการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม จนถึงปลายน้ํา ท่ีเปนบุคลากรท่ีมีประสบกา
รณ สามารถถายทอดประสบการณยาวนานสู อาจารยระดับอ่ืนรวมถึงการเชื่อมโยงกับภายนอกท้ัง
ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคมท้ังหมดนี้จะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของ
อาจารยในลักษณะวงจรชวีิต (Life Cycle) ของบุคลากรอาจารย 

 ขอ 138  การพัฒนาอาจารย เป นความอยู รอดของอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย างยิ่ ง 
สถาบันใหม หรือสถาบันท่ีมีความขาดแคลนอาจารยท่ีมีคุณภาพ การวางแผนกําลังคนจึงตองมีกรอบท่ีชัดเจน
ท้ังในเชิงปริมาณ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงคุณภาพท่ีเปนความตองการท่ีแทจริง คาดวา ในระยะยาว 15 
ป จะมีความขาดแคลนอาจารยในระดับตางๆ ประมาณ 30,000 คน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ความขาด
แคลนดงักลาวอาจเปนโอกาสสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย 

 
แนวทางการพัฒนา 
 การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
 ขอ 139  การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัย ตองคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน 
   : ดานวิชาการ ความเปนครู ความสามารถในจดัการเรียนการสอนความสามารถ ด

านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทาง
สังคม 

   : ชวงวัยตางๆ ของการทํางานและพัฒนา (Life cycle development)ตั้งแตการ   
บมเพาะ (incubation)  ในชวงตนการทํางาน  ชวงการทํางานจริง ชวงเปนผูสูงความรูและประสบการณและ
การเปนคลังสมองหลังเกษียณ 

   โดยจัดใหมีกระบวนการ Mentoring โดย ผูมีความรูและประสบการณเนนการ
พัฒนาจากการทํางานจริง เชน Sabbatical, Shadowing กับภาคการผลิต ภาคสังคม โดยรวมมือกับหนวย
งานวิจัย ภาคการผลิต สมาคมวิชาการวิชาชีพ และภาคประชาสังคม 

 ขอ 140 ขอเสนอหลักเก่ียวกับเกณฑการจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 
   : สาขาท่ีประเทศไทยมีความเขมแข็งแลว ให ศึกษาภายในประเทศหรือแบบ

ผสมผสาน ควบคูกับเปาหมายการสรางโปรแกรมชั้นนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาท่ีประเทศมี
ความเขมแข็ง ท้ังนี้  ถาเรียนตางประเทศ ใหเขามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 
    : สาขาขาดแคลนท่ีมีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ใหเรียนแบบ
ผสมผสาน หากจําเปนตองไปเรียนตางประเทศใชเง่ือนไขขางตน เชนกัน 
    : สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไมมีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพ่ือใหเกิด        
ประโยชนสูงสุดควรใหเขาเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 
    : เพ่ิมจํานวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 ขอ 141  สรางแรงจูงใจ ใหมหาวิทยาลัยและผู เรียนรวมลงทุนพัฒนาอาจารย   ดวย
มาตรการ  ดานการเงิน เชน ทุนจากรัฐบาลท้ังหมด ทุนรัฐบาลรวมกับมหาวิทยาลัย ทุนรัฐบาลรวมกับ
มหาวิทยาลัยและผูเรียน เพ่ือเพ่ิมจํานวนอาจารยท่ีรับการพัฒนาไดมากข้ึน กระตุนใหมหาวิทยาลัยและผู
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เรียนจริงจังกับการเรียนในสาขาวิชาและในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังคํานึงถึงผลตอบแทนจากการไดทุน
จากรัฐ การลงทุนของมหาวิทยาลัยและผูเรียนเอง 
   ขอ 142  การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุมใหมท่ีไดกรอบอัตรากําลังจํานวนมากใน ชวงตนแผน
พัฒนาระยะยาวฉบับท่ีสองตองใชเปนโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม อยางกาวกระโดดเขาสูระบบ
การจัดกลุม มหาวิทยาลัยและการวางตําแหนงในสาขาตางๆ ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตร 
การใชอัตราใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด ใชเปนเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารยท่ีบรรจุใน
อัตราใหมควรอยูในโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญสูงสุด      
ตอศักยภาพและคุณภาพของอาจารยท่ีจะรับเขา 

 ขอ 143 มหาวิทยาลัยใหมควรใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยเปนทีม เชน กลุมวิทยา
เขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพ้ืนท่ีหรือ  สหวิทยาลัยเดิม ใช
กระบวนการคัดเลือกและสรรหาท่ียุติธรรม โปรงใส และมีสวนรวมโดยมีผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและนอก
สถาบัน 

 ขอ 144 กําหนดใหรัฐมีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัย
เอกชน สรางแรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยเอกชนลงทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรดวยมาตรการดานภาษีหรือ
การเงิน     (เชน ชวยสนับสนุนคาใชจาย เปนบางสวน) ท้ังนี้ควรขยายบทบาทและ ใหโควตาพิเศษสําหรับ
มหาวิทยาลัยเอกชนในโครงการท่ีไมผูกมัดเง่ือนไขการทํางานของผู รับทุนวา  ตองทํางานในภาครัฐ เชน 
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโครงการกาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ Thailand Graduate 
Institute of Science and Technology- TGIST  ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง  
ชาติ” 
            ท่ีมา : กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) หนาท่ี 38 - 40 สกอ. 
 
2.5  แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี ย่ังยืนป งบประมาณพ.ศ.2559 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิสัยทัศน 
เปนองคกรตนแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการท่ีมีหลักธรรมาภิบาล สรางสังคมแหง

การเรียนรูตลอดชีวิต และมีศักยภาพการอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

    2. สงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหประชาชน 
  3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยใหประชาชนมีโอกาศ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
  4. เสริมสรางความเขมแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาสรางความกาวหนาของ
ขาราชการ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
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  5. พัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
  
 ยุทธศาสตร 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  2. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 
  3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ขาราชการ ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดมาตรฐาน 
  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสงเสริมใหนําไปใชในการบริหาร
การบริการ และการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
  
 เปาประสงค 
  1. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง ครอบคลุม และเปนธรรม 
  3. ประชาชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  4. ขาราชการ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  5. ผูรับบริการมีและใช ICT ท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและบริหารจัดการใหไดมาตร,น
และมีคุณภาพ 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสมานฉันท สามัคคีปรองดอง และคานิยมหลัก 12 ประการ 
  1. ปลูกฝงคุณะรรม จริยธรร คานิยมท่ีถูกตอง ความซ่ือสัตยสุจริตและเสียสละเพ่ือสวนรวม 
มีวินัย มีความกตัญู ขยันหม่ันเพียร มีจิตสํานึก ประชาธิปไตย และสรางภูมิคุมกันใหผูเรียนปลอดภัยจากยา
เสพติด 
  2. สงเสริมอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด ตอยอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม 
  3. กระจายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง
และเทาเทียม 
  4. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และพัฒนา
ระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ 
  5. พัฒนาหองหมุดประชาชน ศูนยการเรียนรู และแหลงเรียนรูท่ีทันสมัยเขาถึงงาย และ
สะดวกสําหรับประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 
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  6. จัดตั้ง จัดหาแหลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ 
  7. เรงผลิตและพัฒนากําลังคน ระดับอาชีวศักษาและระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ 
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  8. สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกากับภาคเอกชนหรือสถาน
ประกอบการในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ 
  9. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพใหผูมีความรูความสามารถพิเศษทุกดนไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
  10. สงเสริมการศึกษา วิจัยใหบริการรักษาพยาบาล และสงเสริมสุขภาพ 
  11. พัฒนาสถาบันการศึกษาใหมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  12. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา รวมกับหนวยงานและองคกรท้ังใน
และตางประเทศ 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  13. เรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรบานผูเรียนทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา 
  14. เรงพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ 
  15. ปรับระดับและวางแผนการผลิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 
  16. เรงรัดพัฒนาครูอยางเปนระบบและตอเนื่อง ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมท้ัง
แกไขปญหาการขาดแคลนครู 
  17. พัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  และระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู 
รวมท้ังสงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนหรือภูมิปญญา เขามาเปนครูหรือผูชวยสอน 
  18. สรางขวัญและกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกงเขาสูวิชาชีพ โดยปรับปรุงระบบ
เงินดือนและคาตอบแทน สวัสดิการ รวมท้ังการชวยเหลือแกไขปญหาหนี้สินครู 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
  19. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  20. เรงรัดดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาใหหนวยงาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
  21. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต 
  22. ปรับปรุงระบบการใหคาตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทาง
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเหมาะสม 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 8 การดําเนินงานตามกรอบประชาคมอาเซียน 
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  23. การประสานสรางความสัมพันธอันดี สรางความรวมมือทางดานการศึกษา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพ่ือนบาน 
  24. สรางความรูความเขาใจ ความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียน และสงเสริมให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการศึกษา การพัฒนา และการฝกอบรมนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทันสมัย 
  25. สงเสริมใหผูเรียน สถานศึกา และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทเขาถึง
ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
  26. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใชพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
ทักษะการเรียนรูอยางเปนระบบ 
  27. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาใหมีเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยง
ขอมูลการศึกษาทุกระดับการศึกษาและปรเภทการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
2.6  แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) 
 ปจจุบันแมสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน แตเนื่องจากแผนการศึกษา
แหงชาติ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2545 – 2559) นั้น เปนแผนระยะยาวท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงเห็นสมควรใหคงปรัชญาหลัก เจตนารมณ และวัตถุประสงคของแผนฉบับเดิมไวแลว
ปรับปรุงในสวนของนโยบาย เปาหมาย และกรอบการดําเนินงานใหสอดคลองสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด 
 การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณ อยางมีเหตุผล มีความ
รอบรูเทาทันโลก เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีกินดีมีสุขของคนไทย เกิดการรบูรณาการ
แบบองครวมท่ียึด “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี “ดุลยภาพ” ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและสิ่งแวดลอม เปนแผนท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 
รวมท้ังเชื่อมเขิงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาดานตาง ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครองวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

 เจตนารมณของแผน 



 34 

 แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพ่ือมุง (1) พัฒนาชีวิตใชเปน “มนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูเอ่ืน
ไดอยางมีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ 
เปสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน 

 วัตถุประสงคของแผน 
 เพ่ือใหบรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 
– 2559) จึงกําหนดวัตถุประสงคของแผนฯ ท่ีสําคัญ 3 ประมาณ ดังนี้ 
 1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนา 
 2. เพ่ือสรางสังไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 
 3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาตน และสรางสัคม คุณธรรม ภูมิ
ปญญา และการเรียนรู 

 แนวนโยบาย เปาหมาย และกรอบการดําเนินงาน 
 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท้ังสามประการดังกลาว ประกอบกับการคํานึงถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตท่ีเนนการใชความรูเปนฐานของการพัฒนา ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร 
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและแนวนโยบายไวดังนี้ 
 วัตถุประสงค 1 พัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุล เพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนา 
  1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
  1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึก และ
มีความภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงประโยชนสวนรวม และยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และรังเกียจการทุจริต ตอตานการซ้ือ
สิทธิ์ขายเสียง 
  1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตไดมีโอกาส
เขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ผูพิการหรือทุพพบภาพ ยากจน อยูในทองถ่ิน
หางไกลทุรกันดาร 
  1.4 ผลิตพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทส และเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขัน และรวมมือกับนานาประเทศ 
  1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
  1.6 ผลิตและพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน มี
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 วัตถุประสงค 2 สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 
  2.1 สงเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรูของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม 
ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.2 สงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปญญา และการเรียนรูประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม 
พลศึกษา กีฬา เปนวิถีชีวิตอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต 
  2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม และทรัยพยสินทางปญญา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู และสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
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 วัตถุประสงค 3 พัฒนาสภาพแวดลอมขอสังคม เพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคม
คุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 
  3.1 พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 
  3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเรงรัดกระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา
ไปสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประสังคม และทุกภาคสวนของ
สังคมในการบริหารจัดการศึกา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา 
  3.4 ระดัมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษาตลอดจนบริหารจัดการ
และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.5 สงเสริมความรวมมือระหวางประเทสดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของ
การศึกษาเพ่ือรับการเปนประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศภทยใตกระแสโลกาภิ
วัตนขณะเดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มาการพึงพาอาศัยและเก้ือกูลกัน 

 บริบทดานกฎหมาย : ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมาย 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 5 
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ดังนี้  
  มาตรา 31 กระทรวงมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
สงเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมท้ังติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืน ๆ ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของกระทรวงหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวง 

 สรุป 
  จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาในชวงของแผนปฏิบัติการ 4 ป พ.ศ. 2555 – 
2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีบริบทหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและกระทบตอการจัดการศึกษา
หลายประการ เชน กระทรวงไดรับมอบหมาบใหรับผิดชอบนโยบายรัฐบาลเพ่ิมเติม การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) มติคณะรัฐมนตรีและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน  ดังนั้น จึงเห็นสมควรมีการปรับปรุง ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป (พ.ศ. 25556 – 2559) ของกระทรวงศึกษาธิการโดยสรุป ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ประเด็นนโยบายรัฐบาลท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ. 2556 – 2559 ประกอบดวย 
 นโยบายท่ี 1 นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 
  1.2 กําหนดใหมีการแกไขปญหาและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ) 
       -  สถานศึกษาทุกแหงปลอดยาเสพติด 
  1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจรงิจัง 
        - การสงเสริมธรรมาภิบาล : ยุทธศาสตรตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
        - การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 
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  1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกับมาสูพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภารใต 
        - การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ ดังนี้ 
        - เรงกระบวนการสรรหา บรรจุ แตงต้ังผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดและอําเภอเปนการเรงดวน 
        - จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555 – 2557 
ทุกสังกัดใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห 
        - ใหมีการบูรณาการดานการศึกษาเพ่ือการมีงานทําโดยบูรณาการภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน รวมท้ังสวนราชการอ่ืน เพ่ือใหระบบการตลาดในพ้ืนท่ีครบวงจร 
             - ใหมีการสงเสริมและขยายนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนการสอนระบบเครือขาย
ทางไกล สถานศึกษาสูพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดแก โทรทัศนผานดาวเทียม Internet ความเร็วสูง 
        - ใหมีการสนับสนุน อบจ./อบต. ในทองถ่ินใหมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาตาดี
กา และสถาบันศึกษาปอเนาะ 
        - สนับสนุน สงเสริมใหมหาวิทยาลัยแตละจังหวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ใหมี
สวนรวมเขามารวมในการพัฒนา กํากับ นิเทศ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแตละจังหวัด 
        - การสรางขวัญ กําลังใจ และใหสิทธิประโยชนแกบุคลากรในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม 
        - การดูแล คุมครองความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ 
       - การพัฒนาการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
       - พัฒนาเมืองและการศึกษานานาชาติ 
  1.10 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน 
         - 1.10.3 จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได เริ่มดําเนินโครงการไดตั้งแตป 2556 
  1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน 
         - การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาแท็บเล็ตใหนักเรียนครบทุกชั้น โดยในป 2556 
เนนชั้น ม.1 และป 2557 เนนชั้น ป.4, ม.4 และ ปวช. ปท่ี 1 หรือเทียบเทา 

 นโยบายท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.1 นโยบายการศึกษา 
       4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
       4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง 
          4.1.4 จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานท้ังใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ  
      - เรงรัดใหสถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
      - วางแผนการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
(แผนระยะ 5 ป) 
       4.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ 
       4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสรางทุนปญญาของชาติ 
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       4.1.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคม
อาเซียน 
  4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
       4.3.1 ลงทุนดานบริการสุขภาพ 
  4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
       4.5.5 นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทสมาสรางคุณคาทางสังคมและเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจ 

 นโยบายท่ี 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครุวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของ
ประเทศ 

 ยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนา 
  ยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนาของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ยึดตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ไดใหความเห็นชอบ สําหรับใช
เปนกรอบจัดทําแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  
2.7 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2556 – 2559  ของกระทรวงศึกษาธกิาร 
 จากการศึกษาวิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวของ ไดแก นโยบายรัฐบาล จุดเนนการขับเคลื่อนนโยบายดาน
การศึกษาของรัฐบาล ภายใตการบริหารงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) (แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) และแผนปฏิบัติราชการเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558 และ
ยุทธศาสตรเปมหายการพัฒนาท่ีเปนกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ใหความ
เห็นชอบ และบทสรุปเก่ียวกับสาระสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2556 – 2559) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ดังท่ีกลาวในสวนท่ี 1) ดังนั้น สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2556 – 
2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 วิสัยทัศน 
  กระทรวงศึกษาธิการมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกาและสรางโอกาสใหคนไทยไดเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
  2. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางเสมอภาค 
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  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  
  คานิยม 
  พัฒนาองคกรสูความเปนมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
  1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
  2. การสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค 
  3. การปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง 
  4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  5. การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 
  6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพ่ือสรางนวัตกรรมและการ
พัฒนาประเทศ 
  7. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน 
  8. การพัฒนาประสิทธิภาพรระบบการบริหารจัดการ 
 
 เปาประสงค 
  1. ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 และ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 หรือเทียบเทา ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (แท็บเล็ต) 
และมีเนื้อหาท่ีเหมาะสมตามหลักสูตร สงเสริมการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  3. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทย 
  4. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุม ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
  5. ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพท้ังระบบเต็มตาม
ศักยภาพเพ่ือยกระดับเขาสูมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 
  7. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแขงจันไดในระดับสากล 
  8. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจในวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  9. นักศึกท่ีกําลังจะจบการศึกษามีโอกาสเขาถึงแหลงทุน และมีทางเลือกท่ีจะประกอบ
ธุรกิจ 
  10. หนวยงานมีระบบบริหารและการจัดการความรู 
  11. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพ่ือบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพไดรับการ
พัฒนา 
  12. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอยอดในเชิง
พาณิชย 
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  13. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค 
  14. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  15. บุคลากรของสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการปองกันและลดความ
เสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ประเด็นยุทธศาตรและกลยุทธ 
 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
     1. เรงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียนทุกระดับและประเภทการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
     2. เรงพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     3. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีถูกตอง ความซ่ือสัตยสุจริต จิตสํานึกประชาธิปไตย และ
สรางภูมิคุมกันใหผูเรียนปลอดภัยจากยาเสพติด 
     4. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     5. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด ตอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
      6. พัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2. การสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค 
    7. กระจายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและ
เทาเทียม 
    8. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และพัฒนระบบ
เทียบโอนความรูประสบการณ 
    9. พัฒนาหองสมุดประชาชน ศูนยการเรียนรู และแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย ใหเขาถึงงายและสะดวก
สําหรับประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 
    10. จัดตั้ง/จัดหาแหลงทุนการศึกษาเพ่ือการศึกษา 
 3. การปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง 
    11. ปรับระบบและวางแผนการผลิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 
    12. เรงรัดพัฒนาครูอยางเปนระบบและตอเนื่อง ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังแกไข
ปญหาการขาดแคลนครู 
    13. สรางขวัญและกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกงเขาสูวิชาชีพครู โดยปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและคาตอบแทน สวัสดิการ รวมท้ังการชวยเหลือแกไขปญหาหนี้สินครู 
    14. พัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู และระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู รวมท้ัง
สงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนหรือภูมิปญยา เขามาเปนครูผูชวยสอน 
 4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและการฝกอาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ   
     15. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
     16. สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา กับภาคเอกชนหรือสถาน
ประกอบการ ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ 



 40 

     17. การตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา และจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือการประกอบ
อาชีพหรือเปนผูประกอบการใหม 
     18. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพใหผูมีความสามารถพิเศษทุกดานไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
 5. การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกาใหทัดเทียมกับนานาชาติ 
    19. สงเสริมใหผูเรียน สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภท เขาถึง
ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
    20. พัฒนาระบบฐานขอมูลทางการศึกษาใหมีเอกภาพ มีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา 
 6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพ่ือสรางนวัตกรรมและการพัฒนา
ประเทศ 
    21. พัฒนาสถาบันการศึกษาใหมีศักยภาพในการวิจัยและพัมนาสรางองคอความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
    22. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา รวมกับหนวยงานและองคกรท้ังในและ
ตางประเทศ 
    23. สงเสริมการศึกษา วิจัยเพ่ือใหบริการการักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ 
    24. พัฒนาศูนยความเปนเลิศใหเปนหนวยวิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
เขมแข็งและมีประสิทธภิาพ 
 7. การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน 
    25. สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการศึกษา การพัฒนา และการฝกอบรมนานาชาติ
ในภูมิภาคอาเซียน 
    26. พัฒนาสมรรถนะกําลังแรงงานใหมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
    27. พัฒนาหลักสูตรการศึกษานานาชาติหรือหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน รวมกับ
สถาบันการศึกษานานาชาติ 
 8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบรหิารจัดการ 
    28. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
    29. สนับสนุนและพัฒนาความรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 
2.8 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

 ความนํา 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศแตงตั้ง
รัฐมนตรีตามประกาศ  ณ  วันท่ี 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 โดยแตงตั้งให พลเอก ดาวพงษ รัตน
สวุรรณ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป เปนรัฐมนตรีชวยวา
การระทรวงศึกษาธิการ โดย  พล เอก สุ ร เชษฐ  ชั ย วงศ  ยั งคงความ เป น รั ฐมนตรีช วยว าการ
กระทรวงศึกษาธิการตามประกาศ  ณ  วันท่ี 30 สิงหาคม 2557 

 ทัศนคติในการทํางาน 
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  เหตุและความจําเปนท่ีเกิดข้ึนกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และ
รัฐบาลปจจุบันไดเขามาบริหารประเทศ เนื่องสถานการณเบานเมืองอยูในสภาวการณท่ีไมปกติ ตองชวยกัน
ยุติความขัดแยงและปฏิรูปประเทศไทย ซ่ึงในสวนของการศึกษนั้น ถือวาเปนพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง
เริ่มจากการปฏิรูป 11 ดานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพระการศึกษาเปนพ้ืนฐานของความม่ันคง
ยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ ตองใชเวลานานและตองมีแผนปฏิรูปท้ังระยเรงดวน ระยะปานกลางและระยะ
ยาว กระทรวงศึกษาธิการตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยคํานึงถึงอนาคตของนักเรียนซ่ึงก็คือลูกหลาน
ของเรา ใหมีชีวิตท่ีสดใสและสามารถแขงขันกับนานาประเทศได ตอจากนี้ ตองขอทุกคนสละเวลามากข้ึน
เพราะมีงานเรงดวนท่ีตองทํา ตองการผลลัพธมากข้ึน เร็วข้ึน และตองสื่อสารกันเพ่ือลดความรูสึกขัดแยง
ท้ังหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดีท่ีผลงานของทุกทาน 

 แนวคิดในการทํางานของสวนราชการ 
  สวนราชการตั้ งแตระดับ พ้ืนท่ี ตองดําเนินการแปลงนโยบายของรัฐบาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ มี
การศึกษาวิเคราะหและปรับกลยุทการทํางานปจจุบันใหสอดคลองกับแนวนโยบายใหเปนผลเปนรูปธรรม 
เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงานและความคิดเห็นของผูบริหารระดับพ้ืนท่ี ตลอดจนผูบริหารระดับสูง 
เนื่องจากมีชวงเวลาจํากัด จึงตองการความคิดเห็นเพ่ือการหลอมรวมวิธีการทํางานใหรวดเร็ว และทํางาน
รวมกันไดคลองตัวมากข้ึน โดยมีแผนการดําเนินการแบงเปนกลุม ดังนี้ 

1. งานท่ีดําเนินการอยูแลวและตรงตามนโยบาย 
2. งานท่ีตองดําเนินการอยูแลวสามารถปรับใหเปนไปตามนโยบาย 
3. งานท่ีดําเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม แบงเปน 

(1) งานท่ีเพ่ิมโดยไมตองใชงบประมาณดําเนินการ 
(2) งานท่ีเพ่ิมโดยตองใขเวลาและงบประมาณดําเนินการ 

แนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายดานการศึกษา ประกอบดวย 2 สวนคือ 
   นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเปนแนวทางปฏิบัติ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 
 1. “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
 2. “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจกับเพ่ือน ไมใหแขงขัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กท่ีเรียนเกง
กวาสอนเพ่ือนท่ีเรียนชากวา” 
 3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพ่ือใหเห็นคุณคาของความสามัคคี” 

    กระทรวงศึกษาธิการโดยหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผูเก่ียวของ นอมนํากระแส
พระราชดํารัสมาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถายทอดพระ
ราชดํารัส ท้ัง 3 ประการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนเสนทางสูความสําเร็จการปฎิรูปการศึกษาของ
ประเทศตอไป 
  แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 
  การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคกหลักและหนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการท่ีตองสอดคลองและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
ดังนี้ 
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  1. ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ใหมากท่ีสุด สวนท่ีเหลือสงตอให
รัฐบาลตอไป 
  2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนดีคุณภาพ 
  3. ปรับลดภาระงานท่ีไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง 
  4. เรงปรับหลักสูตร/ตํารา แตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพตําราตองคุมราคา 
  5. ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทํา สามารถเขาทํางานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ใหทันป 2558 เพ่ือชวยแกปญหา
วางงานและปญหาสังคมได 
  6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีทําใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข 
  7. ใชสื่อการเรียนการสอน กระตุนผูเรียนเพ่ือสรางแรงจูงใขในการเรียนรูใหกับเด็ก 
  8. ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาใหท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 
  9. นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง 
  10. การเรียนไมเพ่ือการสอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิตสามารถอยูในยุคโลกไรพรมแดน  
 
2.9 นโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
 นโยบายท่ัวไป 17 เรื่อง 
 1. การทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม 
    1.1 ตองเขาใจจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของงานท่ีปฏิบัติใหชัดเจน 
    1.2 ตองมองภาพงานในอนาคตไดอยางชัดเจนสามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลัก งานรอง 
และงานท่ีตองดําเนินการกอน/หลัง เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ 
    1.3 ตองมีฐานขอมูลท่ีดี ถูกตองครบถวน ชัดเจนตั้งแตหนวยงานยอยข้ึนมาจนถึงหนวยงงานหลัก
และทันตอเหตุการณ เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาตองรูความตองการจางงานของตลาดแรงงานในแตละ
สาขาวิชา 
    1.4 มีการวิเคราะหปญหาและทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมาใหชัดเจน ซ่ึงผลการวิเคราะหจะ
ชวยใหการแกไขปญหามีความแมนยํามากข้ึน 
 2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมท่ีไมสัมฤทธิ์ผล ใหคนหาสาเหตุหาการดําเนินงานท่ีผานมา 
แลววิเคราะหหาทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีหลากหลาย เชน ปญหาเรื่องอายุของผูเรียน ปญหาอยูท่ีครธ 
ปญหาอยูท่ีพอแม ปญหาอยูท่ีสภาวะแวดลอมตาง ๆ ซ่ึงบางครั้งไมสามารถแกไขไดดวยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 
 3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ 
    3.1 ใหมีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในสวนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง
หรือมีสวนเก่ียวของ 
    3.2 โครงการพระราชดํ าริของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วฯ  สมเด็ จพระนางเจ า
พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศพระองคใดท่ีกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ หรือใหการ
สนับสนุนตองสามารถอธิบายท่ีมา เหตุผล และความสําคัญของโครงการใหนักเรียนนักศึกษารูและเขาใจ
หลักการแนวคิดของโครงการไดชัดเจน รวมท้ังถายทอดใหเกิดการเรียนรูไดอยางดี 
    3.3 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสวนท่ีเก่ียวของ
โดยการเรียนรูทําความเขาใจและยึดเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พรอมท้ังสามารถเผยแพร 
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    3.4 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสรางอุดมการณรักชาติและสถาบัน
หลักของชาติ 
 4. งบประมาณ 
     4.1 งบลงทุน 
  (1) ใหเตรียมการดําเนินโครงการใหพรอมในไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  (2) การใชงบประมาณเม่ือไดรับแลงตองเรงดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดเพ่ือใหเกิดการ
กระจายงบประมาณในพ้ืนท่ี 
     4.2 งบกลาง 
  (1) ใหเสนอขอใชงบกลางอยางมีเหตุผลและใชเทาท่ีจําเปน 
   (2) ใหเกลี่ยงบประมาณปกติของสวนราชการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
     4.3 การใชงบประมาณในการดําเนินงาน ตองเปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบได ซ่ึง
รัฐบาลจะแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมี
แตงต้ังคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐของ
กระทรวงศึกษาธิการ และชวยการปฏิบัติงานของผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปรงใสและถูกตอง 
     4.4 งานบางโครงการท่ีตองมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ใหมีการบูรณา
การงบประมาณหนวยงานยอยรวมกันภายในกระทรวงใหเรียบรอยกอนการบูรณาการกับหนวยงานภายนอก
เพ่ือใหการใชงบประมาณคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
 5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 
    5.1 จัดใหมีชองทางการสือสารอยางเปนระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาชวยปฏิบัติงาน 
อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
  (1) สรางความเขาใจภายในองคกรใหมากข้ึน 
  (2) ใหผูบริหารมีชองทางติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา และทดสอบระบบท่ีมีอยูเสมอ 
  (3) ใหมีการรายงานท่ีรวดเร็ว ทันเหตุการณ และทดสอบระบบท่ีมีอยูเสมอ 
    5.2 ทุกหนยงานตองจัดใหมีแผนการประชาสัมพันธ อาทิ 
  (1) เสมาสนเทศเปนการสื่อสารประชาสัมพันธภายในองคกร คือ การสรางความเขาใจ
ภายในองคกร หนวยงาน 
  (2) ประชาสนเทศ เปนการประชาสัมพันธผานสื่อภายนอกองคกร คือ การสรางความเขาใจ
กับประชาชน 
 
 6. อํานวยการเม่ือมีเหตุการณฉุกเฉิน 
     กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอสถานศึกษา ผูบริหาร ครู นักเรียน 
นักศึกษา ท้ังท่ีเกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกลาวหาพฤติกรรมผูบริหาร การประทวงตอ
ผูบริหาร นักเรียนเจ็บปวยผิดปกติ โรงเรียนถูกขูวางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ใหทุกหนวยงานท่ี
เก่ียวของกําหนดมาตรการ วิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน ในการปองกันแกไขปญหา ตลอดจนสรางความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตองแกผูเก่ียวของ ใหทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซอมความเขาใจอยูเสมอ ซ่ึงเบื้องตน
ตองมีรายละเอียดดังนี้ 
      (1) มีการจัดระบบและกําหนดผูปฏิบัติท่ีชัดเจน 
     (2) มีวิธีการ ข้ันตอนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ระยะสั้น และระยะยาว 
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     (3) สํารวจระบบท่ีมีอยูใหมีความพรอมปฏิบัติงานอยูเสมอ 
     (4ป ใหมีระบบการรายงานเหตุดวนตามลําดับชั้นอยางรวดเร็ว 
 7. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
     ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดการศึกษาใหครบวงจร 
เชน รวมกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษาเขาทํางานระหวางกําลังศึกษา และการเขา
ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา 
 8. ใหความสําคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ ของแตละสวนราชการ 
     (1) ใหมีการทบทวนบทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานของหนวยงานระดับพ้ืนท่ีใหครบถวน 
     (2) กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งท่ีตองรูและสิ่งท่ียังไมรู ใหมีการแบงภารกิจงานใหชัดเจน 
     (3) กําหนดความตองการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพอเพียง 
 9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค 
     (1) จัดโครงการประชุมสัมมนา ตองดําเนินการใหบรรวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดอยาง
มีประสิทธิผล เปนไปตามนโยบาย และเกิดประโยชนแกประชาชน 
     (2) การคัดเลือกกลุมเปาหมาย วิทยากร หรือสงบุลากรเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานใน
ทุกระดับตองเปนผูท่ีมีความรูเหมาะสม เพ่ือใหไดผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ 
 10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
      ใหยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุมเปาหมายหลักนักเรียน นักสึกษา ใหมีความรูและ
สามารถใชในการสื่อสารเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 11. ให มีการนํา ICT มาใชในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
       (1) ใหมีการดําเนินงานของศูนยศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณา
การเขากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใชเปนชองทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
       (2)  จัดใหมี CEO ดาน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใชสื่อเพ่ือสรางความเขาใจ 
ความสนใจ และการประชสัมพันธดาน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 
 12. ใหความสําคญักับเทคนิคการสอน และการส่ือความหมาย 
       สงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาหรือตอยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ 
จัดการเรียนการสอน การสรางความรูความเขาใจท่ีดี ทําใหเกิดความสนใจเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 13. การดูแลรักษาสภาพแวดลอม 
      (1) ใหมีการประดับธงชาติในสถานท่ีราชการและสถานศึกษาใหเรียบรอย เหมาะสม 
      (2) ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนท่ี ท่ีรับผิดชอบของหนวยงาน และ
สถานศึกษาทุกระดับ 
      (3) การรักษาความปลอดภัยของหนวยงานและสถานศึกษา ตองจัดใหมีแผนรักษาความ
ปลอดภัยใหชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลําดับความสําคัญและสภาพปญหาภัยคุกคาม
ของแตละพ้ืนท่ี  และมีการซักซอมแผนอยางสมํ่าเสมอ 
 14. ใหลดภาระงานท่ีไมเกี่ยวของกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน 
      (1) ใหนอมนํากระแสพระราชดํารัส มาเปนกรอบแนวทางในการปฏบิัติงานการสอนของครู 
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      (2) ใหลดเวลาเรียนตอวันในชวงเวลาบาย เพ่ือใหเด็กไดใชเวลานอกหองเรียนเพ่ือการเรียนรู 
และเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนข้ึนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือใหเกิดการผอนคลายและมีความสุข 
      (3) ใหสถานศึกษาลดภาระงานท่ีไมเก่ียวของกับการเรียนการสอน การนําเรียน และครูออก
นอกหองเรียนไปรวมกิจกรรมท่ีไมเก่ียวกับการศึกษา อาทิ การยืนเขาแถวตอนรับผูใหญ เปนตน ควรสงเสริม
ใหเด็กไดรวมกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางประสบการณเรียนรู สรางทักษะ ความสามารถ 
 15. การรประเมินเพ่ือมีหรือเล่ือนวิทยฐานะใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
      ใหจัดระบบการประเมินผลงาน ความกาวหนา และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงานของ
ครูผูสอนใหสามารถการดําเนินโครงการในสวนท่ีเก่ียวของ ใหบังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝนการ
กีฬาสูจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 
 16. การแกไชปญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 
      ใหเรงรัดการดําเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต และ
สนับสนุนการดําเนินโครงการในสวนท่ีเก่ียวของ ใหบังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝนการกีฬาสูจังหวัด
ชายแดนภาคใต เปนตน 
 17. ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครอง 
      ใหจัดระบบการทําระเบียนขอมูลประวัติผูเรียนและผูปกครองใหเปนปจจุบัน เพ่ือเปนระบบ
ดูแลนักเรียนและชวยแกไขปญหาท่ีตัวผูเรียนและครอบครัวเปนรายบุคคลได เชน ครอบครัวท่ีประสบเหตุภัย
แลงอุทกภัยตาง ๆ  และรวบรวมเปนขอมูลในภาพรวมของหนวยงานระดับพ้ืนท่ีในการใหความชวยเหลือ
บรรเทาปญหาในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอไป 
  นโยบายสงเสริมสนับสนุนการศึกษา 
 1. นโยบายดานการปราบปรามการทุจริต 
     1.1 หามมิใหมีการซ้ือขายตําแหนง หรือเรียกรองเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกยาย
หรือผลตอบแทนอันใดท่ีไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 
      1.2 หยุดการทุจริตภายในองคกรโดยเด็ดขาด หากพบขอมูล 
  (1) ดําเนินการสอบสวนหาผูกระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอยางจริงจัง 
  (2) ทําการตรวจสอบชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบนั้น ๆ และทําการแกไข 
  (3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการตาง ๆ ควบคุมเพ่ือไมใหเกิดการทุจริตข้ึนอีก 
      1.3 ดําเนินการสุมตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหนวยงานใด ผูบังคับบัญชาหนวยงาน 
ตามลําดับชั้นตองมีสวนรวมรับผิดชอบดวย ฐานปลอยปะละเลยใหเกิดการกระทําผิดดังกลาว  
 2. นโยบายดานสวัสดิการ 
     2.1 การสอบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
     2.2 ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครใูหครอบคลุมทุกดาน ไมเฉพาะ
กรณีเสียชีวิตเทานั้น เพ่ือชวยใหครูไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 3. นโยบายดานการจัดการขยะ 
     3.1 ใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ
โรงเรียนขยะใหเพ่ิมมากข้ึน 
     3.2 ใหสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขญะ โดยการปลูก
จิตสํานึกแกผูเรียนทุกระดับ ใหลดการท้ิงขยะ รูจัดการคัดแยกประเภทขยะ และการกําจัดขยะท่ีถูกตอง 
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 4. นโยบายดานการดูแลรักษาส่ิงปลูกสรางครุภัณฑ 
     ใหมีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสรางและครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
     4.1 ระบบการจัดหาและแจกจายบรรจุภัณฑ 
  - ใหใชหลักตรรกะในการดําเนินการตามเหตุผลและความจําเปนของหนยงาน 
     4.2 ระบบการซอมบํารุง 
  - ใหจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจสรางระบบการดูแลซอมบํารุง ตรวจสอบวงรอบการใชงาน
กําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน มีการเชื่อมโยงและรวมมือกับหนวยงานท่ีมีทักษะในการซอมบํารุง 
     4.3 ระบบดูแลอาคารสถานท่ี 
  - ใหจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ตรวจสภาพไมให
ทรุดโทรมอยางตอเนื่อง 
 
 
 
  นโยบายเฉพาะ 
        1. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     1.1 การแกไขปญหาเด็กประถาศึกษา อานไมออกเขียนไมได 
         (1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนท่ีเห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน  การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา
โดยใชแนวการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาสมอง (Brain Sased Learning : BBL) 
         (2) กําหนดเปาหมายใหนักเรียนชั้น ป.1 ตองอานออกเขียนได ชั้น ป.2 ข้ึนไปตองอานคลอง
เขียนคลอง 
    1.2 การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
          (1) ตองมีฐานขอมูลเด็กออกกลางคันท่ีชัดเจน 
          (2) เด็กท่ีออกกลางคันตองมีขอมูลและติดตามดูแลใหไดรับการศึกษาภาคบังคับตอเนื่อง 
หรือออกไปทํางานตองสงเสริมใหไดรับการศึกานอกโรงเรียน โดยมีเครือขายประสานการติดตามอยางเปน
ระบบ 
    1.3 ใหทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
         (1) ลดเวลาเรียนตอวัน ลดการบานนักเรียน นักเรียนเรียนอยางมีความสุข ไมมีกิจกรรมเพ่ิม
ภาระนักเยนในเวลาท่ีเหลือ 
         (2) ใหผูเรียนไดใชเวลานอกหองเรียนเพ่ือการเรียนรู และเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรีนจัดข้ึนตาม
ความถนัดและความสนใจจองผูเรียนใหมาข้ึน เพ่ือใหผอนคลายและมีความสุข 
         (3) ใหผูเรียนไดรูจักคิด ปฏิบัติ มากกวาทองจําเพ่ือการสอบอยางเดียว เพ่ือสรางภูมิตานทาน
ใหกับเด็กยุคโลกไรพรมแดน 
    1.4 การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
         - โรงเรียนท่ีมีครูสอนไมครบชั้นเรียน ใหจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance 
Learning Information Techmology : DLIT) อยางจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมท้ังสงเสริมสนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลเปนโรงเรียนตนทางท่ีมีคุณภาพ 
      1.5 การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
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          - ใชโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : 
DLTV) และผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ดวย
การจัดการศึกษาทางไกลผานกาวเทียม (DLIT) 
     1.6 การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน 
          - ใหหาความสมดุลระหวางการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูท่ีตองเพ่ิมข้ึน
ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผูบริหาร การประเมินวิทยฐานะใหเหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนท่ีจาก
สวนกลางเพ่ือชวยลดภาระครู หรือนําเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุน 
 
 
       2. การอาชีวศึกษา 
 2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนคานิยมของผูปกครองและนักเรียนใหเห็นความสําคัยและเขาสูการเรียนสาย
อาชีวศึกษาใหมากข้ึน 
 2.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เม่ือจบ
การศึกษาแลวใหไดรับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซ่ึงสามารถนําไปประกอบอาชีพได 
 2.3 รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษา
โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง และเม่ือจบการศึกษาแลวสามารถประกอบอาชีพไดทัน 
 2.4 แกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอยางเปนระบบ เพ่ือสรางความปลอดภัยใหกับ
นักเรียนนักศึกษา 
       (1) ใหความสนใจกับนักศึกษาไดเขาฝกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเสริมสรางนิสัยรักการ
ประกอบอาชีพ การตรงตอเวลา ความอดทน 
       (2) เปดโอกาศนักศึกษาไดเขาฝกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเสริมสรางนิสัยการรักการ
ประกอบอาชีพ การตอเวลา ความอดทน ความม่ันใจตนเอง และมองถึงอนาตตขางหนา 
 2.5 สงเสริมใหสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเปนเลิศเฉพาะดาน อาทิ การจัดการศึกษาดาน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร ดานปโตรเคมี การทองเท่ีย การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก เปนตน 
 2.6 จัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศดานสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ อาทิ เปดสอนหลักสตร
เก่ียวกับการขนสงระบบราง หลักสูตรการซอมแซมยุทธโธปกรณ และหลักสูตรเก่ียวกับการบิน เปนตน  
 2.7 จัดการศึกอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยรวมมือกับกลุม
ประชาคมอาเซียน รวมท้ังประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ไดแก อังกฤษ เดนมารก เยอรมัน  
เปนตน 
       3. การอุดมศึกษา 
 3.1 กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกาใหชัดเจน ตามความถนัดและความเปนเลิศของแตละสถาบัน
เพ่ือลดความซํ้าซอน 
 3.2 กําหนดผลลัพธ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เชน เปนศูนยวิจัยท่ีมีคุณภาพมีการวิจัย
และพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมจากทรัพยากรในทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมมูลคาการสงออกของประเทศ 
 3.3 จัดใหสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหแกสถานศึกาในทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
       4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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  4.1 จัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา 
       (1) สงเสริใหประชาชนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนสามารถหาความรูดวย
ตนเองอยางกวางขวางและตอเนื่อง โดยจัดการศึกษาท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือนําความรูไปประกอบอาชีพ หรือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอไประดับท่ีสูงท่ีข้ึน 
        (2) จัดโครงการติวเขมเติมเต็มความรูเพ่ือเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ํา
เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหเกิดความเทาเทียมกันท้ังในเมืองและชนบท 
 
 4.2 เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา 
       - จัดโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของสํานักงาน กศน. 
เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหเพ่ิมมากข้ึน และตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและ
การจางงานท้ังภาคธุรกิจบริการ ภาคอุหสากรรม และภาคการเกษตร 
 4.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
       - เพ่ือใหคนทุกชวงวัยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ ท้ังดานภาษา การ
เปดโลกทัศน เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ การฝกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการ และ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและประสานงานแผนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ 
 4.4 ดําเนินการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณรักชาติ 
       - เพ่ือใหนักศึกษาและประชาชนมีความตระหนักในความเปนชาติ กระตุนใหเกิดความรักชาติ
และเทิดทูนสถาบันพระมหาเกษตรเปนศูนยรวมจิตใจและความรักความสามัคคีของประชาชน สามารถนําไป
ถายทอดและขยายผลในวงกวาง 
 4.5 กําหนดให กศน. ตําบล เปนกลไลสําคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหวางบาน วัด 
โรงเรียน 
       - เพ่ือเพ่ิมแหลงเรียนรูใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 
กศน. ตําบลในวัด ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา เจาอาวาสหรือผูนําทางศาสนา ผูนําทองถ่ิน ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เครือขายในชุมชน 
 4.6 พัฒนาคนทุกชวงวัย 
       (1) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหมท่ีสามารถประกอบ
อาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต 
       (2) ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและ
คุณธรรมเขาดวยกัน เพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาการพัฒนาผูเรียนท้ังในดานความรู ทักษะการใฝเรียนรู 
แกปญหาการรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือ
ระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดนําแนวทางดังกลาวมาดําเนินการ
ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคลเชนเดียวกับสวนราชการตางๆ ทุกหนวยงานและไดกําหนด 
คุณลักษณะจําเปน(ท่ีพึงมี) ของบุคลากรท่ีตองการรับเขาทํางาน หรือบุคลากรท่ีผานการพัฒนาแลวจะตอง 
ประกอบไปดวย 

 
สายวิชาการ 
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1. จบการศึกษาต่ําสุด ระดับปริญญาโทในสาขาท่ีจะรับเขาทํางานหรือพัฒนา และเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑท่ีกําหนดโดยไมชักชา เพ่ือใหเหมาะสมกับการเปนนักวิชาชีพและวิชาการ 

2. ความเปนมืออาชีพ มีความสามารถในการถายทอดความรู หรือความสามารถในการ
จัดระบบการเรียนรูใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน มีวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. มีความรูลึกในศาสตรสาขาท่ีสอน  สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ 
4. มีความชํานาญในการสอนท่ีถือเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practices) สามารถออกแบบ

การสอน (Instructor Design) ในวิชาท่ีรับผิดชอบ ท่ีมีการจัดระบบการสอน โดยใชองคประกอบสําคัญ
หลายดาน มากกวาเรื่องแผนการสอนธรรมดา  

5. มีประสบการณแหงความสําเร็จ เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป  
6. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ท่ีผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

แลว (ประกอบไปดวยการมุงผลสําฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันใน
ความถูกตองชอบธรรมและเปนธรรม การทํางานเปนทีม )ในระดับท่ี ดี 

7. มีความสามารถในการใชภาษาท่ี สอง เพ่ือเตรียมการในการเขาสูประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ สําหรับสายวิชาการ กําหนดโดยผูเก่ียวของทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยท่ีผานความ
เห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย) 

8. บุคลากรสายวิชาการตองมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะ 
วิชาชีพ และลักษณะวิชาการ (ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษาขอ 3 
จรรยาบรรณท่ีกําหนดตองครอบคลมุ 1-10) 
  9. มีความสามารถพ้ืนฐานในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดในระดับท่ีดี 
 
 สายสนับสนุน 

1.  มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ําเปนไปตามขอกําหนดของภาระงานท่ีตองรับผิดชอบ 
2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
3.   มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ท่ีผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

แลว(ประกอบไปดวยการมุงผลสําฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันใน
ความถูกตองชอบธรรมและเปนธรรม การทํางานเปนทีม )ในระดับท่ี ดี 

4.  บุคลากรสายสนับสนุนตองมีจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และ
ลักษณะวิชาการ(ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษาขอ 3 จรรยาบรรณท่ี
กําหนดตองครอบคลุม 1-10) 
  5.  มีความสามารถในการใชภาษาท่ี สอง เพ่ือเตรียมการในการเขาสูประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ สําหรับสายสนับสนุน กําหนดโดยผูเก่ียวของทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยท่ีผานความ
เห็นชอบจาก  สภามหาวิทยาลัย)) 
  6.มีความสามารถพ้ืนฐานในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดในระดับท่ีดี 
 

ในสวนของ กรอบสมรรถนะหลัก ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ    ใชตัวแบบสมรรถนะหลักของ สกอ.เปนกรอบ ซ่ึงกรอบสมรรถนะดังกลาวไดรับความเห็นชอบ
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จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2554  เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  และประกาศใช ณ 
วันท่ี  8 กรกฎาคม พ.ศ.2554  มีดังนี ้

1. สมรรถนะ การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
2. สมรรถนะ บริการท่ีดี (Service Mind)  
3. สมรรถนะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
4. สมรรถนะ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม(Integrity) 
5. สมรรถนะ การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

 
2.10  แผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ปงบประมาณ 2555 – 2559  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  มีการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร โดยอิงแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนแมแบบโดยใชหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัยท่ีทําแผนพัฒนาบุคลากร จากนโยบายของรัฐบาล  ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป และแผนบริหารราชการแผนดินของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยไดนํา
นโยบายในสวนท่ีเก่ียวของกับบุคลากรมาเชื่อมโยง  จึงนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.  2555 – 
2559  ใหสอดคลองกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ คณะและจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2559 เพ่ือพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดานบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนนุของคณะ 
 
2.11  นโยบายดานบุคลากร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะทุกสายงานใหมีศักยภาพและทักษะการทํางานท่ีเหมาะสมและ
เอ้ืออํานวยตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและความสุขเพ่ือรักษาและสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวใน
ระบบ 
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รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ 2559 

 
ลําดับที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ 

คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน กิจกรรม บรรลุ ไมบรรลุ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ(งาน/

โปรแกรม) 
แผนดนิ กศ.ปช. 

1 โครงการสนับสนุนสงเสรมิ
การเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

จํานวนอาจารยทีเ่ขารวม
อบรมสัมมนาวิชาการ 

รอยละ 80  อบรม/สัมมนา
วิชาการ/ศึกษาดู
งาน 

  ต.ค.58 – 
ก.ย.59 

50,000   

2 โครงการจัดการความรูเพ่ือ
สงเสริมการทํางาน 

องคความรูดานการเรียนการ
สอนและการวจิัยอยางละ 1 
เรื่อง ผูเขารวมอบรมมีความ
พึงพอใจ ไมต่ํากวา 3.51 

อาจารยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
จํานวน 25 คน 
รอยละ 60 
ความพึงพอใจไมต่ํากวา 
3.51  

รอยละ 62.50 
 
ความพึงพอใจ ระดับ 
4.58 

อบรม/สัมมนา
วิชาการ 

   
19 พ.ค.59  

 
5,000 

  

3 โครงการพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานเปนทีม 

จํานวนผูเขารวมอบรมไมนอย
กวา 10 คน 

บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรเขารวมโครงการ 
13 คน 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

  7 ม.ค. 59 10,000   

4 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
อาชีพเพ่ือสงเสริมรายได
ของบุคลากร 

จํานวนผูเขารวมอบรมไมนอย
กวา 11 คน 
ความพึงพอใจไมนอยกวา 
3.51 

บุคลากรสายสนับสนุน 
จํานวน 10 คน  

บุคลากรเขารวมโครงการ 
13 คน 
ความพึงพอใจระดับ 
4.71 

   28 ธ.ค. 58 6,000   

5 โครงการเชดิชูคนเกง คนดี 
ศรีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

จํานวนบุคลากรผูเขารวม
โครงการของคณะ 
ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา 4.50 
 

บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนนุ 
จํานวน 21 คน 

บุคลากรเขารวมโครงการ 
21 คน 
ความพึงพอใจ ระดับ 
4.53  
 

   ธ.ค. 58 – 
ก.พ.59 

2,000   

6 โครงการพัฒนาคุณธรรม
สงเสริมคุณภาพบุคลากร 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ
เขารวมโครงการไมนอยกวา
รอยละ 70 
ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจตอโครงการอยางนอย 
3.51 

บุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 10 คน รอยละ 
70 

บุคลากรสายสนับสนุน 
71.43  
ความพึงพอใจ ระดับ
4.59 

   27 พ.ค. 59 10,000   

7 โครงการสงเสริมอาจารย
และบุคลากรเขารวมประชมุ
วิชาการ อบรม อาชีพ 

 รอยละ 80 รอยละ 100    ต.ค.58 – 
ก.ย.59 

 225,000  
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ลําดับที ่

 
โครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ 

คาเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน กิจกรรม บรรลุ ไมบรรลุ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ(งาน/

โปรแกรม) 
แผนดนิ กศ.ปช. 

รวม 83,000 225,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่  3 
การวิเคราะหอัตรากําลัง 
(Workforce Analysis) 

 
        การวิเคราะหอัตรากําลังเปนกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการวางแผนกําลังคนของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร   มหาวทิยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  เพ่ือคํานวณกําลังคนท่ี
จะใชงานตามแผนงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการทบทวนตรวจสอบ
กําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันวามีความเหมาะสมหรือไม  การวิเคราะหอัตรากําลังตามความตองการกําลังคน  
โดยวิเคราะหจากปริมาณงานและภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ของแตละหนวยงานตามหลักเกณฑการกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความไมซํ้าซอน  ความประหยัด  และตองสอดคลองกับหลักเกณฑวิธีการ
เง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดทํารายงานการวิเคราะหอัตรากําลัง (พ.ศ.2556) 
สายวิชาการและสายสนับสนุนการสอนไว ดังนี้ 
 

3.1  สถานการณบุคลากรในปจจุบัน 
 ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงาน  2  ประเภท  คือ 
 1.  บุคลากรสายวิชาการ  หมายถึง  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานสอนและวิจัยเปนหลัก  อาทิ  ตําแหนง
อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 
 2.  บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการสอน  การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ  พัสดุ  ธุรการ  การเจาหนาท่ี   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในสํานักงานตาง 
ๆ  อาทิ  สํานักงานอธิการบดี  สํานักงานคณะ  สํานัก/ศูนยสถาบัน ฯลฯ มีตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป  นิติกร  บุคลากร  นักวิชาการศึกษา  นักสถิติ ฯลฯ 
 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ยังมีกลุมผูปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะจางเหมาเพ่ือทําหนาท่ีดูแลรักษา
อาคารสถานท่ี  ซอมบํารุง  บริการยานพาหนะ  อาทิ  ตําแหนงคนสวน  เจาหนาท่ีรักษาความสะอาด  
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  พนักงานขับรถยนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.1  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ  ขอมูล   ณ   วันท่ี  1  ตุลาคม 2559 
 

ลําดับท่ี หนวยงานคณะ 

สถานภาพบุคลากร 
จํานวน
รวม 

ลาศึกษาตอ 
ขรก. พนักงานมหาวิทยาลัย อ.ประจํา

ตามสญัญา
จาง 
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งบแผนดิน งบรายได  
1 เทคโนโลยีการเกษตร 10 4 - 2 16 - 
        
 รวมจํานวนอาจารย 10 4 - 2  16 - 

 
 

 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน จํานวนรวม 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ศ. รศ. ผศ. อาจารย 
1 เทคโนโลยีการเกษตร 16 - 2 7 7 
       
 รวมจํานวนอาจารย 16 - 2 7 7 

 

 3.1.2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ขอมูล  ณ   1 ตุลาคม 2558)  
 

ลําดับ หนวยงาน 

1.  กลุมท่ีปฏิบัติงานในสํานกังาน 

รวม 

2. กลุมจาง
เหมาบริการ 

รวม 
2 กลุม 

ขรก. ลจ. 
ปจ. 

พรก. พนง.ม. จนท.
ตาม

สัญญา
จาง 

ลจ. 
ชค. 

ลจ. 
รายวัน 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 - - 6 1 8 5 1 14 
           
 รวมบุคลากรสาย

สนับสนุน 
1 - - 6 1 8 5 1 14 
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3.1.3  จํานวนบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการ  ในปงบประมาณ  2558 
 

ลําดับ สังกัด 
ปงบประมาณ 2559 

ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 - - - 
      
 รวม 1 - - - 
 รวมท้ังส้ิน 1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2    แผนผลิตบัณฑิต  ระยะ  1  ป   พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สายวิทยาศาสตร) 
 

ระดับ/สาขาวิชา ปการศึกษา/เปาหมาย 
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 2559 
ปริญญาตรี  
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
1.  สาขาเกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 35 
2.  สาขาเกษตรศาสตร แขนงวิชาสัตวศาสตร 35 
3   สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   80 
ปริญญาโท  
1.  เทคโนโลยีการจัดการเกษตร 20 

รวม 170 
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3.3  การวิเคราะหกรอบอัตรากําลังบุคลากร  สายวิชาการ 
 ในการวิเคราะหเพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลัง  สายวิชาการ มีปจจัยท่ีเก่ียวของอยางนอย  3  เรื่อง  
ดังนี้ 
 1.  จํานวนบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการในป  พ.ศ. 2559  
 2.  แผนผลิตบัณฑิต  ระยะ 1 ป  พ.ศ. 2559  
 3. เกณฑภาระงานข้ันต่ําตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและการกําหนดภาระงานสอนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 นอกจากนี้เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอนภาคปกติมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการ
บริหารหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงไดกําหนดภาระ
งานสอน (Teaching  load)  นักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรีของอาจารย  ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  เรื่อง มาตรฐานภาระงานสายวิชาการของผูดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2557  ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  กันยายน  2557 จึงมีผลกระทบตอการเพ่ิมอัตรากําลัง
บุคลากรสายวิชาการ 
 

 3.3.1  สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีพึงมีสายวิชาการ  ปงบประมาณ 2559    คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

ลําดับท่ี หนวยงาน 
จํานวนอัตรากําลัง 

ท่ีพึงมี 
หมายเหตุ 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16  
 รวม 16  
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3.3.2  กรอบอัตรากําลังและแผนความตองการอัตรากําลัง  สายวิชาการ  ประจําปงบประมาณ  2559  
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ลําดับ หนวยงาน 
จํานวน

อาจารยท่ีพึงมี 

จํานวนอาจารยปจจุบัน จํานวนอัตรา
อาจารย 
ท่ีขอเพ่ิม 

แผนความตองการสายวิชาการในปงบประมาณ 
ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
2557 2558 2559 2560 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 64 10 6 48 - 17 16 15 
 รวม 64  10 6 48 - 17 16 15 

 
3.3.3  รายละเอียดสาขาวิชาท่ีเปดรับสมัครทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก  ปการศึกษา  2559 

 

คณะ สาขาวิชา ระดับปริญญา มหาวิทยาลัย 
จํานวนทุน 
ท่ีเปดรับ 

จํานวนทุน 
ท่ีเปดรับ 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
1.  วิศวกรรมอาหาร/สาขาท่ีเก่ียวของ 
2.  พืชศาสตร/พืชไร/สาขาท่ีเก่ียวของ 
3.  พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร/สาขาท่ีเก่ียวของ 
4.  สัตวศาสตร/สาขาท่ีเก่ียวของ 

 
เอก 

 
-  มหาวิทยาลัยในประเทศของรัฐท่ีคุณวุฒิ
ไดรับการรับรองจาก กพ. 

 
1 
2 
1 
2 

 
6 

      
รวม 6 
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3.4  การวิเคราะหกรอบอัตรากําลังบุคลากร  สายสนับสนุน 
 ในการวิเคราะหเพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลัง สายสนับสนุน มีปจจัยท่ีเก่ียวของอยางนอย  2  เรื่อง 
ดังนี้ 
 1.  โครงสรางการแบงสวนงานภายใน   
 2.  การวิเคราะหภาระงาน  จํานวนภาระงานท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะหงาน  การกําหนด
กรอบอัตรากําลังบุคลากร  1  ตําแหนง  ตองมีภาระงานไมนอยกวา  35 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห  โดยคิด  
230 วัน/ป  ใน  1  วัน  มีเวลาทํางาน 7 ชั่วโมง 
 ตําแหนงท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ  พิจารณาจากจํานวนหอง  ลักษณะการใชหอง  อุปกรณ
และประเภทเครื่องมือของหองปฏิบัติการวามีความจําเปนตองมีผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
หรือไม โดยมีขอมูลหองปฏิบัติการสาขาวิชาชีพ ดังนี้ 

1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
2. หองปฏิบัติการสัตวบาล 
3. หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
4. หองปฏิบัติการผลิตภัณฑนม 
5. หองปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว 
6. หองปฏิบัติการขนมอบ 
7. หองปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
8. หองปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
9. หองปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร 
10. หองปฏิบัติการอาหารกระปอง 
11. หองปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ 
12. หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
13. หองปฏิบัติการอาหารหมัก 
14. โรงเรือนเลี้ยงไกไข 
15. โรงเรือนเพาะเห็ด 
16. โรงเรือนอนุบาลกลวยไม 
17. โรงเรือนเพาะชํา 

 3.4.1  สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีพึงมีสายสนับสนุน    ปงบประมาณ  2559 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

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

ท่ีพึงมี 
หมายเหตุ 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13 3  กลุมงาน 
 รวมท้ังส้ิน 13  
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 3.4.2  ภาระงานและบุคลากรสายสนับสนุน  ปงบประมาณ  2559 
            
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 

ลําดับท่ี หนวยงาน จํานวนงาน 
จํานวน 

ภาระงาน 
ตลอดป (วัน) 

จํานวน 
ท่ีพึงมี (คน) 

จํานวนบุคลากรท่ีมีอยู 
หมายเหตุ ขาราชการ

สายสนับสนนุ 
ลูกจางประจํา พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3  งาน 2,990  13 1 - 6  
 รวมท้ังสิ้น  2,990 13 1 - 6  

 
 3.4.3  กรอบอัตรากําลงัและแผนความตองการบุคลากร สายสนบัสนุน ประจําปงบประมาณ 2559   เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวนท่ีพึงม ี
จํานวนบุคลากรสายสนบัสนนุปจจุบัน 

จํานวน 
ท่ีขอเพ่ิม 

แผนความตองการบุคลากรสาย
สนับสนุนในปงบประมาณ 

2558 
ขาราชการ ลูกจาง 

ประจํา 
พนักงาน 

มหาวิทยาลยั 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  13 1 - 6 6 1 
 รวมบุคลากรสายสนับสนนุ 13 1 - 6 6 1 
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จากภาพรวมขางตน สามารถจําแนกอัตราท่ีพึงมีไดดังนี้ 
1.  หัวหนาสํานักงานคณบดี      1  อัตรา    
2. นักวิชาการพัสดุ       1  อัตรา         
3. นักวิชาการศึกษา       2  อัตรา    
4. เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป     3  อัตรา   
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร      1  อัตรา* 
6. นักวิชาการสัตวบาล      1  อัตรา  
7. นักวิชาการวิทยาศาสตร      1  อัตรา* 

(เนื่องจากมีหองปฏิบัติการในความดูแลมาก) 
8. นักวิชาการเกษตร      3  อัตรา  

   
หมายเหตุ  * คืออัตราท่ีควรมีเพ่ิม  
ป 2559  ขอบุคลากรตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร   1  อัตรา 
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3.4.4  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนาอาจารย บุคลาการสายสนับสนุนจากรายงานการดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการตาง ๆ ของปงบประมาณ 2558  
                     ตามท่ีคณะไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ สําหรับพัฒนาบุคลากร ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน รายละเอียดของปงบประมาณ  
2558  ดังตอไปน้ี 

โครงการหลัก/ 
โครงการยอย 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

โครงสรางแผน
งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

แผนดิน
(บาท) 

กศ.ปช. 
(บาท) 

1. โครงการ
สนับสนุนและ
สงเสริมการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

1. จํานวน
อาจารยท่ีเขารวม
อบรมสัมมนา
วิชาการ/วิชาชีพ 

รอยละ 80 1. อบรมสัมมนา
วิชาการ/วิชาชีพ 

คณะ 50,000  ม.ค. – มี.ค. 58 แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการ
วิจัย 

1. จํานวน
อาจารย/นักวิจัย
ท่ีเขาการอบรม
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพดานการ
วิจัย 

รอยละ 80 ของ
อาจารยท้ังหมด 

1. โครงการคาย
วิจัยชุมชน 
2. โครงการคายครู
พันธุใหมการการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน 
3. โครงการสถิติ
วิจัย 

สถาบันวิจัย   ต.ค. 57 – ก.ย. 58 แผนการผลิต
บัณฑิต
ผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

 

3. โครงการพัฒนา
ระบบ บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับ 3 1. ปรับปรุงคูมือ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. จัดทําคูมือ
ความรูดานการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากร 
3. พัฒนาระบบ
ฐานมูลการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย 

งานการเจาหนาท่ี 
 
 

งานการเจาหนาท่ี 
 
 

งานการเจาหนาท่ี/
ศูนยคอมฯ 

ร.1,183,900   1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 
58 
 

1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 
58 
 

1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 
58 
 
 
 

แผนบรหิารและ
พัฒนาสถาบัน 
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โครงการหลัก/ 
โครงการยอย 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

โครงสรางแผน
งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

แผนดิน
(บาท) 

กศ.ปช. 
(บาท) 

4. จัดกิจกรรม
สงเสริม
ความกาวหนาใน
การเล่ือนระดับ
ใหแกบุคลากรทุก
กลุม 
5. จัดกิจกรรม
เสริมสราง
ความสัมพันธท่ีดี
ระหวางบุคลากร
หนวยงาน 

 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 58 

 
 
 
 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 58 

 

4. โครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและ
องคกรแหงความสุข 

1. ระดับ
ความสําเร็จการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรบุคคล
และองคกรแหง
ความสุข 

4 ระดับ 1. จัดสรรทุนเพ่ิม
คุณวุฒิของอาจารย
ระดับปริญญาเอก 
2. จัดประชุม 
ฝกอบรม สัมมนา
เพ่ิมพูนทักษะ
ความรู สมรรถนะ 
คุณธรรม สาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 
3. ปรับปรุงพัฒนา
ระบบสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน
ใหแกอาจารย
บุคลากร 

งานการเจาหนาท่ี/
หนวยงานเปาหมาย 

 ร.
12,866,800 
(12,866,800) 

1 ต.ค. 57–31 ธ.ค. 
57 
 
 

1 ต.ค. 57–30 ก.ย.58 
 
 
 
 
 

1 ก.ค.–30 ก.ย. 58 
 
 
 
 

แผนบริหารและ
พัฒนาสถาบัน 
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โครงการหลัก/ 
โครงการยอย 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

โครงสรางแผน
งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

แผนดิน
(บาท) 

กศ.ปช. 
(บาท) 

4. จัดกิจกรรม
สงเสริม
ความกาวหนาใน
การเล่ือนระดับ
ใหแกบุคลากรทุก
กลุม 
5. จัดกิจกรรม
เสริมสราง
ความสัมพันธท่ีดี
ระหวางบุคลากร
หนวยงาน 

1 ก.ค.–30 ก.ย. 58 
 
 
 
 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 58 

5. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน
เปนทีม 

1. จํานวนผูเขา 
รวมโครงการ  
2. ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ 

1. ไมนอยกวา 
10 คน  
2. ไมนอยกวา
ระดับ 3.51 

1. อบรมการ
ทํางานเปนทีม 

คณะ 10,000  ม.ค. – มี.ค. 58 แผนบริหาร
จัดการ 

 

6. โครงการอบรม
พัฒนาอาชีพเพ่ือ
สงเสริมรายไดของ
บุคลากร 

1. จํานวน
ผูเขารวมอบรม 
2. ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
อบรม 

1. ไมนอยกวา 
11 คน 
2. ไมนอยกวา 
ระดับ 3.51 

1. อบรมอาชีพ คณะ 6,000  พ.ค. – มิ.ย. 59 แผนงานบริหาร
จัดการ 

 

7. โครงการ
สนับสนุนเสริมสราง
ความรูความเขาใจใน
การทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองคกร 

1. จํานวน
ผูเขารวมอบรม 
2. ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
อบรม 

1. ไมนอยกวา 
10 คน 
2. ไมนอยกวา 
ระดับ 4 

1. อบรมการทํา
วิจัย 

คณะ  3,000 ม.ค. – มี.ค. 58 แผนงานบริหาร
จัดการ 
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โครงการหลัก/ 
โครงการยอย 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

โครงสรางแผน
งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

แผนดิน
(บาท) 

กศ.ปช. 
(บาท) 

8. โครงการจัดการ
ระดมความรูเพ่ือ
สงเสริมการทํางาน 

1. การจัดการ
ความรูดานการ
วิจัยและการ
เรียนการสอน 

2 ดาน 1. จัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู
ทางดานการเรียน
การสอนและการ
วิจัย 

คณะ/หลักสูตร 5,000  ม.ค. – พ.ค. 59 แผนงานบริหาร
และพัฒนา
สถาบัน 

 

9. โครงการพัฒนา
อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนให
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

1. รอยละของ
อาจารยท่ีมี
ตําแหนงทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้น 
2. รอยละของ
อาจารยท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก
เพ่ิมขึ้น 
3. อาจารยไดรับ
การพัฒนาความรู
ประสบการณ 
 
 
 
4. บุคลากรสาย
สนับสนุนไดรับ
การพัฒนา 

รอยละ 5 
 
 
 
รอยละ 3 
 
 
 
40 ชม. : คน : ป 
 
 
 
 
 
40 ชม. : คน : ป 

1. สงเสริมการเขา
สูตําแหนงทาง
วิชาการ 
 
2. สงเสริมให
อาจารยไปศึกษา
ตอระดับปริญญา
เอก 
3. สงเสริมการ
พัฒนาบุคลากร
สายวิชาการมือ
อาชีพ 
 
 
4. สงเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนตาม
เสนทางสายอาชีพ 

สสว. 
 
 
 

สนอ. 
 
 
 

สสว. 
 
 
 
 
 

สนอ. 
 

ผ.230,000 
ร.1,565,000 

(1,795,000) 

 1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 
57 
 
 

1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 
58 
 
 

1 ม.ค. 58 – 31 มี.ค. 
58 
 
 
 
 

1 ก.ค. 58 – 30 ก.ย. 
58 

แผนงานยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. โครงการเชิดชู
คนเกงคนดีศรีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

    2,000     

12. โครงการสงเสริม 1. จํานวน 1. รอยละ 80 1. เขารวมอบรม คณะ   225,000 ต.ค. 57 – ก.ย. 58 แผนงานบริการ  
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โครงการหลัก/ 
โครงการยอย 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย กิจกรรม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

โครงสรางแผน
งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย/
โครงการ 

แผนดิน
(บาท) 

กศ.ปช. 
(บาท) 

อาจารยและบุคลากร
เขารวมประชุม
วิชาการ อบรม 
อาชีพ 

อาจารยและ
บุคลากรท่ีไดรับ
การอบรม
วิชาการ/วิชาชีพ 

ของอาจารยและ
บุคลากร 

วิชาการ/วิชาชีพ (ขออนุมัติ)เงินจาก
กองทุนพัฒนา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย) 

และพัฒนา
สถาบัน 

หมายเหตุ : 1 : 20 = อัตราสวนจาํนวนอาจารยตอนักศึกษาสายวิทยาศาสตร 
 

รายละเอียดการสงเสริมสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล ปงบประมาณ 2558 

วัน/เดือน/ป รายการไปราชการ รายช่ืออาจารย/เจาหนาท่ีไปราชการ 
4 ก.ย. 57 

  
  
  

อาจารยหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นํานักศึกษาเขารวมสัมมนาวิชาการเกาหลี
ศึกษา ในวันท่ี 4 กันยายน 2557  ณ  สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
  
  

อาจารยภาสุรี  ฤทธิเลิศ 
ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล 
ผศ.นันทปภัทร  ทองคํา 
ผศ.วัฒน ี บุญวิทยา 
อาจารย ดร.กันภา  อัมพุช 

11 ก.ย. 57 เปนวิทยากรอบรมดานการบริหารจัดการภูมิทัศน  ในวันท่ี 11  กันยายน 2557  ณ  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพจังหวัดปทุมธานี 

ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ 

    

16 ก.ย. 57 เขารวมสัมมนา เรื่อง มิติใหมอุตสาหกรรมไทย กับการผลิตแบบยั่งยืน ในวันท่ี 16 กันยายน 2557   
ณ  หองจูปเตอร 4 - 10 อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี

อาจารยราชาวดี  ยอดเศรณี 
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ   

26 ก.ย. 57 อาจารยหลักสตูรเกษตรศาสตร นักศึกษาเขารวมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Quality Control and 
Feed MillingTechnology ในวันท่ี 26 กันยายน 2557 ณ   หองประชุมรวงขาว  อาคารวชิรานุ

อาจารยราชาวด ี ยอดเศรณี 
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ 

  



 74 

วัน/เดือน/ป รายการไปราชการ รายช่ืออาจารย/เจาหนาท่ีไปราชการ 

  สารณ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานค   
26 ก.ย. 57 

  
  

อาจารยหลักสูตรเกษตรศาสตร นักศึกษาเขารวมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Quality Control and 
Feed MillingTechnology ในวันท่ี 26 กันยายน 2557 ณ   หองประชุมรวงขาว  อาคารวชิรานุ
สารณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา 
  
  

20 ต.ค. 57 เขารวมประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาสัตวศาสตร  ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา 

7 – 5 พ.ย. 57 เขารวมนําเสนอผลงานในหัวขอเรื่อง Brown rice Qualities as affected by low-dose 
gammairrdiation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on 
Food Salfty and Quality : Applications of Nuclear and Related Techniques  ณ  กรุง
เวียนนา สาธารณรฐัออสเตรีย 

อาจารย ดร.อัณนภา  สุขลิ้ม 

25 พ.ย. 57 ผศ.คําทอง  มหวงศวิริยะ เปนกรรมการสอบรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ สาขาวิทยา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  ณ  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอม
เกลาธนบุร ี

ผศ.คําทอง  มหวงศวิริยะ 

28 พ.ย. 57 เขารวมอบรม เรื่อง การทวนสอบความสะอาดในอุตสาหรรมอาหาร บรรจุภัณฑ เครื่องสําอาง ยาง 
และเครื่องมือแพทย   ณ  หองกรุงธน  ชั้น 3 โรงแรมรอยยัลริเวอร ถนนจรญัสนิทวงศ  
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.นันทปภัทร ทองคํา 
ผศ.วัฒนี  บุญวิทยา 

2 ธ.ค. 57 เขารวมประชุมเครือขายภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมสถาบันอุดมศึกษา  ณ  หองประชุม 301 อาคาร 
2 ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยนอรธกรุงเทพ  คลองสามรังสิต  จังหวัดปทุมธาน ี

ผศ.คําทอง มหวงศวิริยเ 
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วัน/เดือน/ป รายการไปราชการ รายช่ืออาจารย/เจาหนาท่ีไปราชการ 
8 – 9 ธ.ค. 57 เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2557  ณ  ศูนย

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
ผศ.ทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง 
อาจารย ดร.กรรณิกา อัมพุช 
อาจารย ดร.กันนภา สุขลิ้ม 
อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน 
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี 
อาจารยภาสุรี  ฤทธิเลิศ 
นางวิไลลักษณ  พงษแพทย 
นางสาวพรรษชล  ปขุนทด 
นางสาวจริยา  นามดา 

13 ม.ค. 58 เขารวมอบรม เรื่อง ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ (Food Labeling) 
(รุนท่ี 1/2558) ณ  หอง  station ชั้น 15  โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพมหานคร 

ผศ.นันทปภัทร  ทองคํา 
ผศ.วัฒนี  บุญวิทยา 
อาจารยหรรษา เวียงวะลัย 

29 ม.ค. 58 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์แตกตางจากการทวนสอบผลประเมินรายวิชา
อยางไร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ณ  หอง 1-301 อาคาร 1 (อาคารอาทิตย 
อุไรรัตน) มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธาน ี

อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร 

30 ม.ค. 58 เขารวมสัมมนา 72 ป สัตวบาล กับความกาวหนาทางโภชนศาสตรสัตว The Dynamic In 
Animal Nutrition ณ  หองรวงขาว อาคารวชิรานุสรณ  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา 

5 ก.พ. 58 เขารวมอบรมเรื่อง กุญแจสุขลักษณะ 8 ขอ ขององคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกาเพ่ือผูผลิต
อาหารแปรรูป (U.S.'s Eight  Key  Sanitation Control Practices for Food Processors) ณ  
หองกษัตริยศึก1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร  กรุงเทพมหานคร 

ผศ.นันทปภัทร  ทองคํา 
อาจารยหรรษา  เวียงวะลัย 
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วัน/เดือน/ป รายการไปราชการ รายช่ืออาจารย/เจาหนาท่ีไปราชการ 
3 – 6 ก.พ. 58 เขารวมประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 53  ณ  อาคารวชริานุสรณ  คณะเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพมหานคร 
รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา 

23 ก.พ. 58 เขารวมฟงบรรยายพิเศษเรื่องพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  ณ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  กรุงเทพมหานคร 

อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี 

25 ก.พ. 58 เขารวมประชุมกรรมการประเมินผลงาน  ณ  ภาควิชาการสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
บางเชน กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา 

3 มี.ค. 58 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบคเทอรีโอชินจากเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก : ทางเลือกหนึ่ง
เพ่ือความ ปลอดภัยในอาหาร ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 

อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร 

2 – 3 เม.ย. 58 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฉบับปการศึกษา 2557 รุนท่ี 2 ณ  หองชลดา 
โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ 

อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร 

27 - 29 เม.ย. 58 เขารวมโคงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Qอาสา เพ่ือผลิตพืชอาหารปลอดภัย ณ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 

อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน 
นางจุลักษณ  ชวยรักษ 

28 – 29 เม.ยซ 59 เขารวมประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งท่ี 3 ASTC 2015 
The 3rd Academic Science and Technology Conference 2015  ณ  มหาวิทยาลัว
หอการคาไทย กรุงเทพฯ 

ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช 
อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน 
ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา 
ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล 
อาจารยภาสุรี  ฤทธิเลิศ 
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วัน/เดือน/ป รายการไปราชการ รายช่ืออาจารย/เจาหนาท่ีไปราชการ 
อาจารย ดร.กันภา สุขลิ้ม 
นางสาวเมธาวี  เตียวสุวรรณ 
นางสาวนิศารัตนตามสมัคร 

18 – 19 มิ.ย. 58 เขารวมประชุม วิทยาการหลักการเก็บเก่ียวแหงชาติ ครั้งท่ี 13 (The 13th National 
Postharvest Technology Conference : NPHT 2015)  ณ  กรีนเนอรรี่ รีสอรท เขาใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ 

24 มิ.ย. 58 เขารวมประชุมการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.1) 
ระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 2 ภาคกลาง  ณ  คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช 
อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน 

29 - 30 มิ.ย. 58 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557    
ณ    หองคริสตัล 2,3,4 โรงแรมเซ็นจูรีพารค ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช 
อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน 

6 ก.ค. 58 เขารวมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 1 ณ โรงแรมมิราเคิล แก
รนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา 

11 - 13 ก.ค. 58 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 ณ  โรงแรม
เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

ผศ.ทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง 
อาจารย ดร.กรรณิกา อัมพุช 
ผศ.ดร.กรรริกา อัมพุช 
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี 

14, 20 ก.ค. 58 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557    
ณ    หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ 

ผศ.ทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง 
ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช 
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี 
อาจารย ดร.อัณนภา สุขลิ้ม 
ผศ.สุรพงษ  ธรรมขันธ 
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วัน/เดือน/ป รายการไปราชการ รายช่ืออาจารย/เจาหนาท่ีไปราชการ 
อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร 
อาจารยภาสุรี  ฤทธิเลิศ 

28 ส.ค. 58 เขารวมสัมมนา Food Focus Thailand Raodmap ครั้งท่ี 32 เรื่อง Chilled and Frozen 
Products ณ  หองจูปเตอร 4 - 7 อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร 
อาจารยภาสุรี  ฤทธิเลิศ 

10 - 11 ก.ย. 58 เขารวมประชุมวิชาการ Food Ingradients Asia Conference 2015  ณ  ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุม 
นานาชาติไบเทค กรุงเทพมหานคร 

อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร 
อาจารยภาสุรี  ฤทธิเลิศ 
อาจารย ดร.อัณนภา สุขลิ้ม 

18 ก.ย. 58 เขารวมประชุมสมาชิกเครือขายภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม  ณ  หองประชุมชั้น 8 อาคาร 10 
มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 

ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ 

 
สรุป   

มอีาจารยท้ังสิ้น  จํานวน 16  คน ไปราชการท้ังหมด  จํานวน  14  คน 
มีบุคลากรสายสนบัสนุน  จํานวน  13  คน  ไปราชการท้ังหมด จํานวน    6  คน 
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รายงานผลสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
วิธีดําเนินโครงการ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดทําแบบสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน สํารวจความตองการของบุคลากรของคณะ และใชเปนขอมูลเปนพ้ืนฐานในการจัดทําแผน
บริการและพัฒนาบุคลากรของคณะ คณะกรรมการดําเนินงานไดทําการแจกแบบสํารวจใหกับบุคลากร 
จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูล เพ่ือรายงานผลการสํารวจ และสรุปดังนี้ 
ผลการดําเนนิงาน  
บุคลากรสายวิชาการ 
ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของความตองการของบุคลากรสายวิชาการตองการใหหนวยงานจดัอบรม 

 
 ความตองการอ่ืนๆท่ีผูตอบแบบสํารวจตองการใหคณะจัดทํา ไดแก การเผยแพรบทความวิจัยตาม
เกณฑของ สกอ. แหลงวารสาร/งานประชุมวิชาการ  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 
- การจัดทําเอกสารประกอบการสอน/คําสอน 86.67 
- การเขียนบทความวิชาการ 80.00 
- การแตงตํารา 66.67 
- การทําวิจัย 40.00 
- โครงการเตรียมการผูท่ีมีคุณสมบัติเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 46.67 
- โครงการเตรียมความพรอมผูท่ีมีคุณสมบัติเขาสูตําแหนงทางการบริหาร 0.00 
- โครงการจัดการความรูความรูเพ่ือสงเสริมการทํางาน 26.67 
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ตารางท่ี 2 แสดงรอยละของความสนใจประเภทการทําวิจัย และลักษณะการทําวิจัย 

ประเภทการทําวิจัย รอยละ 
- วิจัยเชิงคุณภาพ 

26.67 
- วิจัยเชิงทดลอง 66.67 
- วิจัยเพ่ือการสํารวจ 0.00 
- วิจัยเพ่ือหาความสัมพันธของตัวแปร 13.33 
- วิจยัประยกุต 33.33 
- วิจัยเชิงปฏิบัติการ 13.33 
- วิจัยเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 13.33 
- วิจัยเพ่ือพัฒนา 13.33 
- วิจัยอ่ืนๆ 0.00 

ลักษณะการทําวิจัย  
- วิจัยเชิงคุณภาพ 26.67 
- วิจัยเชิงปริมาณ 26.67 
 
บุคลากรสายสนับสนุน  
ตารางท่ี 3 แสดงรอยละความตองการใหหนวยงานจัดอบรม 

การอบรม รอยละ 
- การเขียนหนังสือราชการ 87.50 
- โปรแกรม Microsoft Office เพ่ือการทํางาน 75.00 
- การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 87.50 
- การประเมินคางานและการวิเคราะหคางาน 87.50 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขอตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญงาน) 87.50 
- โครงการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน/ดานคุณธรรม 75.00 
- โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางรายไดบุคลากร 75.00 
- โครงการเชิดชู คนเกง คนดี ศรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 75.00 
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ตารางท่ี 4 แสดงรอยละความสนใจประเภทของการทําวิจัย 

การทําวิจัย รอยละ 
- วิจัยเชิงคุณภาพ 12.50 
- วิจัยเชิงทดลอง 12.50 
- วิจัยเชิงปริมาณ 0.00 
- วิจัยเชิงปฏิบัติการ 0.00 
- R to R 12.50 
- วิจัยอ่ืนๆ 0.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงรอยละของความตองการศึกษาตอ 

ระดับการศึกษา รอยละ 
- ปริญญาตร ี - 
- ปริญญาโท - 
- ปริญญาเอก - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5  สรุปการวิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน ดานทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนนุคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีการจัดสรรงบประมาณ และมีโครงการสงเสริมการเขารวมประชุม สัมมนา/อบรม/ศึกษา
ดูงาน บุคลากรทุกสายงาน ใหมีศักยภาพตามตําแหนงงาน เชน โครงการศึกษาดูงานคณะ
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เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน การอบรมนักพัสดุ
ของสมาคมนักพัสดุแหงประเทศไทย 

2. คณะมีการคัดเลือกบุคลากรตัวอยางจากทุกสายงาน ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน จาก
โครงการเชิดชูคนเกง คนดี ศรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

3. คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทําใหบุคลากรทุกสายงานมีสวนรวมในการ
บริหารงานของคณะ โดยมีการจัดประชุมอาจารย เจาหนาท่ี และคณะกรรมการบริหารคณะ
เปนระยะ 

 
จุดออน 
1. การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรยังไมชัดเจนเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑของ

มหาวิทยาลัยใหม บุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจในการประเมินการปฏิบัติงาน 
2. ยังมีอาจารยท่ีกําลังศึกษาตอปริญญาเอกท่ียังไมจบการศึกษาตามกําหนดเวลาทําใหขาดแคลน

บุคลากรสายวิชาการ 
3. บุคลากรสายสนับสนุนขาดความม่ันคงในตําแหนงเกิดการลาออกเพ่ือไปประกอบอาชีพท่ีมี

ความม่ันคงกวา และมีรายไดมากกวา ทําใหงานไมตอเนื่อง 
 

แนวทางในการสงเสริมพัฒนาบุคลากร 
1. จัดอบรมใหความรูเรื่องการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรเกิดความเขาใจ 

และจัดวิทยากรตอบขอสงสัยตาง ๆ ใหแกบุคลากร 
2. มีการติดตามใหบุคลากรดําเนินการศึกษาใหจบปริญญาเอกตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
3. จัดใหมีการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากรทุกสายงาน และจัดใหมีการ

สอนงาน ปรับพ้ืนฐานในการทํางานและบุคลากรท่ีจะลาออกกําหนดใหมีการแจงลวงหนาอยาง
นอย 2 เดือน และใหอยูสอนงานคนใหมอยางนอย 1 เดือน และทําบันทึกมอบหมายงานกัน
เปนลายลักษณอักษร 

4. จัดใหมีการอบรมสรางรายไดใหแกบุคลากร และเสริมความรูดานอาชีพเพ่ือหารายไดนอกเวลา
ทํางานสําหรับบุคลากรท่ีขาดแคลนรายได หรือใหเขารวมโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
ตามท่ีคณะไดจัดข้ึนโดยไมเสียคาใชจาย 
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3.6 วิเคราะหอัตราการรับเขา – ลาออก ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนง วันท่ีรับเขา วันท่ีลาออก หมายเหตุ 

1 ดร.ราชาวดี  ยอดเศรณ ี อาจารย 25 มิถุนายน 2546  สายวิชาการ 
2 ผศ.ดร.กรรณิกา  เรงศิริกุล อาจารย 1 มิถุนายน 2547  สายวิชาการ 
3 นางสาวภาสุรี   ฤทธิเลิศ อาจารย 1 เมษายน 2549  สายวิชาการ 
4 ดร.คมกฤษณ  แสงเงิน อาจารย 27 พฤษภาคม 2556  สายวิชาการ 
5 รศ.ดร.สุชาดา พัฒนกนก อาจารย 1 พฤศจิกายน 2556  สายวิชาการ 
6 ผศ.คําทอง  มหวงศวิริยะ อาจารย 1 ตุลาคม 2557  สายวิชาการ 
7 นายพิษณุ  แกวตะพาน อาจารย 16 ธันวาคม 2558  สายวิชาการ 
8 ดร.ณัฐพงค  จันจุฬา อาจารย 16 ธันวาคม 2558  สายวิชาการ 
9 นายวิเชียร  พุทธศร ี อาจารย 15 มีนาคม 2559  สายวิชาการ 
10 นายธนา  ก่ัวพาณิช อาจารย 15 มีนาคม 2559  สายวิชาการ 
11 นางสาวศิริวิมล  ศรีมีทรัพย อาจารย 15 มีนาคม 2559  สายวิชาการ 

 
หมายเหตุ   ในรอบระยะเวลา  5 ป จนถึงปจจุบัน ไมมีอาจารยลาออก 
 
 
 
 
 

 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนง วันท่ีรับเขา วันท่ีลาออก หมายเหตุ 
1 นางจุฑาลักษณ  ชวยรักษ นักวิชาการเกษตร 17 กรกฎาคม 2543  สายสนับสนุน 
2 นางสาวสุจติรา  แนใหม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 23 ตุลาคม 2546 1  มีนาคม 2553 สายสนับสนุน 



 84 

3 นางสาวพรรษชล  ปขุนทด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3 พฤศจิกายน 2546  สายสนับสนุน 
4 นางสาวพัณณชิตา  พิพิธอัครโสภณ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พฤษภาคม  2547 15 พฤศจิกายน 2553 สายสนับสนุน 
5 นางสาวเมธาวี  เตยีวสุวรรณ นักวิชาการสัตวบาล 15 สิงหาคม 2549  สายสนับสนุน 
6 นางสาวสุพรรษา   ชมพูพ้ืน เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการวิทยฯอาหาร 12 มกราคม 2552 1 มิถุนายน 2553 สายสนับสนุน 
7 นางสาวนิศารตัน   ตามสมัคร นักวิชาวิทยาศาสตร 27 พฤษภาคม 2553  สายสนับสนุน 
8 นางสาวนงลักษณ  พรรณพิพัฒน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 กุมภาพันธ 2554 31 กรกฎาคม 2555 สายสนับสนุน 
9 นางสาวจริยา   นามดา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 22  กุมภาพันธ 2554  สายสนับสนุน 
10 นายวรายุทธ  ฉัตรจอหอ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 9 กรกฎคม 2555 31 ตุลาคม 2557 สายสนับสนุน 
11 นางสาวชุติมา คําขันธ นักวิชาการศึกษา 28 ตุลาคม 2557  สายสนับสนุน 
12 นายสัมพันธ  อํ่าสรุา นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 ตุลาคม 2558  สายสนับสนุน 

  

 จากตารางขางตนวิเคราะหการรับเขา – ลาออก ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ท้ังบุคลากรสายสอน และสายสนับสนุน ทําใหทราบวาบุคลากรสาย
สนับสนุนมีการเขาออกหลายตําแหนง เนื่องจากไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีคิดวาม่ันคง และรายไดมากกวาเดิม ทําใหเกิดผลกระทบกับแผนพัฒนาบุคลากร คือทําใหผูท่ีมา
ปฏิบัติงานใหมตองใชเวลาในการเรียนรูงานใหม อยางไรก็ดีคณะไดมีแนวทางในการแกปญหาโดยใหผูท่ีจะลาออกตองมีการแจงลวงหนาอยางนอย 2 เดือน เพ่ือใหคณะไดมี
เวลาในการจัดหารับสมัครคนใหมและใหมีเวลาสอนงานผูมาปฏิบัติงานใหมอยางนอย 1 เดือน เพ่ือถายทอดความรู ประสบการณ และสอนงานท่ีตนปฏิบัติงานอยูตลอดจน
มีการสงมอบงานเปนลายลักษณอักษร
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บทที่  4 
มาตรการในการนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 จากการศึกษานโยบาย ทิศทางและเปาหมายของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับตั้งแตรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจนถึงเปาหมายและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยจนนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร    มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 – 2559  นั้น  การดําเนินการใด  ๆ  ใหประสบผลสําเร็จ
แลว นอกจากจะวางแผนแลวจะตองมีมาตรการนําสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตอไป  
เชนเดียวกัน  แผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรก็จะตองมีมาตรการนําไปสูการปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผล ซ่ึงคณะเทคโนโลยีการเกษตรใชมาตรการเดียวกับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปน
แผนพัฒนาบุคลากรท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนี้ 
 

4.1  มาตรการนําไปสูการปฏิบัติดานกําลังคน 
 4.1.1  การสรรหาบุคลากร  เม่ือมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน จะแบงโควตาใน
การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาเอก :  ปริญญาโท  50  :  50  สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนจะจัดจางบุคลากรวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป  มีวิธีการสรรหาบุคลากรหลายวิธีเพ่ือใหเหมาะสมและ
ทันเวลา  โดยคํานึงถึงความโปรงใส  เปนธรรม  ใหสามารถไดคนเกง  คนดีตรงกับความตองการของ
มหาวิทยาลัย  เชน การสอบแขงขันจะใชในกรณีบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขาปฏิบัติราชการตามตําแหนง  
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยปกติการคัดเลือกจะใชใน
กรณีการบรรจุแตงต้ังผูมีความรูความสามารถสูง  อาทิ  มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก  มีตําแหนงทาง
วิชาการมาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  และใหไดรับเงินเดือนในอัตราท่ีสูงกวาคุณวุฒิหรือตามแตสภา
มหาวิทยาลัยจะเห็นชอบ  การรับโอนหรือรับยายบุคลากรจากหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความ
ตองการของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ เพ่ือเปนการกลั่นกรองใหไดบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมตาม
ภาระหนาท่ี  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดระเบียบวาดวยการทดลองปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน  อาทิ พนักงาน
มหาวิทยาลัยตองทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป  นับแตวันท่ีเขาปฏิบัติงาน  
และประเมินเปนระยะ ๆ ทุก  6  เดือน  รวม  2  ครั้ง  มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
จริง จํานวน  3  คน  ประกอบดวย 
  1.  หัวหนาหนวยงานท่ีสังกัด   เปนประธานกรรมการ 
  2.  ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับ  เปนกรรมการ 
  3.  ผูบังคับบัญชาข้ันตนท่ีเปนผูมอบหมายงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 
 4.1.2  การพัฒนาบุคลากร  ในสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มีการแขงขันตลอดเวลา  
ภารกิจตาง ๆ  จะขับเคลื่อนไปไดอยางรวดเร็วตามกระแสสังคมและบรรลุเปาหมายนั้นความสําคัญอยูท่ี
บุคลากรท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัย  หากแนวทางการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลากหลาย    
และถูกตองตามความตองการก็จะสามารถใชศักยภาพของบุคลากรไดอยางเต็มกําลังความสามารถ  มี โดย
ในบางโครงการมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบและบางโครงการคณะเปนผูรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศและการจัดโครงการฝกอบรมของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด
ข้ึนเองเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย อยางนอย  3 – 5 โครงการตอป  อาทิ  โครงการ
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พัฒนามาตรฐานการสอนระดับอุดมศึกษาท่ีจัดข้ึนสําหรับคณาจารยท่ีเขาใหม  โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางประสิทธิภาพในการใหบริการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
โครงการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษา  การเขียนผลงานทางวิชาการ 
  2.  การสนับสนุนสงเสริมใหเขารับการอบรม  การสัมมนาในเรื่องท่ีเก่ียวกับการทํางาน  
การพัฒนางานสําหรับผูบริหาร  เปนระยะเวลาสั้น  จํานวน 1 – 3 วัน และระยะยาวท่ีจัดโดยหนวยงาน
ภายนอก อาทิ  หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย (นบม.)  การอบรมหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.)  
การอบรมหลกัสูตรนักบริหารระดบักลาง (นบก.)   
  3.  การสนับสนุนสงเสริมใหเขารับการอบรมทักษะวิชาการ/วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  เชน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการ ดานการวิจัย ดานวิธีสอน ดานหลักสูตรเปนตน 
  4.  การสนับสนุนใหไปศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  ท้ังนี้  อาจไมตองใชเวลาราชการแตตอง
ไดรับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเสียกอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองตรวจสอบวาสาขาวิชาท่ีไปศึกษาตรง
กับความตองการและมีความสําคัญตอการพัฒนางานในตําแหนง  หรือพัฒนางานใหม ๆ  หรือไม  เม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลวมหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
  5.  การสนับสนุนใหลาไปศึกษาในระดับสูงข้ึน  มีการกําหนดคุณวุฒิ  สาขาวิชาใหทราบ
อยางเปดเผย  เพ่ือใหบุคลากรไปศึกษาใหตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัย  โดยอนุญาตใหลาและ
ไดรับเงินเดือนระหวางลา 
  6.  การจัดหาทุนสนับสนุนเพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษาในระดับสูงข้ึน  มหาวิทยาลัยมี
เครือขายในการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใหการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน  อาทิ  สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย  มีกองทุนพัฒนาบุคลากรท่ีมีเงินในกองทุน  50  ลานบาทซ่ึงนําดอกผลมาใชในการ
บริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร  มีแหลงทุนภายนอก อาทิ  โครงการผลิตและพัฒนาอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทุนสํานักงาน ก.พ. ทุนสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 
  7.  การจัดต้ังกองทุนวิจัย  เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะ  มีผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน  
นอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนการทําวิจัยจากหนวยงานภายนอกดวย 
  8.  การออกกฎ  ขอบังคับ ระเบียบและการปรับปรุงกฎ ขอบังคับ ระเบียบวาดวยการ
บริหารงานบุคคลใหเหมาะสม  เปนธรรมโดยใหบุคลากรมีสวนรวม 
  9.  การรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง  ๆ ไวในหนังสือสาระนารูสําหรับ
บุคลากร  เพ่ือประโยชนในการศึกษาทําความเขาใจ การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
  10.  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละบุคคล  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการ
พัฒนางาน  การพัฒนาความรูเก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวของกับงาน การวิเคราะห  และเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับงานแตละงานได 
  11.  การเชิดชูบุคลากร ท่ีทํางานดีมีประสิทธิภาพสูง 
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 4.1.3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับโดย
กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ  6  เดือน 
  ครั้งท่ี  1  ตุลาคม – มีนาคม  ปถัดไป 
  ครั้งท่ี  2  เมษายน – กันยายน 
 มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอย  2  ระดับ  คือ 
 1.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหนวยงาน  จํานวน  3 – 5  คน 
 2.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองและรายงานผล
ตออธิการบดี 
 4.1.4  สวัสดิการ คาตอบแทน  และประโยชนเก้ือกูล  เนื่องจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย  มีอยู  
5  ประเภท  และมีกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในแตละ
ประเภทแตกตางกันไป  เพ่ือมิใหเกิดความรูสึกขาดขวัญกําลังใจ ขาดความม่ันคง  และเพ่ือมิใหมีความ
แตกตางกันมากในดานตาง ๆ  มหาวิทยาลัยจึงไดมีการออกระเบียบขอบังคับตาง ๆ ท่ีอยูในอํานาจเพ่ือ
เอ้ืออํานวยใหบุคลากรไดรับสวัสดิการ  คาตอบแทน  และประโยชนเก้ือกูลตาง ๆ ใหเทาเทียมหรือใกลเคียง
กันในดานตาง ๆ  ดังขอ1-7  และคณะไดเพ่ิมเติมในขอท่ี 8 
  1.  สวัสดิการดานท่ีพักอาศัย   มีบานพัก  แฟลต  หอพักนักศึกษา  และหองพักใหเชาใน
ราคาถูกท่ีอยูภายในมหาวิทยาลัย 
  2.  สวัสดิการกองทุนกูยืมของสมาชิกสโมสรเจาหนาท่ี 
  3.  สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูปทุมธานีสําหรับขาราชการและบุคลากรประเภท
ประจํา  การเปนสมาชิก ช.พ.ค.  ช.พ.ส. 
  4.  กองทุนประกันสังคม 
  5.  การใหคาตอบแทน  เงินเดือนท่ี สูงกวาอัตราเงินเดือนข้ันตนของขาราชการ  
ผูทรงคุณวุฒิจะไดรับตามศักยภาพ  ความรู  ความสามารถและประสบการณโดยผานความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย  มีการตอบแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย  ศาสตราจารย  มีการพิจารณาความดีความชอบจากผลประเมินการปฏิบัติงาน  และพิจารณา
ปรับคาตอบแทนใหเสมอเม่ือมีการปรับคาตอบแทนภาคราชการ 
  6.  มีนโยบายจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการตาง ๆ  เพ่ิมข้ึน 
  7.  ประโยชนเก้ือกูลตาง ๆ  อาทิ  ในการเดินทางไปราชการบุคลากรจะไดรับเบี้ยเลี้ยงและ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในอัตราท่ีเทียบเทากับขาราชการ 
 
 4.1.5  งบประมาณดานบุคลากร     คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร  โดยมีการจัดสรรงบประมาณ  ในการไปอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน ไปราชการ ใน
ปงบประมาณ 2559  โดยมหาวิทยาลัยเปนผูจัดสรรงบประมาณ  เฉลี่ยรายละ  5,000 – 10,000  บาท  
และจัดใหมีเชนนี้ทุกปงบประมาณ  
4.2  การติดตามประเมินผล 
 ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ พ.ศ. 2559   ในบทท่ี  2  ไดกําหนดเปาหมาย แผนงาน  โครงการและกิจกรรมในการพัฒนา
บุคลากรไวแลว  เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณคณะจักติดตามการรายงานผลการดําเนินการตามโครงการท่ี
กําหนดไวดังนี้ 
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 1.  ตรวจสอบ  วิเคราะหจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณไวเพ่ือพัฒนาบุคลากรวาได
ดําเนินการตามเปาหมายหรือไม   
 2.  ตรวจสอบ  วิเคราะหจํานวนโครงการท่ีกําหนดไวเพ่ือพัฒนาบุคลากรวาไดดําเนินการตาม
เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการหรือไม  
 3.  ประเมินผลจากบุคลากรผูเขารับการพัฒนา  และนําผลการติดตามประเมินผลมาวิเคราะหเพ่ือ
ปรับแผนพัฒนาบุคลากร  ใหเหมาะสม 
 4.  รายงานผลการตรวจ  ติดตามประเมินผลใหกรรมการบริหารคณะและท่ีประชุมคณะทราบทุกป
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   ระบบติดตามผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํารวจความตองการการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน 

เสนอโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรตอท่ี
ประชุม กบ. 

อนุมัติ 

 

แจงบุคลากรทุกคนทราบ 

 

บุคลากรเขารับการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 

ติดตามผลการนําความรูและการนําไปใช 

รายงานผลเพ่ือประเมินความสําเร็จแผนบริหาร
และพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 

นําผลปรับปรุงแผนพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนบัสนนุปตอไป 

ไมอนุมัติ ปรับแกไข 
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