คํานํา
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
จังหวัดปทุมธานี เปนคณะที่มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีเปนผูสามารถหาองคความรูใหม
และวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยบูรณาการภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล เพื่อใหมีบัณฑิตเปนผูมีความรู
ความสามารถทางเทคโนโลยี ก ารเกษตรนํ าไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเองและท อ งถิ่ น ตลอดจนให
ความสําคัญกับการดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพื่อเปนการสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ใหกับสังคมและประเทศชาติ ซึ่งการดําเนินงานดานตาง ๆ ของคณะจะสําเร็จตามวัตถุประสงคและกรอบ
นโยบายการบริหารงานที่ดีได ตองมีการวางแผนดานบุคลากรและนโยบายบริหารจัดการที่ดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติราชการ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีเปนไปตามวัตถุประสงคของคณะ และเปนไปตาม
นโยบายดานบุคลากรและกลยุทธหลักของมหาวิทยาลัยดานบุคลากร ซึ่งคณะไดจัดทํ าแผนบริห ารและ
พัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2559 ที่มีความเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5
ป ของคณะ ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเปนที่เรียบรอยแลว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กุมภาพันธ 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ประวัติความเปนมา
ประวัติและภารกิจคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดพัฒนา
มาจากภาควิ ช าเกษตรศาสตร คณะวิ ช าวิท ยาศาสตร วิ ท ยาลั ย ครู เพชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ตั้งแตปพุทธศักราช 2528
ป 2538 ไดมีพระราชกฤษฎีกาไดจัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรม ในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ โดยมีการผลิตบัณฑิตสาขา เกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตอมา ไดผลิตบัณฑิต
เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาสัตวบาล สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ป 2542 ไดมีการ
เปลี่ยนชื่อเปนคณะเทคโนโลยีการเกษตร จนถึงปจจุบัน
ในปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีภารกิจทั้ง 4 ประการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือ
“อุดมศึกษาและเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” ทางคณะไดเปดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ป (วท.บ.)
จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรเกษตรศาสตร แขนง
วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และแขนงวิชาสัตวศาสตร ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร คณะมีการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอโดยเขารวมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามที่
ตางๆ มีโครงการวิจัยทางดานเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของคณาจารยและนักศึกษาในดานการเกษตรการ
พัฒ นาและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร งานอบรมดานการพัฒ นาบุคลิกภาพแกนักศึกษา งานทํานุ
บํ า รุงศิ ล ปวั ฒ นธรรมร วมกั บ ศู น ย ศิ ล ปวัฒ นธรรมของมหาวิท ยาลัย งานบริการทางวิช าการแกชุมชน มี
หลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของทองถิ่น รวมทั้งโครงการตามแนวพระราชดําริ และไดรับเชิญไปเปน
วิ ท ยากรในหน ว ยงานต างๆ ทั้ งภาครั ฐ และเอกชน นอกจากนี้ ค ณะยั งได จั ด ทํ าระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อใหเปนไปตามเกณฑขอกําหนดของ สกอ. เพื่อให การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและนโยบาย
ปรัชญา
สรางสรรคคนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย สงเสริมภูมิปญญาไทย ใสใจภูมิปญญาสากล
วิสัยทัศน (Vision)
เปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตรเพื่ อการพั ฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน โดยการบูรณาการภู มิ
ปญญาไทยและภูมิปญญาสากล
พันธกิจ (Mission)
1. การผลิตบัณฑิตโดยมุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
2. การวิจัยมุงเนนการหาองคความรูใหมและการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยการบูรณาการภูมิ
ปญญาไทยและภูมิปญญาสากล
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3. การบริการวิชาการโดยมุงเนนการใหความรูทางดานเทคโนโลยีการเกษตรแกชุมชนและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. การทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาประสงค (Goals)
1. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรูและคุณธรรม
2. ผลการศึกษาและการวิจัยที่เปนองคความรูใหม สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. ทองถิ่นสามารถนําองคความรูทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
4. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล
นโยบายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายในการพัฒนาดังนี้
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางดานเทคโนโลยีการเกษตรใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
ตามปรัชญาของคณะและเปนที่พึงประสงคของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาและ
การวิจัยประยุกตทางดานวิทยาศาสตร
4. พัฒนาการบริการวิชาการแกชุมชนในทองถิ่น
5. สงเสริมและสนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. สงเสริมประชาธิปไตยและ การประกันคุณภาพการศึกษา กับงานกิจการนักศึกษา

1.2 หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องมาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนคณะหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องผานมาตลอดระยะเวลา 75 ป ทําใหมีความเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว ทั้งทางดานกายภาพ และดานวิชาการ ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒ นากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐาน และสอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ
การบํารุงรักษา การใชป ระโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุ ลและยั่งยื น โดยมี
วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคมปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทย
ฐานะครู องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ใหไดบั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงคดั งกลาว ก็ คือ บุ คลากรทั้งผูบ ริห าร
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อาจารย และเจ าหน าที่ จะตองมี ทั้งปริมาณที่ เพี ย งพอ และคุ ณ ภาพที่ เหมาะสมตามเกณฑ ที่สํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อให
เทาทันตอการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการแขนงตาง ๆ สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในระบบ
การบริ ห ารจั ด การ การประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงไดจัดทําแผนการ
จั ด หาและพั ฒ นาบุ ค ลากรของคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร และจั ด ทํ า เป น แผนระยะ 1 ป เพื่ อ การ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
1.3 วัตถุประสงค
เพื่ อ จั ด ทํ า แผน/โครงการการจั ด หาและพั ฒ นาบุ ค ลากรของคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในปงบประมาณ 2559
1.4 เปาหมาย
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอองคกร และเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีคุณภาพ
- มีความรักองคการ
- มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด
- มีความพึงพอใจในการทํางาน
- มีความกาวหนาในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติ
1.5 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. ศึกษา วิเคราะหสภาพปจจุบัน ความตองการ ปญหา แนวโนมในอนาคตเกี่ยวกับภารกิจหลัก
และทรัพยากรบุคคลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. นําขอมูลที่ไดจากขอ 2 มาสังเคราะห จัดทํา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ
2559 เสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
4. นําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2559 ตอคณะกรรมการบริหารคณะ
หรือผูมีอํานาจ
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. คณ ะเทคโนโลยี ก ารเกษตรมี แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ไ ด ผ า นความเห็ น ชอบโดยคณ ะ
กรรมการบริหารคณะ หรือผูมีอํานาจ
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีกรอบการพัฒ นาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2559 ที่ใชเปน
เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีการศึกษานโยบายตามกรอบและทิศทางการพัฒ นาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีนโยบายหลักที่จะขยายโอกาส
ทางการศึกษาโดยใหครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนคนดี คนเกง และมีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งไดปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนารูปแบบของกิจกรรม
นอกหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีโลกทัศนที่
กวางไกลพรอมที่จะออกไปทํางานได และพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานระดับนานาชาติ และตอบสนอง
ความตองการของประเทศ โดยสนั บ สนุ นให มีการเปดหลั กสูตรใหมและขยายจํานวนรับนั กศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี ใหบรรลุเปาหมายจํานวน 40 % ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดในพื้นที่ใกลเคียง เมื่อถึงป 2558 ในการดําเนินการ
ดังกลาวจึงตองศึกษาราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) นโยบาย
รัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษา ในฐานะที่เปนสวนราชการใน
สังกัด เพื่อใหการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง เชื่อมโยง
กับความตองการบุคลากรที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
2.1 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
การเขาบริหารราชการแผนดินในครั้งนี้ แมจะเปนการใชอนาจและหนาที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาล
กอน ๆ เคยปฏิบัติมา แตก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบางประการ อันทําใหรัฐบาลนี้แตกตางจากรัฐบาลอื่น ๆ
อยูบาง ในดานเงื่อนไข รัฐบาลนี้เขามาสืบทอดงานและสานตอภารกิจจากการที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) ได เคยกํ าหนดแนวทางการแก ป ญ หาของประเทศไวกอนแลว เปน 3 ระยะ ตั้งแตเมื่อเขาควบคุม
อํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคา 2557
โดยระยะแรก ไดมุงเนนระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใชกําลังและอาวุธสงครมกอความรุนแรง
แกไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภากอนหนานั้นอยูในสภาพที่ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามปกตินาน
กวา 6 เดือน ตอลดจนไดเรงแกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาของประชาชน และมุงนําความสงบสุข
ความสวบ กลับคืนสูประเทศ จากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เขาสูระยะที่ 2 ดวยการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่ว คราว การจั ดตั้ งสภานิ ติบั ญ ญั ติแห งชาติ (สนช.) การเสนอราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้น คสช. จะลดบทบาทและภารกิจเปนที่
ปรึกษาและทํางานรวมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแกไขปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือ
ความมั่นคงของชาติ สวนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติ และคณะธรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคงให แกป ระเทศกอนจะ
สงผ านไปสูร ะยะที่ 3 คื อ การประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับ ถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่ว ไป เงื่อนไข
ดังกลาวถือเปนพันธกิจที่รัฐบาลยังคงยึดมั่นและดําเนินการตดไป
มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดกําหนด หนาที่ของรัฐบาลไว 3 ประการเปนครั้งแรก คือ
1) การบริหารราชการแผนดิน 2) การดําเนินการใหมีการปฏิรูปในดานตาง ๆ 3) การสงเสริมความสามัคคี
และความสมานฉันทของประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับหนาที่ทั้ง 3 ประการ
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ดังกลาวดวย ในดานการบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ดาน โดยไดนํายุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศวาดวยการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปน
หลักสําคัญ ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเนนความพอดีพอสมควรแกฐานะ ความมีเหตุ และการมี
ภูมิคุมกันมาเปนแนวคิด ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความ
ตองการของประชาชน เปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกดานตองการสรางความเขมแข็งแก
องค กรการปกครองทุ กระดั บ ตั้ งแต ทั้ งถิ่น ถึงประเทศ ตองการเสนอยุทธศาสตรก ารพั ฒ นาที่ ยั่งยืน และ
ตองการใหประชาชนเกิดความชัดเจน รูลวงหนาวาประเทศจะกาวหนาทางไหน เพื่อเตรียมตัวไดถูกตอง
นโยบายรัฐบาล 11 ดาน
1. การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
9. การรักษาความมั่ นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุ ลระหวางการอนุ รักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นโยบายรัฐบาลดาน 4 การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิ ลปวัฒ นธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และ
ความเปนไทย มาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
1. จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคั ญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒ นาตนไดเต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สราง
เสริ มคุ ณ ภาพการเรีย นรู โดยเน น การเรี ย นรูเพื่ อสรา งสัม มาชี พ ในพื้ น ที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพั ฒ นา
กําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2. ในระยะเฉพาะหน า จะปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึ ก ษาให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู ยื ม เงิน เพื่ อการศึ กษาให มีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่ อเพิ่ มโอกาสแกผูย ากจนหรือด อยโอกาส จัดระบบการ
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สนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
3. ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนท องถิ่น และประชาชน
ทั่ ว ไป มี โอกาสรว มจั ดการศึ กษาที่ มีคุณ ภาพและทั่ วถึง และรว มในการปฏิ รูป การศึกษาและการเรีย นรู
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามศักยภาพและความพรอมโดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและ
คลองตัวขึ้น
4. พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอตอการพัฒนาผุ
เรี ย นทั้ งในด า นความรู ทั ก ษะ การใฝ เรีย นรู การแก ป ญ หา การรั บ ฟ งความเห็ น ผู อื่ น การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
5. ส งเสริมอาชี วศึ กษาและการศึกษาระดั บ วิทยาลั ย ชุมชน เพื่ อสรางแรงงานที่ มีทักษะ
โดยเฉพาะในท องถิ่ น ที่ มีค วามต องการแรงงาน และพั ฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษาให เชื่อ มโยงกั บ
มาตรฐานวิชาชีพ
6. พั ฒ นาระบบการผลิตแบะพัฒ นาครูที่มีคุณ ภาพและมีจิตวิญ ญาณความเปน ครู เน น
ครูผูสอนใหมีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียน
การสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา
มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการปลู กฝ งคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ตลอดจนพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต สรางสัน สุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
8. อนุ รักษ ฟ นฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒ นธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภู มิป ญญา
ทองถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒ นธรรมไทย เพื่ อการเรียนรู สรางความภาคภู มิใจในประวัติ
ศาตรและความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูบคาทางเศรษฐกิจใหแกประชาชน
9. สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากลและการสร างสรรค งานศิ ล ปะและวั ฒ ธรรมที่ เป น สากล เพื่ อ เตรี ย มเข าสู เสาหลั ก วั ฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนหนึ่งของประชาคมโลก
10. ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปดพื้นที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
นโยบายรัฐบาลดาน 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
รัฐบาลใหความสําคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอด และการสรางนวัตกรรมเพื่อนําไปสู
การผลิตและบริการที่ทันสมัย ดังนี้
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1. สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงไปสูเปาหมายใหไม
ต่ํากวารอยละ 1 ของรายไดประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง ทั้งนี้ เพื่อใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันและมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มี
ระดับการพั ฒ นาใกลเคียงกัน และจัดระบบบริห ารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให มี
เอกภาพและประสิทธิภาพโดยใหมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
2. เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวาง
วิท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ ศวกรรมศาสตรและคณิ ตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ ขาดแคลน การ
เชื่ อมโยงระหวางการเรียนรูกับ การทํางาน การให บุคลากรด านการวิจัย ของภาครัฐสามารถไปทํ างานใน
ภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจาก
หนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
3. ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปตอยอดหรือประโยชน รวมทั้งสงเสริมการจัดทําแผนพัมนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุมจังหวัด เพื่อใหตรงกับความตองการของทองถิ่น ผลักดันงานวิจัย และพัฒนาในสูการใชประโยชนเชิง
พาณิชย โดยสงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
4. สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงาน สะอาด ระบบราง
ยานยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสม ไมเพียงแตจะใชเทคโนโลยีจากตางประเทศสงเสริมการใชเครื่องมือ วัสดุ และสินคา
อื่น ๆ ที่ เป นผลจากการวิจั ยและพั ฒ นาภายในประเทศในวงกวาง โดยจัดใหมีน โยบายจัดซื้อจัดจางของ
ภาครัฐที่เอื้ออํานวย เพื่อสรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จําเปนจะตองจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศจะใหมีเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดใน
อนาคตดวย
5. ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดานนวัตกรรมซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่สําคัญในการตอยอดสูการใชเชิง
พาณิชยของภาคอุตสาหกรรมใหมีความพรัอม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ตาง ๆ เชน การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนยวิเคราะห หองปฏิบัติการ สถาบัน และศูนยวิจัย เปนตน
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 - 2559)
1. ปฐมบท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา โดยที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นสมควรใหประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งเปนแผนพัฒนา ฯ ที่ภาคีทุกภาคสวนในสังคมไทยทุกระดับ ไดมีสวนรวม
ดําเนินการ และไดใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความเห็นตามมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แลว เพื่อใชเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ดังมีสาระสําคัญตามที่แนบทายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเมื่อป 2504 จนถึง
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 มี พั ฒ นาการมาอย า งต อ เนื่ อ งภายใต ส ถานการณ แ ละเงื่ อ นไข รวมทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 การ
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พัฒนาประเทศอยูภายใตกระแสโลกาภิวัตน จึงเปนจุดเปลี่ยนกระบวนทัศนของการวางแผนที่ยึด “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มี “การพัฒนาแบบองครวม” และ
เริ่มใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา ตอมาในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
และฉบั บ ที่ 10 ได น อมนํ าหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงเป น ปรัชญานํ าทางในการพั ฒ นาและ
บริหารประเทศ
ผลการพั ฒ นาประเทศก อ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 8 ไดข อสรุป วา การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
กาวหนา การพัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน และการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการพัฒนาประเทศที่เริ่มดําเนินการตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 8 ต อเนื่ องถึ งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 โดยแผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 8 เปลี่ย นแนวคิดจากเดิมที่ มุงพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ เป น การเน น ให ค นเป น ศู น ย ก ลางการพั ฒ นาประเทศทุ ก ขั้ น ตอนตามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ตอเนื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ยังคงอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศ เนนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับภาคสวนตางๆ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ยังคงนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาพื้นฐาน มุงสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศภายใตทุนสําคัญ 3 ทุน ไดแก ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม
ทุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผลการพั ฒ นาประเทศในระยะของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10
พบวาสังคมไทยไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอยางกวางขวางในทุกภาคสวน ขณะที่
ความอยูเย็นเปนสุขในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 อยูระหวางรอยละ 66 – 67 ใกลเคียงกับรอยละ 65
ในป 2549 ซึ่งเป น ป สุด ทายของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9 โดยป จจั ยดานเศรษฐกิจ ที่เขมแข็ ง การมี งานทํ า
ความเขมแข็งของชุมชน และความอบอุนของครอบครัว สงผลตอความอยูเย็นเปนสุข อยางไรก็ตาม ปจจัยที่
ยังเปนอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก ความสมานฉันทในสังคม สภาพแวดลอมและระบบนิเวศขาดความสมดุล
รวมถึงสุขภาวะของคนไทยในดานคุณภาพการศึกษา
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที1่ 0
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไดมีก ารประยุกตใชและมี ผ ลอยางเป น รูป ธรรมในช วงที่
ประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป 2540 และเปนแนวทางปฏิบัติอันสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยให พน จากภาวะวิกฤต ทั้ งวิ กฤตเศรษฐกิจโลกที่สงผลกระทบตอประเทศไทย รวมถึงวิกฤตที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศทั้ งวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ วิ ก ฤตการเมื อ ง และวิ ก ฤตทางสั งคม การน อ มนํ าหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติ ไดสงผลใหประเทศไทยเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสูงขึ้นในหลายดาน ขณะที่
บางเรื่องอยูในระหวางการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและประชาชนไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
รุนแรงในเบื้องตนแตสามารถฟนตัวไดเร็วขึ้น ความกาวหนาในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู
การปฏิ บัติของทุกภาคส วนเพื่ อมุงหวังให เกิดภูมิคุมกันแกตัวเอง ครอบครัว องคกร สังคมและประเทศมี
หลายประการ
ในส ว นภาครั ฐ ได น อ มนํ าไปประยุ กต ใช ในการบริห ารประเทศในหลายระดั บ ทั้ งเป น
หลักการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาค การกําหนดนโยบายภาครัฐที่ยั่งยืน การกําหนดกลยุทธและการ
ดําเนิน การตามนโยบายที่ เหมาะสม ตลอดระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมาประเทศไทยไดดํ าเนิ น นโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคอยางรัดกุมมากขึ้น บนพื้นฐานการของการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยกําหนดกรอบ
การคลังที่ยั่งยืนเพื่อเปนกฎเกณฑในการใชจายงบประมาณของรัฐบาล ประกอบดวย 1) การรักษาสัดสวนหนี้
สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในระดับที่ไมเกินรอยละ 50.02) การกําหนดสัดสวนรายจายการ
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ลงทุนของรัฐบาลไมต่ํากวารอยละ 25.0 ของงบประมาณโดยรวม และ 3) การกําหนดภาระหนี้รัฐบาลไมให
เกินรอยละ 15.0ของงบประมาณรวม
ขณะที่ ภาคธุ ร กิ จ เอกชน ได มี ก ารประยุ ก ต ใช ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย า ง
กวางขวางมากขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป 2540 องคกรภาคธุรกิจไดมีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจเพื่อใหมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น บทเรียนจากวิกฤตทําใหองคกรธุรกิจขนาดใหญเริ่มมี
วิ สั ย ทั ศ น ที่ มุ ง กํ า ไรระยะยาวมากกว า ในระยะสั้ น และให ค วามเป น ธรรมแก ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย การ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจไดสงผลตอการวางแผนการลงทุน การผลิต การบริหาร
กําลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกดาน ทั้งกลุมธุรกิจขนาดใหญ และกลุมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม มีการกระจายความเสี่ยงอยางรอบคอบ โดยเฉพาะการกระจายแหลงเงินทุนจากหนี้ระยะสั้น
ในตลาดเงินมาเปนการระดมทุนในตลาดทุนมากขึ้น สินเชื่อของภาคธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงินตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศลดลงจากรอยละ 44.1 ในป 2546 เปนรอยละ 36.3 ในป 2543 ขณะที่การออกหุนกู
และหุน ทุน มีสัด สวนเพิ่ มขึ้น การระดมทุ นไดคํานึงถึงศักยภาพของทุนในประเทศอยางรอบคอบมากกวา
ในชวงกอนเกิดภาวะวิกฤต จึงลดการกอหนี้ตางประเทศลงอยางชัดเจน สัดสวนหนี้ตางประเทศตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศลดลงจากรอยละ 72.9 ในป 2542 เปนรอยละ 33.9 ในป 2553 รวมทั้งมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการสรางฐานการผลิตที่ใชวัตถุดิบโดยเฉพาะภาคเกษตรและนําภูมิปญญาทองถิ่นมาตอ
ยอดสรางคุณคาที่ผลประโยชนตกอยูกับประชาชนในพื้นที่ เชน การผลิตและการสงออกสินคาเครื่องใชใน
บาน สบู ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร รายไดจึงกระจายสูชุมชน สินคาสงออกเริ่มมีฐานที่กระจายประเภท
ผลิตภัณฑหลากหลายมากขึ้นเชนเดียวกับการกระจายตลาดสงออกไปสูตลาดใหมๆ เพื่อลดความเสี่ยง
สวน ภาคประชาชนและชุมชน รับรู เขาใจและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย ประหยัด ไมฟุมเฟอย มีการเก็บออม และสรางการมีสวนรวม
ในชุมชน จากการเผยแพรแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง กวางขวางตั้งแตในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปนตนมา ทําใหการรับรูของประชาชนขยายตัวคอนขางมาก จากผลการสํารวจของ
โครงการ พ.ศ. พอเพียงในชวงป 2550 – 2551 ประชาชนกลุมตัวอยางทั้งหมดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร และวิทยุ ขณะที่ความเขาใจ
ในการนําไปประยุกตใชเพื่อการดํารงชีพมีสูงถึงรอยละ 74.0 ของกลุมตัวอยาง ความเขาใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกตางกันในแตละหลักการ ในหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุมกัน และ
เงื่อนไขการมีความรู พบวา การมีคุณธรรมอยูในเกณฑสูงถึงรอยละ 75–85 ขณะที่ความเขาใจในหลักความมี
เหตุผลมีรอยละ 44.0 และประชาชนมีความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวามีเชื่อมโยงอยาง
มากกับการประหยัด ไมฟุมเฟอย มีชีวิตเรียบงาย มีการออม และเอื้อเฟอ เผื่อแผ แบงปนชวยเหลือผูที่ดอย
โอกาส
ขณะที่ ภาคเกษตร เปนภาคที่มีความสําคัญและมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในทุกระดับอยางกวางขวางตั้งแตระดับเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หลักการของ
เกษตรทฤษฎีใหมเปนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรที่เปนรูปธรรม นําไปสู
ความพออยูพอกินมีความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร ลดรายจาย พึ่งตนเอง และแกปญหาความยากจน
ของภาคครัวเรือนและภาคชุมชน เกษตรกรที่นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
หลายพื้ น ที่ ปรากฏผลชั ด เจนวาสามารถกาวพ น ภาวะหนี้ สิน จากการทํ าการเกษตรเชิ งพาณิ ช ย สูเกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรียวนเกษตร เกษตรกรตัวอยางที่ไดรับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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ตางก็ ยืน ยัน วาเกษตรกรที่ เริ่มต น ชี วิตใหมดว ยการดําเนิน ตามเกษตรทฤษฎีใหมที่ ล ดรายจาย ลดการใช
สารเคมี และเนนการผลิตที่ยึดความมีเหตุผล และองคความรู สามารถทําใหเกษตรกรมีเงินออม หลุดพนจาก
ภาวะหนี้สิน และมีรายไดมั่นคงสามารถชวยเหลือ แบงปนใหเพื่อนบานและชุมชน
นอกจากนี้ ดานการศึกษา ทั้งมูลนิธิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพั ฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห งชาติ และสถาบั นวิจั ยอื่น ๆ ไดมีการสรางองคความรูเกี่ย วกับการนํ าปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปประยุกตใชอยางหลากหลายมากขึ้น มีการสังเคราะหบทเรียนจากการปฏิบัติจริง นํามาจัดระบบ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางกวางขวางในหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่น จัดทําหลักสูตรการเรียน
การสอนและการฝกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษา
ขั้นพื้ น ฐานและมหาวิทยาลั ย โดยเฉพาะระดั บอุ ดมศึ กษามี 26 หลั กสูตร/รายวิชา ใน 19 สถาบั น มี การ
เสริมสรางเครือขายการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีการเปดสอน รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเขมขนยิ่งขึ้น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ภายใต ส ถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะมี ผ ลต อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังตองเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่ผันผวน ซับซอนและคาดการณผลกระทบไดยาก แมวาในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุมกัน
เพิ่มขึ้น และมีภูมิคุมกันที่แข็งแกรงแตกตางกันไปทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แตก็ยังไม
เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ การเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหประเทศตอง
เผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่ออนแอ โครงสรางเศรษฐกิจที่
ไมสามารถรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของคานิยมที่ดีงามในสังคมไทย
ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงดานความมั่นคงของประเทศ จึง
จําเป น ต องนํ าภู มิ คุมกั น ที่ มีอยู พรอมทั้ งสรางภูมิคุมกัน ในประเทศใหเขมแข็งขึ้น ภายใตห ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสรางทุนที่มีอยูของประเทศใหเขมแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งใชประโยชน อยางมีป ระสิทธิภ าพและเปนธรรม เพื่ อ
เตรียมพรอมใหประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางยั่งยืน
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่มีความตอเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปน
ศู น ย ก ลางของการพั ฒ นา” รวมทั้ ง “สรางสมดุลการพั ฒ นา” ในทุกมิติ และขับ เคลื่อนใหบังเกิด ผล
ในทางปฏิ บัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้ นในทุกระดับ เพื่อให การพัฒ นาและบริห ารประเทศเป นไปบนทางสายกลาง
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดยมีการ
วิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับ
จิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุล
ระหวางสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอม
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน และ
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สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสรางศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับปจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ
การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
จึงตองเรงสรางภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาดานตางๆ เพื่อปองกันปจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยตองเผชิญ และ
เสริ ม รากฐานของประเทศด า นต างๆ ให เข ม แข็ ง ควบคู ไปกั บ การให ความสําคั ญ กั บ การพั ฒ นาคนและ
สังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนําไปสูการ
พั ฒ นาประเทศที่ มั่ น คงและยั่ งยื น โดยมี แนวทางการสร างภู มิ คุ ม กั น ในประเด็ น ต างๆ ที่ สําคั ญ ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณ ภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับ
ป จ เจก ครอบครั ว และชุ ม ชนสู สั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถจั ด การความเสี่ ย งและปรั บ ตั ว เข า กั บ การ
เปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งของประเทศได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย
1.1 การสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับการสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่ มีคุณภาพ มีโอกาส
เขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพื้น ฐานในการสรางอาชีพและรายได ท่ีมั่น คง สามารถเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเสมอภาคและสามารถดํารงชี วิตอยู ไดอยางมี ศักดิ์ ศรี ภายใตระบบบริห ารจั ดการภาครัฐ ที่
โปรงใส ยึดประโยชนสวนรวมและเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ
1.2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ใหความสําคัญกับ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยทุ กช ว งวัย ใหมีภู มิคุม กัน ตอการเปลี่ย นแปลง มี ความพร อมทั้ งด านร างกายที่
สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและ
สามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็ง
และเอื้อตอการพัฒนาคน
2. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ที่มุงพัฒนา
เศรษฐกิ จภายในประเทศให เขมแข็ ง เพื่ อลดการพึ่ งพาปจจั ยภายนอก โดยการสรางความเขมแข็งให กับ
ผูประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และผูประกอบการในภาคเกษตร ใหใชภูมิปญญา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิ ด สร า งสรรค เพื่ อ ยกระดั บ สู ก ารผลิ ต และการให บ ริก ารบนฐานความรู และที่ เป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดล อม ตลอดจนให มีการเชื่ อมโยงกับ ประเทศในภูมิภ าคตางๆ บนพื้น ฐานการพึ่ งพาซึ่งกัน และกัน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบดวย
2.1 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่ นคงของอาหารและ
พลังงาน ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง
และสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน เพื่อใหภาคเกษตรเปน ฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความ
มั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายได
ใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคง
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ดานอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหภาคเกษตร
สามารถพึ่งตนเองและเผชิญกับปจจัยเสี่ยงตางๆ ไดอยางมั่นคง
2.2 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา ภายใต
ปจจัยสนั บสนุน ที่เอื้ออํานวยและระบบการแขงขันที่เปนธรรม มุงปรับโครงสรางการคาและการลงทุนให
สอดคล องกั บ ความต องการของตลาดทั้ งภายในและตางประเทศ สรางมูล คาเพิ่มใหกับ สาขาบริการที่ มี
ศักยภาพ พั ฒ นาภาคอุต สาหกรรมสู อุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเป น มิ ตรตอสิ่ งแวดล อม
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ และ
บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เขมแข็งและ
ขยายตัวอยางมีคุณภาพ
2.3 การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความรวมมือ
ระหวางประเทศในภู มิภ าคต างๆ บนพื้ น ฐานของการพึ่ งพาซึ่ งกัน และกั น และมีภูมิคุมกัน ตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกใหความสําคัญกับการพัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนและยึด
ผลประโยชนรวมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศ
อยางสรางสรรค เตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน และเสริมสรางความ
เขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่นใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบน
พื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล รักษาและใชประโยชน การปรับกระบวนทัศนการพัฒนา
และขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับ
การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ ยนแปลงภู มิอากาศและภั ยพิบั ติทางธรรมชาติ สรางภู มิคุมกัน ดาน
การคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีป ระชาคมโลกเพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตใหคนในสังคมไทย
โดยสรุป การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะเปนการสรางภูมิคุมกันใน
มิติตางๆใหแก ปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใชแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู
ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พรอมทั้งขยายการ
นํ าทุ น ของประเทศที่ มีศักยภาพจาก 3 ทุน ทั้งทุน สังคม ทุน เศรษฐกิ จ และทุ น ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เปน 6 ทุน ไดแก ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และทุนทางวัฒนธรรมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสรางฐาน
ทางปญญาเพื่อเปนภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมไทยเปนสังคมที่มีคุณภาพ กาวสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่
มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืนและเป นมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยนาความรูและจุดแข็งของอัต
ลักษณไทยมาปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เขมแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอยางรูเทาทัน สรางความยั่งยืนของภาคเกษตรและความมั่งคั่งดานอาหารและพลังงาน รวมทั้งการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลและ
ความสมานฉันทในทุ กภาคสวนและทุ กระดับ เปน ฐานการพัฒ นาประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุงสูการอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุขและเปนธรรม
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2. การประเมินสถานการณ ความเสี่ยงและการสรางภูมิคุมกันของประเทศ
2.1 สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ
ประเทศไทยยังตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกสําคัญที่สงผลกระทบตอ
การพัฒนาประเทศ ทั้งที่จะเปนโอกาสและอุปสรรค ดังนี้
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
1) กฎ กติกาใหมของโลกหลายดานสงผลใหทุกประเทศตองปรับตัว
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผานมาไดสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจโลกทั้งดานการคา การลงทุน การเงิน สิ่งแวดลอม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหมของโลก
2) การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยกลาง รวมทั้งภูมิภาค
เอเชียซึ่งทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม อาทิ ฮองกง เกาหลี สิงคโปร
ไตหวัน และกลุมประเทศอาเซียน ที่มีแนวโนมเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบาย
การเปดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางใน
ภูมิภาคเอเชีย จะชวยเพิ่มกาลังซื้อในตลาดโลก
3) การเข า สู สั งคมผู สู งอายุ ข องโลก ในช ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.86 ลานคน และการเปนสังคมผูสูงอายุของประเทศสําคัญในโลก มี
ผลกระทบตอการเคลื่อนยายกําลังคนขามประเทศ
4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน
ในชวง 30 ปที่ผานมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ สงผลใหสภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผนดินไหว ดินถลม ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ไฟปา
5) ความมั่ น คงทางอาหารและพลั งงานของโลก มี แ นวโน ม จะเป น
ปญหาสําคัญ ความตองการพืชพลังงาน สินคาเกษตรและอาหารมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก
แตการผลิตพืชอาหารลดลงดวยขอจํากัดดานพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมองและจิต ซึ่ง
จะเปนไดทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมขอมูลธุรกิจหรือขอมูลสวนบุคคล
7) การกอการรายสากลเปนภัยคุกคามประชาคมโลก การกอการราย
และอาชญากรรมขามชาติมีแนวโนมขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงขายที่ซับซอนมากขึ้น
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ สรุปไดดังนี้
1) การเปลี่ ย นแปลงสภาวะด า นเศรษฐกิ จ อั ต ราการขยายตั ว และ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในเกณฑดี โดยภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง
ภาคเกษตรเปนแหลงสรางรายไดหลักของประชาชนสวนใหญในประเทศและเปนฐานในการสรางมูลคาเพิ่ม
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกเศรษฐกิจ
2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ
จากการมี โครงสร างประชากรที่ วั ย สู งอายุเพิ่ มขึ้น วัย เด็ กและวั ย แรงงานลดลง คนไทยได รับ การพั ฒ นา
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ศักยภาพทุกชวงวัย แตยังมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาและสติปญญาของเด็ก มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
และผลิตภาพแรงงานต่ํา
3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทุ น ทรั พ ยากร ธรรมชาติ เ สื่ อ มโทรม การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศส ง ผลซ้ํ า เติ ม ให ป ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมรุนแรง กระทบตอผลผลิ ตภาคเกษตรและความยากจน การบริห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
4) การเปลี่ ย นแปลงด า นการบริ ห ารจั ด การการพั ฒ นาประเทศ
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แตความขัดแยงทางการเมืองและความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ยั งดํ ารงอยู และส งผลต อเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน ความเชื่อมั่ น ของนานาประเทศ
ตลอดจนความสงบสุ ขที่ ล ดลง ขณะที่ ป ระสิท ธิภ าพภาครัฐ มีก ารเปลี่ย นแปลงในภาพรวมที่ ดีขึ้น แต ขี ด
ความสามารถในการปองกันการทุจริตตองปรับปรุง การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเรื่องการเพิ่ม
รายไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตมีความลาชาในการถายโอนภารกิจและมีความไมชัดเจนในการแบง
บทบาทหนาที่กับราชการ
สวนกลาง ขณะเดียวกัน การคอรรัปชั่นยังคงเปนปญหาสําคัญของไทย กลุมคนรุนใหมเห็นวาการคอรรัปชั่น
เปนเรื่องที่ยอมรับได
2.2 การประเมินความเสี่ยง
ในช ว งแผนพั ฒ นาฯฉบั บ ที่ 11 ประเทศไทยจะเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย ง ที่ ต อ ง
เตรียมการสรางภูมิคุมกันใหประเทศพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้
2.2.1 การบริหารภาครัฐออนแอ ไมสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิภ าพ อํ านาจรั ฐถู กใช เพื่ อผลประโยชนของคนบางกลุม ความสัมพั น ธร ะหวางภาครัฐกับ ภาค
ประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชนในบางพื้นที่มีชองวางมากขึ้น
2.2.2 โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรับการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
เศรษฐกิจไทยมีความออนไหวตอความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปจจัยแวดลอมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับปจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการ
ผลิตต่ํา เปนอุปสรรคตอการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก
2.2.3 โครงสรางประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง ประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในป 2568 ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีสัดสวน
ลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหสัดสวนประชากรวัยแรงงานลดลงในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาจกระทบตอ
ความตองการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต
2.2.4 คานิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน กระแส
โลกาภิวัตนมีผลกระทบตอวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม สงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม คนไทย
ใหความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง
2.2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของประเทศมีแนวโนมเสื่อม
โทรมรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานกายภาพ การใชประโยชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สงผลใหสถานการณและแนวโนมความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรง
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โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ํา การใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ไมคุมคา และปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้น นําไปสู
ความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝงอยางตอเนื่อง
2.2.6 ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงดานความมั่นคง ทั้งที่มาจากปญหาการกอ
ความไมสงบในประเทศ ปญหาการกอการราย วิกฤตเศรษฐกิจและการแขงขันดานตางๆ ในเวทีระหวาง
ประเทศ รวมทั้ง ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษยและธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง มีแนวโนมจะมีความ
รุนแรงและผลกระทบเพิ่มขึ้นในระยะตอไป

2.3 การสรางภูมิคุมกันของประเทศ
เพื่ อให ป ระเทศไทยสามารถรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงไดอ ย างมี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองสรางภูมิคุมกันประเทศ ดังนี้
2.3.1 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติใหเกาะเกี่ยวกันอยางแนนเฟน
เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
2.3.2 การพัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยน
การผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ํา ไปสูการใชความรูและความ
ชํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.3.3 สังคมไทยมีคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม วัฒนธรรมไทยที่ดีงามสามารถ
ยึดโยงคนไทยใหเปนเอกภาพ ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแยงในสังคมไทย ประชาชนนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน ครอบครัวบมเพาะความเปนไทยที่มีจิตสานึก
และอัตลักษณใหบุตรหลานไดตระหนักถึงรากเหงาของตนเอง
2.3.4 ภาคการเกษตรเป น ฐานรายได ห ลั ก และความมั่ น คงด า นอาหารของ
ประเทศ ก อให เกิ ดประโยชน ห ลายดา น ทั้งแหล งสร างงาน แหล งผลิ ตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของ
สังคมไทย มีสวนสําคัญในการลดความยากจน สรางงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน
2.3.5 ชุมชนเปนกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเปนสังคมสวัสดิการ เปนพลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศ
ใหมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทาปญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ระดับทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ กลไกชุมชนสามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญรุงเรือง
3. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.1 แนวคิดหลัก
ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะ
ส งผลกระทบต อ ทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศไทยในอนาคต จํ าเป น ต องกําหนดยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาที่
เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศที่ไมเอื้อตอการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมี
ความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทาใหปญหาตางๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจําเปนตอง
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เตรียมพรอมและสรางภูมิคุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมั่นคงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่ตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อน
ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปน
องครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัว
คน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
3.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 ไดตระหนักถึงสถานการณ
และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนดาน
เศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยทั้งเชิง
บวกและลบดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
เพื่อสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ ภายในประเทศที่ เ น น การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของฐานการผลิ ต ภาคเกษตร และการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เพื่อสามารถใช
โอกาสที่ เกิ ด ขึ้ น และเพิ่ มภู มิ คุม กั น ของทุ น ที่ มี อ ยู ในสั งคมไทยได อ ย างเหมาะสม พรอ มก าวสูป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558ขณะเดียวกัน จําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพทั้ง
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมไทยการกํ าหนดทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 จึงเป น การสราง
ภูมิคุมกันในมิติตางๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพ
มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนา
ประเทศที่สําคัญไดแก การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับ
การพัฒ นาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุ งสรางภู มิคุมกันตั้ งแตระดับ ปจเจก ครอบครัว และชุมชน
สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน)มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
ความคิดสรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภู มิ ภ าคต างๆ บนพื้ น ฐานการพึ่ งพาซึ่ งกั น และกัน ในสว นการเสริมสรางทุ น ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ เป น ฐานการผลิ ตภาคเกษตร มุงสูการเป น เศรษฐกิจและสั งคมคารบอนต่ําและเปน มิตรกั บ
สิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการ
สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
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ขณะเดียวกัน จําเปนตองมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาระบบราชการและขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางมีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและสราง
ความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสานึก คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก
ประชาชนทุกกลุม
4. วิสัยทัศนและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 มุ ง พั ฒ นาภายใต ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
ขับ เคลื่อนให บั งเกิ ดผลในทางปฏิ บั ติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในทุ กระดับ ยึดคนเปน ศูน ยกลางของการพัฒ นา ให
ความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุก
มิติ อยางบูรณาการ และเปนองครวม และยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 ดังนี้
“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชวี ิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพืน้ ฐานที่ทวั่ ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู
ในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม มีความมั่นคง
ดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคม
ภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”

4.1 วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศ
การจัดทําแผนพัฒ นาในระยะ 5 ป ที่ สอดคลองกั บ วิสัยทัศนระยะยาวดังกล าว
จําเป น ต องมี การกํ าหนดวิสั ยทั ศน พั น ธกิจ วั ตถุ ป ระสงค ยุทธศาสตร และแนวทางการพั ฒ นาที่ มีลํ าดั บ
ความสําคัญสูงในชวงระยะ 5 ป แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 จึงประกอบดวยวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้

ตอการเปลี่ยนแปลง”

4.1.1 วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกัน

4.1.2 พันธกิจ
1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงใน
ชี วิ ต ได รั บ การคุ ม ครองทางสั งคมที่ มี คุ ณ ภาพอย างทั่ ว ถึ งและเท าเที ย ม มี โอกาสเข า ถึ งทรั พ ยากรและ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมอย า งเสมอภาค ทุ ก ภาคส ว นได รั บ การเสริ ม พลั ง ให ส ามารถมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
2) พั ฒ นาคุณภาพคนไทยใหมีคุณ ธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและ
การดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถ
ปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู
ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและ
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การบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
4) สร า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4.2. วัตถุประสงคและเปาหมาย
4.2.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสงบสันติสุข
2) เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยทุ ก กลุ ม วั ย อย า งเป น องค ร วมทั้ ง ทางกาย ใจ
สติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน
เปนผูนํา การผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญาและความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
4.2.2 เปาหมายหลัก
1) ความอยู เย็ น เป น สุ ขและความสงบสุ ข ของสั งคมไทยเพิ่ ม ขึ้ น ความ
เหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา
5.0 คะแนน
2) คนไทยมีการเรีย นรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบั น ทาง
สังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิ จ เติ บ โตในอั ต ราที่ เหมาะสมตามศั ก ยภาพของประเทศให
ความสําคัญกับ การเพิ่มผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ใหมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 40.0
4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
4.2.3 ตัวชี้วัด
1) ดัช นี ความอยูเย็น เป น สุ ข ดัชนีความสงบสุข สัด สวนรายไดระหว าง
กลุมประชากรที่มีรายไดสูงสุดรอยละ 10.0 กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความ
ยากจน สั ด ส ว นแรงงานนอกระบบที่ ส ามารถเข าถึ ง การคุ ม ครองทางสั งคม และดั ช นี ภ าพลั ก ษณ ก าร
คอรรัปชั่น
2) จํ า นวนป ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ของคนไทย ผู เรี ย นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษามี
คุณธรรมจริยธรรม สัดสวนประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนา อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว
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3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิต
รวม อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
4) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ และ
สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศตอหัว
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา(เฉพาะที่เกี่ยวของกับการศึกษา)
การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจําเปนตองกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร
การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ
ใหเขมแข็ง ยุทธศาสตรการพัฒ นาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้ (เฉพาะที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา)
5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงเตรียมคน
ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อ
เขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพ
ของคนในทุกมิติใหมีความพรอมทั้งดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สานึกใน
คุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับ
การเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบัน ทางสังคมให เขมแข็งและเอื้อตอการพัฒ นาคน รวมทั้ ง
สงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคม
ในการพัฒนาประเทศโดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
5.2.1 ปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม โดยสงเสริมคู
สมรสที่ มีศักยภาพและความพร อมให มีบุ ตรเพิ่ มขึ้น และรักษาระดับ อัตราเจริญ พัน ธุไมใหต่ํากวาระดับ ที่
เปนอยูปจจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและสงเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
5.2.2 พั ฒ นาคุณ ภาพคนไทยใหมี ภูมิ คุมกัน ตอการเปลี่ยนแปลง โดยพั ฒ นา
คุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรูสูวัฒนธรรมการเกื้อกูล เสริมสรางทักษะใหคนมีการ
เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต การตอยอดสูนวัตกรรมความรู การฝกฝนจนเกิดความคิดสรางสรรค
5.2.3 สงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริม
สุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ โดยการพัฒนาความรูและทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และลดปจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ
5.2.4 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระตุนใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูดวย
การสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน สรางนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และ
สงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และ
สื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย สงเสริมการศึกษาทางเลือกที่
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สรางปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
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5.2.5 เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม สงเสริมใหทุกภาคสวนนา
คานิยมและวัฒ นธรรมที่ดีงามของไทยเปน ฐานในการพั ฒ นาคนและสังคม โดยสงเสริมความเขมแข็งของ
สถาบันหลักทางสังคม พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน และสรางคานิยมใหคน
ไทยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
5.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อให
ภาคเกษตรเปนฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินคาเกษตร อาหารและ
พลังงานที่มีมูลคาเพิ่ม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีปริมาณเพียงพอกับ
ความตองการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม พัฒ นาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความ
มั่นคงในอาชีพและรายไดเกษตรกร สนับสนุนครัวเรือนและองคกรเกษตรกร ชุมชนและเกษตรกรใหเขมแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
5.3.3 การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรตลอดห ว งโซ ก ารผลิ ต
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน สงเสริม
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการนํา
องคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใช
ในการสรางมูล ค าเพิ่ มสิ น ค า ผลิ ตภั ณ ฑ เกษตรและอาหาร ยกระดับ คุ ณ ภาพมาตรฐานสิน ค าเกษตรและ
อาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตร
และตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการระบบสินคาเกษตรและอาหารรวมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกสของภาคเกษตร
5.5 ยุ ทธศาสตร การสรา งความเชื่ อมโยงกับ ประเทศในภูมิภ าคเพื่ อความมั่น คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม มุงเพิ่มศักยภาพในการใชป ระโยชนจากความไดเปรียบดานที่ตั้งของประเทศในเชิง
ยุทธศาสตร ซึ่งเปนจุดเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟก เสริมสรางประโยชนของไทยใน
ดานการคา การลงทุน การเงินและโอกาสดานการตลาดระหวางประเทศ ในการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
รวมทั้งเชื่อมโยงดานการคาการลงทุนกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหมในเอเชียและกลุมเศรษฐกิจใหมใน
เอเชียแปซิฟก รวมทั้งผลักดันบทบาทของไทยใหเปนสวนสําคัญของความรวมมือในการพัฒนาภายใตกรอบ
ตางๆ ไดแก อนุภูมิภาค อาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมทั้งเอเชียแปซิฟก โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
5.5.3 สรางความพรอมในการเข าสูประชาคมอาเซี ยน เป น การพั ฒ นาความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการรวมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ
เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการ เพื่อปองกัน
สินคาและบริการนําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
5.5.10 ปรั บ ปรุ ง และเสริ ม สร า งค วามเข ม แข็ ง ของภ าคี ก ารพั ฒ น า
ภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สรางความ
ใกลชิด และปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุภูมิภาค
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2.3 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่ 21 กันยายน 2554
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
โดยนํ ามาเฉพาะส ว นที่ เกี่ ย วข องกั บ การที่ จ ะกํ าหนดกรอบการจั ด หา และพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุลและ
ความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.8.2 ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา300 บาท และผูที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาทอยางสอดคลองกับผลิตภาพและผลิต
ภาพ
2.ในสวนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ปของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลจะดําเนินนโยบาย
หลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายขอที่ 2 ถึงขอที่ 8 ดังตอไปนี้
2. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยดํารงไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหง
องคพระมหากษัตริย นอมนําพระราชดําริทั้งปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม พรอมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให
เป น รู ป ธรรมเพื่ อ ให ป ระชาชนในชาติ มี ค วามตระหนั ก ในพระมหากรุณ าธิคุ ณ และจงรัก ภั กดี ตอ สถาบั น
พระมหากษัตริยทั้งจะสงเสริมและเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อใหสังคมไทยเปนสังคม
แหงการรูรักสามัคคี และดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคเกษตร
7) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในดาน
ธุรกิจ สรางเกษตรกรรุนใหมจากโครงการกองทุนตั้งตัวได รวมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อความเปน
เลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการใหบุคลากรของสถาบันการศึกษาไดทําหนาที่สนับสนุนการ
ส งเสริ มการเกษตร พั ฒ นารู ป แบบการจัดการผลิต การบรรจุผ ลิ ตภั ณ ฑ แ ละพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ และการ
ตรวจสอบยอนกลับแหลงผลิตเรงรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.1 สนั บ สนุ น การเข า ถึ ง ข อ มู ล และข า วสาร ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สงเสริมการลดการใชพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศในระยะยาว
3.6.2 สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะที่มีการใช
งานตามความเหมาะสมโดยไมคิดคาใชจาย ผลักดันใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
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และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ใชกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะจัดใหมีบริการเครือขายอินเทอรเน็ตตามมาตรฐานการใหบริการในพื้นที่
สาธารณะ สถานที่ ร าชการ และสถานศึ ก ษาที่ กํ าหนดโดยไม คิ ด ค า ใช จ าย หรือ กํ าหนดเป น เงื่อ นไขให
ผูประกอบการจัดใหบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
3.6.3 สงเสริมการใชคลื่นความถี่อันเปนทรัพยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งดํารงรักษาไวซึ่งสิทธิอันพึงไดของประเทศใน
การใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก
3.6.4 สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
รวมทั้งการพัฒ นาการปรับเปลี่ยนระบบการใชเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ตอง
คํานึงถึงการกอใหเกิดประโยชนสงู สุดทั้งตอประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันใหคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศน และกิ จ การโทรคมนาคมแห งชาติ ดํ าเนิ น การรว มกับ หน ว ยงานภาครั ฐ ที่
เกี่ยวของ
3.6.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒ นาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกสนับสนุนแหลงทุนสําหรับผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการ
ของอุตสาหกรรมเพื่ อผลักดัน ใหป ระเทศไทยเปน ศูน ยกลางดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารใน
ภูมิภาค
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย อัน
ประกอบดวยการยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล จัดใหมีโครงการตําราแหงชาติที่บรรจุความรูที่
กาวหนาและไดมาตรฐานทั้งความรูที่เปนสากลและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการอาน พรอมทั้งสงเสริมการ
เรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น จัดใหมีระบบการจัดการความรู ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเปนทองถิ่นและความเปน
ไทยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ขจัดความไมรูหนังสือใหสิ้นไปจากสังคมไทย จัดใหมีครูดีเพียงพอในทุกหองเรียน ใหมีโรงเรียน
และสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให
ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมมุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจก รวมทั้งสรางความตระหนักในสิทธิและหนาที่
ความเสมอภาค และดําเนินการใหการศึกษาเปนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แทจริงปรับปรุงโครงสราง
ระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูพื้นที่ใหเสร็จสมบูรณโดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพรอม
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
คํ านึ งถึ งการสรางความเสมอภาคและความเป น ธรรมให เกิดขึ้น แกป ระชากรทุ กกลุม ซึ่งรวมถึ งผู ย ากไร
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้งชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแต
อยูในครรภมารดาถึงแรกเกิดใหไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดใหมีการเทียบ
โอนวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสํ าหรั บ กลุ ม ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง เช น กลุม แม บ าน จั ด ให มี ร ะบบสะสมผล
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การศึ ก ษาและการเที ย บโอนเพื่ อ ขยายโอกาสให ก วางขวางและลดป ญ หาคนออกจากระบบการศึ ก ษา
นอกจากนี้ จะดําเนินการลดขอจํากัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัด
ใหมี “โครงการเงินกูเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต” โดยใหผูกูเริ่มใชคืนตอเมื่อมีรายไดเพียง
พอที่จะเลี้ยงตัวไดพักชําระหนี้แกผูเปนหนี้กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เปนระบบ
ที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับใหเอื้อตอการกระจายโอกาส
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดใหมีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเปน
ธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษา
ชุมชนเพื่อมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริงโดยปฏิรูประบบการ
ผลิ ต ครู ให มี คุ ณ ภาพทั ด เที ย มกั บ นานาชาติ สรางแรงจูงใจให ค นเรีย นดี และมี คุ ณ ธรรมเข าสู วิช าชี พ ครู
ปรั บ ปรุงระบบเงิ น เดื อ นและค าตอบแทนครู พั ฒ นาระบบความกาวหน าของครูโดยใชการประเมิน เชิ ง
ประจักษที่อิงขีด ความสามารถและวัดสั มฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป น หลั ก จัดระบบการศึกษาและ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง แกปญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสราง
หนี้ตามนโยบายแกปญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใชในการกระจายครูขจัด
ปญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา
4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม และสนับสนุน
การสรางรายไดระหวางเรียน และสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดทันทีโดยความรวมมือระหวาง
แหล งงานกั บ สถานศึ ก ษา ส งเสริม ให มี ศูน ยอ บรมอาชีว ศึกษาเพื่ อ ให นั กเรีย น นัก ศึกษา และประชาชน
สามารถเรี ย นรู ห าประสบการณ ก อ นไปประกอบอาชี พ โดยให ส ถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาดํ า เนิ น การร ว มกั บ
ผูเชี่ยวชาญในแตละอาชีพรวมทั้งจัดใหมีศูนยซอมสรางประจําชุมชนเพื่อฝกฝนชางฝมือและการสรางทักษะ
ในการใหบริการแกประชาชนทั้งนี้ จะดําเนินการรวมกับภาคเอกชนอยางจริงจังเพื่อสงเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาใหเปนที่ยอมรับและสามารถมีรายไดสูงตามความสามารถ
4.1.5 เร งพั ฒ นาการใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการศึก ษาให ทัด เที ย มกั บ
นานาชาติ โดยใชเปนเครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดใหมี
ระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบ
ผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนา
ระบบ “ไซเบอรโฮม”ที่สามารถสงความรูมายังผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียน
ทุ ก ระดั บ ชั้ น ได ใช อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร แ ท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษา ขยายระบบโทรทั ศ น เพื่ อ การศึ ก ษาให
กว างขวาง ปรั บ ปรุ งห อ งเรี ย นนํ า ร อ งให ได ม าตรฐานห อ งเรี ย นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ร วมทั้ งเรงดํ าเนิ น การให
“กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได
4.1.6 สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร า งทุ น ป ญ ญาของชาติ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยใหมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือขายการ
วิจัยแหงชาติเพื่อสรางทุนทางปญญาและนวัตกรรม ผลักดันใหประเทศสามารถพึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี

25
เพื่อนําไปสูการสรางรากฐานใหมของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับ
สาขาวิชาที่จําเปนพัฒนาโครงสรางการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเนนความสัมพันธอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพระหวางองคกรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
4.1.7 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของทรั พ ยากรมนุ ษ ย เพื่ อ รองรั บ การเป ด เสรี
ประชาคมอาเซีย น โดยรวมมื อกับ ภาคเอกชนและสถาบัน การศึ กษาในการวางแผนการผลิต และพั ฒ นา
กําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคลองตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัด
การจั ด ทํ า มาตรฐานคุ ณ วุฒิ วิช าชี พรับ รองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัด ทํ า
มาตรฐานฝมือแรงงานใหครบทุกอุตสาหกรรม
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.4.1 เร งดํ า เนิ น การให ศาสนา ศิล ปะ และวัฒ นธรรมมี บ ทบาทนํ าในการรว ม
เทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรวมสรางประเทศไทยใหเปนประเทศที่อยูสบาย โดย
นอมนํ าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ าอยู หั ว ที่พระราชทานให แก รัฐบาลในการบริห าร
ราชการแผนดินดวยการทํางานตั้งใจใหประเทศเปนที่อยูที่สบายในโลกที่มีความวุนวาย และนอมนําพระราช
ดํารัสในพิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒ นธรรม คือ การรักษาชาติ”มา
หลอหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเปนหนึ่งเดียวเพื่อเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทใหกับคนในชาติ
4.4.2 อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สงเสริม
การปรับปรุงองคกรและกลไกที่รับผิดชอบดานศาสนาเพื่อใหการบริหารจัดการ สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา มี
ความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของ
ทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสรางแรงจูงใจ
ใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น
4.4.4 สรางสรรคอารยธรรมที่ดีงามสูวิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้
1) สรางความเชื่อมโยงระหวางยุคสมัยอยางตอเนื่องโดยใหความสําคัญ
ตอบุคลากรทางดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพใหไดรับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีเพื่อเปนแมพิมพในการถายทอดภูมิปญญาองคความรู รวมถึงเปนทูตวัฒนธรรม และเปนแบบอยางและ
สรางแรงบันดาลใจใหแกอนุชนรุนตอไป
2) ส งเสริ ม ความร ว มมื อ และเชื่ อ มโยงทางวั ฒ นธรรมและเสริ ม สร า ง
ความสัมพันธอันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน รอยเรียงเรื่องราวผานการสื่อสารรูปแบบใหมและ
เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร รวมทั้ง
เผยแพรและประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารอันทันสมัย
4.4.6 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพื่อสงเสริมใหวัยรุน
ไทยเกิดการเรียนรูที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคุณธรรมเอื้ออาทรตอผูอื่น และเกิดการเรียนรู
ศิลปะอยางสรางสรรค เขาใจถึงคุณคา ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ
4.4.7 ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด
กั บ ภาคี ก ารพั ฒ นาทุ ก ภาคส ว นเพื่ อ ขยายบทบาทสภาวั ฒ นธรรมทุ ก จั งหวั ด ให เป น กลไกเฝ าระวั งทาง
วัฒ นธรรมที่ ครอบคลุ ม ทั้ งวิ ถีชี วิ ตและสื่อทุก ประเภทที่มี ผ ลกระทบต อ การเบี่ย งเบนทางวัฒ นธรรมและ
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พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพรอมทั้งขจัดสื่อที่เปนภัยตอสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสูการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมอยางเทาทันสถานการณ
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
4.5.2 สรางหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ
4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเสมอ
ภาค ดวยการปกปองสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุมครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึง
ศักยภาพของสตรีใหมีสว นรวมพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิ่มโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาและสาธารณสุขแกสตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อใหมีความรูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได มี
หลักประกันในการดํารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน การเพิ่ม
และพัฒนาศักยภาพของศูนยพึ่งไดเพื่อชวยเหลือเด็กและผูหญิงที่ประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนสงเสริมบทบาทของสตรีใหเปนหลักในการสรางครอบครัวที่อบอุนมั่นคง รวมถึง
จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีไทยใหเทาทันโลกยุคใหม
4.5.5 เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดวย
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตาง ๆ สําหรับรองรับผูสูงอายุและคนพิการ สรางความพรอมในการ
เปนสังคมผูสูงอายุ พัฒ นาบริการสุขภาพอนามัย ใหการสงเคราะห จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหา
อาชี พให แก ผู ดอยโอกาสผู พิการหรือทุ พพลภาพ และสนับ สนุน ใหผูสูงอายุรว มเปน พลังขับ เคลื่อนสังคม
ภายใตหลักคิดที่วา ผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีประสบการณสูง สมควรใหมามีสวนรวมในการพัฒนาบานเมือง
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.8 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่ชุมชน ทองถิ่นสงเสริมการทําวิจัยรวมกับตางประเทศ รวมทั้ง
สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัดและชวยลดมลพิษ จัดหา
บุคลากรทางวิทยาศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พัฒนาเครือขายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและภาคีอื่น ๆ
6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู โดยพัฒนาความรู
ดานวิทยาศาสตรใหประชาชนไดใชในชีวิตประจําวันใหทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดใหมี
แหลงความรูสาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งในรูปองคกร เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร สิ่งพิมพ และผานทางเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับ
6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของ
ประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอยางมั่นคงและนําพาประเทศไทยเขาสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู
แบบสรางสรรคและนวัตกรรมใหมพัฒ นาสายงานการวิจัยเพื่อใหนักวิจัยมีระบบความกาวหนาในวิชาชีพ
รวมทั้งพัฒนาแหลงงานดานการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงใหเกิดการวิจัยและพัฒ นา และการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุงสูการพัฒ นา
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เศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแตการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการบริการโดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ เชน สาขา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือขายความรวมมือเพื่อ
การวิจัยระหวางหนวยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคสวนตาง ๆในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ลดความซ้ําซอนและทวีศักยภาพ
8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติ
อย า งมี วิ สั ย ทั ศ น แ ละมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ นํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ในการวางแผนและตั ด สิ น ใจให มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหบทบาทและภารกิจของหนวยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุมคา เหมาะสมกับสถานการณ
8.1.2 เสริม สรางประสิท ธิภ าพของระบบการบริห ารงานแบบบู รณาการอยาง
ตอเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของสวนราชการและหนวยงานของรัฐพัฒนาและสงเสริมรูปแบบโครงสราง และ
ระบบการบริหารงานใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนใหเปนเชิงรุกมาก
ขึ้น มุงเนนการจัดการความรูและพัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการ
สรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
8.1.3 พั ฒ นาและสงเสริม ระบบการบริห ารงานบุ ค คลภาครัฐ โดยยึด หลั ก การ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่สามารถประเมินผลงานไดดวยระบบคุณธรรม และใหหลักประกันความมั่นคง
บนพื้นฐานของความรูความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธี
ปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางตอเนื่องเพื่อใหมี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการใน
ตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหดีขึ้นเพื่อใหสามารถดํารงชีพอยางมีศักดิ์ศ
รี โดยเฉพาะขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐระดับตนซึ่งจะปรับคาตอบแทนใหอยูในระดับที่เพียงพอแกการ
ดํารงชีวิตดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเปนบุคลากรภาครัฐ
8.1.5 เสริ ม สร า งมาตรฐานด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลให แ ก
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้ง
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจังเพื่อให
ขาราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและชุมชน
โดยปรับปรุงกฎหมายใหมีการเปดเผยบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ตําแหนงระดับสูงและตําแหนงที่มีอํานาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององคกรอิสระตอสาธารณชน เพื่อความ
โปรงใสของผูดํารงตําแหนงเหลานี้ และเปดโอกาสใหสาธารณชนรวมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น
8.1.7 พั ฒ นาระบบราชการให เป น ระบบที่ โ ปร ง ใสขึ้ น โดยการวางระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม
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เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางตลอดจนการใชจายงบประมาณแผนดินใหเกิดความ
สุจริตและมีประสิทธิภาพ
8.1.8 ส งเสริ ม ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น โดยให
ประชาชนมีสวนรวมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท องถิ่น
รวมทั้งใหประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศนในประเด็นสําคัญตาง ๆ อยางตอเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติที่บรรลุตามเปาหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร รวมเสนอความเห็น ปญหา และแนวทางแกไขและมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจ

8.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน
และสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวางรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม
8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ดวยการ
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยและสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
สื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสื่อสารมวลชนโลก
8.3.2 สงเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางดานเทคโนโลยี เครือขาย
และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการทําหนาที่เพื่อใหสอดคลองกับวิวัฒนาการสมัยใหม
และสงเสริมใหสื่อมวลชนรวมเปนผูนําในการแกปญหาและพัฒนาประเทศโดยเพิ่มรายการที่เปนประโยชนตอ
ประชาชนดานตาง ๆ เชนการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติตาง ๆ
หรื อ อื่ น ใดที่ เป น ประโยชน ต อ สาธารณะ โดยประสานความร ว มมื อ จากภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
8.3.3 สงเสริมใหสื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอขอมูล
ขาวสารอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและตระหนักตอจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้ง
สงเสริมใหมีการสรางดุลยภาพของขาวสาร
2.4 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 – 2565)
นอกจากศึ ก ษาและนํ านโยบายรั ฐ บาลมาเป น แนวทางในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ แลว ยังไดนําประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเปนแนวทางในการ
จัดทําดวย ดังนี้
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
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ข อ 137 จุ ดออ นที่ สํ าคั ญ ประการหนึ่งของอุด มศึก ษาไทย คือ อาจารยและระบบการ
พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะตองแกปญหาตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
ในสวนของ ตนน้ํานั้นเกี่ยวของกับการบริหารจัดการแหลงทุนเพื่อพัฒนาอาจารย สวนกลางน้ําเกี่ยว-ของ
กับการเพิ่มสมรรถนะใหกับอาจารยประจําการทั้งทางดานความเปนครูการบมเพาะความสามารถในการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม จนถึงปลายน้ํา ที่เปนบุคลากรที่มีประสบกา
รณ สามารถถา ยทอดประสบการณย าวนานสู อ าจารยร ะดั บ อื่ น รวมถึ งการเชื่ อ มโยงกั บ ภายนอกทั้ ง
ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคมทั้งหมดนี้จะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของ
อาจารยในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของบุคลากรอาจารย
ข อ 138 การพั ฒ นาอาจารยเปน ความอยู ร อดของอุ ด มศึ ก ษา โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง
สถาบันใหม หรือสถาบันที่มีความขาดแคลนอาจารยที่มีคุณภาพ การวางแผนกําลังคนจึงตองมีกรอบที่ชัดเจน
ทั้งในเชิงปริมาณ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงคุณภาพที่เปนความตองการที่แทจริง คาดวา ในระยะยาว 15
ป จะมี ความขาดแคลนอาจารยในระดับตางๆ ประมาณ 30,000 คน ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ความขาด
แคลนดังกลาวอาจเปนโอกาสสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย
แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
ขอ 139 การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัย ตองคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน
: ดานวิชาการ ความเปนครู ความสามารถในจัดการเรียนการสอนความสามารถ ด
านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ 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 ขอเสนอหลักเกี่ยวกับเกณฑการจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
: สาขาที่ ป ระเทศไทยมี ค วามเขม แข็ ง แลว ให ศึ ก ษาภายในประเทศหรื อ แบบ
ผสมผสาน ควบคูกับเปาหมายการสรางโปรแกรมชั้นนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาที่ประเทศมี
ความเขมแข็ง ทั้งนี้ ถาเรียนตางประเทศ ใหเขามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: สาขาขาดแคลนที่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ใหเรียนแบบ
ผสมผสาน หากจําเปนตองไปเรียนตางประเทศใชเงื่อนไขขางตน เชนกัน
: สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไมมี บั ณ ฑิ ต ศึ กษาในประเทศเพื่ อ ใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุดควรใหเขาเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ข อ 141 สรางแรงจู งใจ ใหม หาวิ ท ยาลั ย และผู เรีย นรว มลงทุ น พั ฒ นาอาจารย ดว ย
มาตรการ ดานการเงิน เชน ทุ น จากรัฐบาลทั้งหมด ทุ น รัฐบาลรว มกับ มหาวิ ทยาลัย ทุน รัฐ บาลรวมกั บ
มหาวิทยาลัยและผูเรียน เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยที่รับการพัฒนาไดมากขึ้น กระตุนใหมหาวิทยาลัยและผู
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เรียนจริงจังกับการเรียนในสาขาวิชาและในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งคํานึงถึงผลตอบแทนจากการไดทุน
จากรัฐ การลงทุนของมหาวิทยาลัยและผูเรียนเอง
ขอ 142 การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุมใหมที่ไดกรอบอัตรากําลังจํานวนมากใน ชวงตนแผน
พัฒนาระยะยาวฉบับที่สองตองใชเปนโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม อยางกาวกระโดดเขาสูระบบ
การจัดกลุม มหาวิทยาลัยและการวางตําแหนงในสาขาตางๆ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตร
การใชอัตราใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด ใชเปนเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารยที่บรรจุใน
อัตราใหมควรอยูในโครงการของยุทธศาสตรการพั ฒ นาที่ กําหนดโดยมหาวิทยาลั ย ใหความสําคัญสู งสุ ด
ตอศักยภาพและคุณภาพของอาจารยที่จะรับเขา
ขอ 143 มหาวิทยาลัยใหมควรใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยเปนทีม เชน กลุมวิทยา
เขตของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพื้ น ที่ห รือ สหวิทยาลัยเดิม ใช
กระบวนการคัดเลือกและสรรหาที่ยุติธรรม โปรงใส และมีสวนรวมโดยมีผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและนอก
สถาบัน
ขอ 144 กําหนดใหรัฐมีพันธกิจสนับ สนุนการพัฒ นาอาจารยและบุ คลากรมหาวิทยาลัย
เอกชน สรางแรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยเอกชนลงทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรดวยมาตรการดานภาษีหรือ
การเงิน (เชน ชวยสนับสนุนคาใชจาย เปนบางสวน) ทั้งนี้ควรขยายบทบาทและ ใหโควตาพิเศษสําหรับ
มหาวิทยาลัย เอกชนในโครงการที่ ไมผูกมั ดเงื่อนไขการทํางานของผูรับ ทุ นวา ตองทํางานในภาครัฐ เชน
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโครงการกาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ Thailand Graduate
Institute of Science and Technology- TGIST ของสํานั กงานพั ฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ”
ที่มา : กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) หนาที่ 38 - 40 สกอ.
2.5 แผนยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ป ง บประมาณ พ.ศ.2559 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน
เปนองคกรตนแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สรางสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต และมีศักยภาพการอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน
พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหประชาชน
3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหประชาชนมีโอกาศ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
4. เสริมสรางความเขมแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาสรางความกาวหนาของ
ขาราชการ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
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ประสิทธิภาพ

5. พัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใหเกิด

ยุทธศาสตร
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ขาราชการ ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดมาตรฐาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสงเสริมใหนําไปใชในการบริหาร
การบริการ และการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
1. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ครอบคลุม และเปนธรรม
3. ประชาชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ขาราชการ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพ มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ผูรับบริการมีและใช ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรูและบริหารจัดการใหไดมาตร,น
และมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความสมานฉันท สามัคคีปรองดอง และคานิยมหลัก 12 ประการ
1. ปลูกฝงคุณะรรม จริยธรร คานิยมที่ถูกตอง ความซื่อสัตยสุจริตและเสียสละเพื่อสวนรวม
มีวินัย มีความกตัญู ขยันหมั่นเพียร มีจิตสํานึก ประชาธิปไตย และสรางภูมิคุมกันใหผูเรียนปลอดภัยจากยา
เสพติด
2. สงเสริมอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด ตอยอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเทาเทียม
3. กระจายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึง
และเทาเทียม
4. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และพัฒนา
ระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ
5. พัฒนาหองหมุดประชาชน ศูนยการเรียนรู และแหลงเรียนรูที่ทันสมัยเขาถึงงาย และ
สะดวกสําหรับประชาชนในทุกพื้นที่
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6. จัดตั้ง จัดหาแหลงทุนเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ
7. เรงผลิตและพัฒนากําลังคน ระดับอาชีวศักษาและระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
8. สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกากับภาคเอกชนหรือสถาน
ประกอบการในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ
9. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพใหผูมีความรูความสามารถพิเศษทุกดนไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพ
10. สงเสริมการศึกษา วิจัยใหบริการรักษาพยาบาล และสงเสริมสุขภาพ
11. พัฒนาสถาบันการศึกษาใหมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
12. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา รวมกับหนวยงานและองคกรทั้งใน
และตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การปฏิรูปการเรียนรูและยกระดับคุณภาพการศึกษา
13. เรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบเพื่อพัฒ นาคุณภาพและมาตรบานผูเรียนทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา
14. เรงพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 การปฏิรูปครูโดยเนนการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
15. ปรับระดับและวางแผนการผลิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
16. เรงรัดพัฒนาครูอยางเปนระบบและตอเนื่อง ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง
แกไขปญหาการขาดแคลนครู
17. พั ฒ นาเกณฑ มาตรฐานวิช าชี พครู และระบบรับ รองคุณ ภาพมาตรฐานวิช าชีพครู
รวมทั้งสงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นหรือภูมิปญญา เขามาเปนครูหรือผูชวยสอน
18. สรางขวัญและกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหคนดี คนเกงเขาสูวิชาชีพ โดยปรับปรุงระบบ
เงินดือนและคาตอบแทน สวัสดิการ รวมทั้งการชวยเหลือแกไขปญหาหนี้สินครู
ยุทธศาสตรที่ 6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
19. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
20. เร งรั ด ดํ า เนิ น การกระจายอํ านาจการบริห ารจัด การศึ ก ษาให ห น ว ยงาน เขตพื้ น ที่
การศึกษา สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาในพื้นที่อยางแทจริง
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
21. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต
22. ปรั บ ปรุ ง ระบบการให ค า ตอบแทน สิ่ งจู งใจและสวั ส ดิ ก าร สํ า หรั บ บุ ค ลากรทาง
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 8 การดําเนินงานตามกรอบประชาคมอาเซียน
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23. การประสานสร า งความสั ม พั น ธอั น ดี สร างความร ว มมื อ ทางด า นการศึ ก ษา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพื่อนบาน
24. สรางความรูความเขาใจ ความตระหนักเกี่ ยวกับประชาคมอาเซียน และสงเสริมให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการศึกษา การพัฒนา และการฝกอบรมนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย
25. สงเสริมใหผูเรียน สถานศึกา และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทเขาถึง
ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
26. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใชพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
ทักษะการเรียนรูอยางเปนระบบ
27. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาใหมีเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยง
ขอมูลการศึกษาทุกระดับการศึกษาและปรเภทการศึกษา

2.6 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)
ป จ จุ บั น แม ส ถานการณ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒ น แตเนื่ องจากแผนการศึ กษา
แหงชาติ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2545 – 2559) นั้น เปนแผนระยะยาวที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงเห็นสมควรใหคงปรัชญาหลัก เจตนารมณ และวัตถุประสงคของแผนฉบับเดิมไวแลว
ปรับปรุงในสวนของนโยบาย เปาหมาย และกรอบการดําเนินงานใหสอดคลองสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด
การจั ด ทํ า แผนการศึ ก ษาแห งชาติ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ. 2552 – 2559) ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณ อยางมีเหตุผล มีความ
รอบรูเทาทันโลก เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีกินดีมีสุขของคนไทย เกิดการรบูรณาการ
แบบองค ร วมที่ ยึ ด “คน” เป น ศู น ย ก ลางของการพั ฒ นาอย างมี “ดุ ล ยภาพ” ทั้ งด านเศรษฐกิ จ สั งคม
การเมืองและสิ่งแวดลอม เปนแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
รวมทั้ งเชื่ อมเขิ งการพั ฒ นาการศึ กษากั บ การพั ฒ นาดานตาง ๆ ทั้ งดานเศรษฐกิ จ สั งคม การเมือ ง การ
ปกครองวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
เจตนารมณของแผน
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แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพื่อมุง (1) พัฒนาชีวิตใชเปน “มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูเอื่น
ไดอยางมีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ
เปสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน
วัตถุประสงคของแผน
เพื่อใหบรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552
– 2559) จึงกําหนดวัตถุประสงคของแผนฯ ที่สําคัญ 3 ประมาณ ดังนี้
1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
2. เพื่อสรางสังไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาตน และสรางสัคม คุณธรรม ภูมิ
ปญญา และการเรียนรู
แนวนโยบาย เปาหมาย และกรอบการดําเนินงาน
เพื่ อให บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค ทั้งสามประการดังกลาว ประกอบกับ การคํ านึ งถึงทิศ ทางการพั ฒ นา
ประเทศในอนาคตที่เนนการใชความรูเปนฐานของการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและแนวนโยบายไวดังนี้
วัตถุประสงค 1 พัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุล เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา
1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึก และ
มีความภู มิใจในความเปนไทย มีระเบี ยบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และรังเกียจการทุจริต ตอตานการซื้อ
สิทธิ์ขายเสียง
1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตไดมีโอกาส
เขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ผูพิการหรือทุพพบภาพ ยากจน อยูในทองถิ่น
หางไกลทุรกันดาร
1.4 ผลิ ต พั ฒ นากํ า ลั งคนให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของประเทส และเสริ ม สร า ง
ศักยภาพการแขงขัน และรวมมือกับนานาประเทศ
1.5 พัฒ นามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
1.6 ผลิตและพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน มี
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค 2 สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
2.1 สงเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรูของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 สงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปญญา และการเรียนรูประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม
พลศึกษา กีฬา เปนวิถีชีวิตอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต
2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรม และทรัยพยสินทางปญญา
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู และสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
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วัตถุประสงค 3 พัฒนาสภาพแวดลอมขอสังคม เพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคม
คุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
3.1 พั ฒ นาและนํ าเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชเพื่ อการพั ฒ นาคุณ ภาพ เพิ่ ม โอกาสทาง
การศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเรงรัดกระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา
ไปสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3 ส งเสริมการมีส วนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประสังคม และทุ กภาคส วนของ
สังคมในการบริหารจัดการศึกา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา
3.4 ระดัมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษาตลอดจนบริหารจัดการ
และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3.5 ส งเสริ ม ความร ว มมื อ ระหว างประเทสด านการศึ ก ษา พั ฒ นาความเป น สากลของ
การศึกษาเพื่อรับการเปนประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศภทยใตกระแสโลกาภิ
วัตนขณะเดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มาการพึงพาอาศัยและเกื้อกูลกัน
บริบทดานกฎหมาย : ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 5
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ดังนี้
มาตรา 31 กระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิล ปะ และวัฒ นธรรม และการกีฬาเพื่ อการศึกษา รวมทั้งติ ดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่น ๆ ตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของกระทรวงหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง
สรุป

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาในชวงของแผนปฏิบัติการ 4 ป พ.ศ. 2555 –
2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีบริบทหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและกระทบตอการจัดการศึกษา
หลายประการ เช น กระทรวงได รั บ มอบหมาบให รั บ ผิ ด ชอบนโยบายรั ฐ บาลเพิ่ ม เติ ม การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) มติคณะรัฐมนตรีและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน ดังนั้น จึงเห็นสมควรมีการปรับปรุง ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ
4 ป (พ.ศ. 25556 – 2559) ของกระทรวงศึกษาธิการโดยสรุป ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
ประเด็นนโยบายรัฐบาลที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2556 – 2559 ประกอบดวย
นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
1.2 กําหนดใหมีการแกไขปญหาและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ)
- สถานศึกษาทุกแหงปลอดยาเสพติด
1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
- การสงเสริมธรรมาภิบาล : ยุทธศาสตรตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
- การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
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1.5 เรงนํ าสั น ติ สุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชนกับ มาสูพื้น ที่
จังหวัดชายแดนภารใต
- การขั บ เคลื่ อนนโยบายและยุท ธศาสตรก ารแกไขป ญ หาจังหวัดชายแดนภาคใต
มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ ดังนี้
- เร งกระบวนการสรรหา บรรจุ แต งตั้ งผู อํานวยการ/รองผู อํานวยการสํานั กงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดและอําเภอเปนการเรงดวน
- จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555 – 2557
ทุกสังกัดใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห
- ใหมีการบูรณาการดานการศึกษาเพื่อการมีงานทําโดยบูรณาการภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน รวมทั้งสวนราชการอื่น เพื่อใหระบบการตลาดในพื้นที่ครบวงจร
- ใหมีการสงเสริมและขยายนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนการสอนระบบเครือขาย
ทางไกล สถานศึกษาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก โทรทัศนผานดาวเทียม Internet ความเร็วสูง
- ใหมีการสนับสนุน อบจ./อบต. ในทองถิ่นใหมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาตาดี
กา และสถาบันศึกษาปอเนาะ
- สนับสนุน สงเสริมใหมหาวิทยาลัยแตละจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ใหมี
สวนรวมเขามารวมในการพัฒนา กํากับ นิเทศ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแตละจังหวัด
- การสรางขวัญ กําลังใจ และใหสิทธิประโยชนแกบุคลากรในพื้นที่อยางเหมาะสม
- การดูแล คุมครองความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
- 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. ปที่ 1 หรือเทียบเทา
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง
4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ
- เรงรัดใหสถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
- วางแผนการผลิตกําลังคนใหส อดคลองกับ ความตองการของตลาดแรงงาน
(แผนระยะ 5 ป)
4.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ
4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสรางทุนปญญาของชาติ
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4.1.7 เพิ่ มขี ดความสามารถของทรัพยากรมนุ ษยเพื่อรองรับ การเปดเสรีป ระชาคม

อาเซียน

เศรษฐกิจ

ประเทศ

4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.3.1 ลงทุนดานบริการสุขภาพ
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.5.5 นําทุนทางวัฒ นธรรมของประเทสมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่ มมูลคาทาง

นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครุวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของ

ยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนาของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ยึดตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ไดใหความเห็นชอบ สําหรับใช
เปนกรอบจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
2.7 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2556 – 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ
จากการศึกษาวิเคราะหบริบทที่เกี่ยวของ ไดแก นโยบายรัฐบาล จุดเนนการขับเคลื่อนนโยบายดาน
การศึกษาของรัฐบาล ภายใตการบริหารงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558
แผนปฏิ บั ติ ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) ของกระทรวงศึ กษาธิ การ แผนการศึ กษาแห งชาติ ฉบั บ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) (แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรป ระเทศ (Country Strategy) และแผนปฏิบัติราชการเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558 และ
ยุทธศาสตรเปมหายการพัฒนาที่เปนกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของกระทรวงศึ กษาธิการที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ให ความ
เห็นชอบ และบทสรุปเกี่ยวกับสาระสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2556 – 2559) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ดังที่กลาวในสวนที่ 1) ดังนั้น สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2556 –
2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน
กระทรวงศึกษาธิการมุงเนน พัฒ นาคุณภาพการศึกาและสรางโอกาสให คนไทยไดเรียนรู
ตลอดชี วิ ต อย างทั่ ว ถึ งโดยการมี ส ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว น เพื่ อ ให เป น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางเสมอภาค
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3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
คานิยม

พัฒนาองคกรสูความเปนมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
2. การสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค
3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพื่อสรางนวัตกรรมและการ
พัฒนาประเทศ
7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาประสิทธิภาพรระบบการบริหารจัดการ
เปาประสงค
1. ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
2. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 และ 4 นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 1 และ 4 และ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 หรือเทียบเทา ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (แท็บเล็ต)
และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร สงเสริมการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. ประชาชนได รั บ ความรู ค วามเข า ใจ มี ค วามตระหนั ก ร ว มอนุ รั ก ษ แ ละทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมไทย
4. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุม ไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว
5. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต
6. ครูและบุ คลากรทางการศึกษาไดรับการพั ฒ นาตามเสน ทางวิชาชี พทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพเพื่อยกระดับเขาสูมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
7. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแขงจันไดในระดับสากล
8. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจในวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
9. นั กศึกที่กําลังจะจบการศึ กษามี โอกาสเขาถึ งแหลงทุ น และมีทางเลือกที่ จะประกอบ
ธุรกิจ
10. หนวยงานมีระบบบริหารและการจัดการความรู
11. ผลงานการศึ กษาและวิ จัย เพื่ อบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพไดรับ การ
พัฒนา
12. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอยอดในเชิง
พาณิชย
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13. นั กเรี ย น นั กศึ กษา ครู คณาจารย และบุ คลากรทางการศึ กษาได รับ การเสริม สราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค
14. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
15. บุคลากรของสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการปองกันและลดความ
เสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาตรและกลยุทธ
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
1. เรงพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานผู เรียนทุกระดั บและประเภทการศึกษาให มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
2. เรงพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
3. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ถูกตอง ความซื่อสัตยสุจริต จิตสํานึกประชาธิปไตย และ
สรางภูมิคุมกันใหผูเรียนปลอดภัยจากยาเสพติด
4. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด ตอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
6. พัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
2. การสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค
7. กระจายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและ
เทาเทียม
8. สงเสริมสนั บสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และพัฒ นระบบ
เทียบโอนความรูประสบการณ
9. พัฒนาหองสมุดประชาชน ศูนยการเรียนรู และแหลงเรียนรูที่ทันสมัย ใหเขาถึงงายและสะดวก
สําหรับประชาชนในทุกพื้นที่
10. จัดตั้ง/จัดหาแหลงทุนการศึกษาเพื่อการศึกษา
3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
11. ปรับระบบและวางแผนการผลิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
12. เรงรัดพัฒนาครูอยางเปนระบบและตอเนื่อง ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแกไข
ปญหาการขาดแคลนครู
13. สรางขวัญ และกําลั งใจ สรางแรงจู งใจให คนดี คนเกงเขาสูวิ ชาชีพ ครู โดยปรั บ ปรุงระบบ
เงินเดือนและคาตอบแทน สวัสดิการ รวมทั้งการชวยเหลือแกไขปญหาหนี้สินครู
14. พั ฒ นาเกณฑ มาตรฐานวิชาชีพครู และระบบรับรองคุณ ภาพมาตรฐานวิช าชีพครู รวมทั้ ง
สงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นหรือภูมิปญยา เขามาเปนครูผูชวยสอน
4. การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและการฝ ก อาชี พ ให ส อดคล อ งกั บ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
15. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
16. สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา/หนวยงานทางการศึกษา กับภาคเอกชนหรือสถาน
ประกอบการ ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ
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17. การตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา และจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบ
อาชีพหรือเปนผูประกอบการใหม
18. สงเสริม สนับสนุนการพั ฒนาศักยภาพใหผูมีความสามารถพิเศษทุกดานไดรับการพัฒ นา
อยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพ
5. การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกาใหทัดเทียมกับนานาชาติ
19. สงเสริมใหผูเรียน สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภท เขาถึง
ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
20. พั ฒ นาระบบฐานข อมู ล ทางการศึกษาให มีเอกภาพ มี ความเชื่อมโยงกัน ในทุก ระดั บ และ
ประเภทการศึกษา
6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพื่อสรางนวัตกรรมและการพัฒนา
ประเทศ
21. พัฒนาสถาบันการศึกษาใหมีศักยภาพในการวิจัยและพัมนาสรางองคอความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
22. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา รวมกับหนวยงานและองคกรทั้งในและ
ตางประเทศ
23. สงเสริมการศึกษา วิจัยเพื่อใหบริการการักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
24. พัฒนาศูนยความเปนเลิศใหเปนหนวยวิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
25. สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการศึกษา การพัฒนา และการฝกอบรมนานาชาติ
ในภูมิภาคอาเซียน
26. พัฒนาสมรรถนะกําลังแรงงานใหมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
27. พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษานานาชาติ ห รื อ หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอน ร ว มกั บ
สถาบันการศึกษานานาชาติ
8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
28. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
29. สนับสนุนและพัฒนาความรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
2.8 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
ความนํา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศแตงตั้ง
รัฐมนตรีต ามประกาศ ณ วัน ที่ 29 สิ งหาคม พุ ท ธศั กราช 2558 โดยแต งตั้ งให พลเอก ดาวพ งษ รัตน
สุวรรณ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป เปนรัฐมนตรีชวยวา
การระท รวงศึ ก ษ าธิ ก าร โดย พลเอก สุ ร เชษ ฐ ชั ย วงศ ยั ง คงความเป น รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การ
กระทรวงศึกษาธิการตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2557
ทัศนคติในการทํางาน
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เหตุและความจําเปนที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และ
รัฐบาลปจจุบันไดเขามาบริหารประเทศ เนื่องสถานการณเบานเมืองอยูในสภาวการณที่ไมปกติ ตองชวยกัน
ยุติความขัดแยงและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในสวนของการศึกษนั้น ถือวาเปนพื้นฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง
เริ่มจากการปฏิรูป 11 ดานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพระการศึกษาเปนพื้นฐานของความมั่นคง
ยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ ตองใชเวลานานและตองมีแผนปฏิรูปทั้งระยเรงดวน ระยะปานกลางและระยะ
ยาว กระทรวงศึกษาธิการตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยคํานึงถึงอนาคตของนักเรียนซึ่งก็คือลูกหลาน
ของเรา ใหมีชีวิตที่สดใสและสามารถแขงขันกับนานาประเทศได ตอจากนี้ ตองขอทุกคนสละเวลามากขึ้น
เพราะมีงานเรงดวนที่ตองทํา ตองการผลลัพธมากขึ้น เร็วขึ้น และตองสื่อสารกันเพื่อลดความรูสึกขัดแยง
ทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดีที่ผลงานของทุกทาน
แนวคิดในการทํางานของสวนราชการ
ส ว นราชการตั้ ง แต ร ะดั บ พื้ น ที่ ต อ งดํ า เนิ น การแปลงนโยบายของรั ฐ บาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการตามภารกิจ งานในขอบเขตความรับผิ ดชอบของหนวยงานเพื่ อนํ าไปสูการปฏิบั ติ มี
การศึกษาวิเคราะหและปรับกลยุทการทํางานปจจุบันใหสอดคลองกับแนวนโยบายใหเปนผลเปนรูปธรรม
เพื่ อให ทราบถึงผลการดํ า เนิ น งานและความคิดเห็น ของผูบ ริห ารระดับ พื้น ที่ ตลอดจนผูบ ริห ารระดับ สูง
เนื่องจากมีชวงเวลาจํากัด จึงตองการความคิดเห็นเพื่อการหลอมรวมวิธีการทํางานใหรวดเร็ว และทํางาน
รวมกันไดคลองตัวมากขึ้น โดยมีแผนการดําเนินการแบงเปนกลุม ดังนี้
1. งานที่ดําเนินการอยูแลวและตรงตามนโยบาย
2. งานที่ตองดําเนินการอยูแลวสามารถปรับใหเปนไปตามนโยบาย
3. งานที่ดําเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม แบงเปน
(1) งานที่เพิ่มโดยไมตองใชงบประมาณดําเนินการ
(2) งานที่เพิ่มโดยตองใขเวลาและงบประมาณดําเนินการ
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา ประกอบดวย 2 สวนคือ
 น อมนํ ากระแสพระราชดํ า รัสของพระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยูหั วฯ ที่ เกี่ย วกับการปฏิ รูป
การศึกษามาเปนแนวทางปฏิบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
1. “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู”
2. “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจกับเพื่อน ไมใหแขงขัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กที่เรียนเกง
กวาสอนเพื่อนที่เรียนชากวา”
3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”
กระทรวงศึกษาธิการโดยหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผูเกี่ยวของ นอมนํากระแส
พระราชดํารัสมาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถายทอดพระ
ราชดํารัส ทั้ ง 3 ประการ ใหเกิดผลเป นรูปธรรม และเปน เสน ทางสูความสําเร็จการปฎิรูปการศึกษาของ
ประเทศตอไป
 แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานขององค ก หลั ก และหน ว ยงานทางการศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการที่ตองสอดคลองและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา
ดังนี้

42
รัฐบาลตอไป

1. ทํ าใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ใหมากที่สุด สวนที่เหลือสงตอให

2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนดีคุณภาพ
3. ปรับลดภาระงานที่ไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง
4. เรงปรับหลักสูตร/ตํารา แตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพตําราตองคุมราคา
5. ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทํา สามารถเขาทํางานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ใหทันป 2558 เพื่อชวยแกปญหา
วางงานและปญหาสังคมได
6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทําใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข
7. ใชสื่อการเรียนการสอน กระตุนผูเรียนเพื่อสรางแรงจูงใขในการเรียนรูใหกับเด็ก
8. ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาใหทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
9. นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง
10. การเรียนไมเพื่อการสอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิตสามารถอยูในยุคโลกไรพรมแดน
2.9 นโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1. การทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม
1.1 ตองเขาใจจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของงานที่ปฏิบัติใหชัดเจน
1.2 ตองมองภาพงานในอนาคตไดอยางชัดเจนสามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลัก งานรอง
และงานที่ตองดําเนินการกอน/หลัง เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
1.3 ตองมีฐานขอมูลที่ดี ถูกตองครบถวน ชัดเจนตั้งแตหนวยงานยอยขึ้นมาจนถึงหนวยงงานหลัก
และทันตอเหตุการณ เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาตองรูความตองการจางงานของตลาดแรงงานในแตละ
สาขาวิชา
1.4 มีการวิเคราะหปญหาและทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาใหชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะหจะ
ชวยใหการแกไขปญหามีความแมนยํามากขึ้น
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไมสัมฤทธิ์ผล ใหคนหาสาเหตุหาการดําเนินงานที่ผานมา
แลววิเคราะหหาทางเลือกในการแกไขปญหาที่หลากหลาย เชน ปญหาเรื่องอายุของผูเรียน ปญหาอยูท่ีครธ
ปญหาอยูที่พอแม ปญหาอยูที่สภาวะแวดลอมตาง ๆ ซึ่งบางครั้งไมสามารถแกไขไดดวยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ
3.1 ใหมีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในสวนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง
หรือมีสวนเกี่ยวของ
3.2 โครงการพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ สมเด็ จ พระนางเจ า
พระบรมราชิ นีน าถฯ หรือพระบรมวงศานุ วงศพระองคใดที่กระทรวงศึ กษาธิการดําเนิ นการ หรือให การ
สนับสนุนตองสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความสําคัญของโครงการใหนักเรียนนักศึกษารูและเขาใจ
หลักการแนวคิดของโครงการไดชัดเจน รวมทั้งถายทอดใหเกิดการเรียนรูไดอยางดี
3.3 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสวนที่เกี่ยวของ
โดยการเรียนรูทําความเขาใจและยึดเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พรอมทั้งสามารถเผยแพร
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3.4 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสรางอุดมการณรักชาติและสถาบัน
หลักของชาติ
4. งบประมาณ
4.1 งบลงทุน
(1) ใหเตรียมการดําเนินโครงการใหพรอมในไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(2) การใชงบประมาณเมื่อไดรับแลงตองเรงดําเนินการตามแผนที่กําหนดเพื่อใหเกิดการ
กระจายงบประมาณในพื้นที่
4.2 งบกลาง
(1) ใหเสนอขอใชงบกลางอยางมีเหตุผลและใชเทาที่จําเปน
(2) ใหเกลี่ยงบประมาณปกติของสวนราชการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.3 การใช งบประมาณในการดํ าเนิ น งาน ต องเป น ไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบได ซึ่ ง
รัฐบาลจะแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมี
แตงตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐของ
กระทรวงศึกษาธิการ และชวยการปฏิบัติงานของผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปรงใสและถูกตอง
4.4 งานบางโครงการที่ตองมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ใหมีการบูรณา
การงบประมาณหนวยงานยอยรวมกันภายในกระทรวงใหเรียบรอยกอนการบูรณาการกับหนวยงานภายนอก
เพื่อใหการใชงบประมาณคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
5.1 จัดใหมีชองทางการสือสารอยางเปนระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาชวยปฏิบัติงาน
อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) สรางความเขาใจภายในองคกรใหมากขึ้น
(2) ใหผูบริหารมีชองทางติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา และทดสอบระบบที่มีอยูเสมอ
(3) ใหมีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ และทดสอบระบบที่มีอยูเสมอ
5.2 ทุกหนยงานตองจัดใหมีแผนการประชาสัมพันธ อาทิ
(1) เสมาสนเทศเป นการสื่ อสารประชาสั มพั น ธภ ายในองคกร คือ การสรางความเข าใจ
ภายในองคกร หนวยงาน
(2) ประชาสนเทศ เปนการประชาสัมพันธผานสื่อภายนอกองคกร คือ การสรางความเขาใจ
กับประชาชน
6. อํานวยการเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณที่สงผลกระทบตอสถานศึกษา ผูบริหาร ครู นักเรียน
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกลาวหาพฤติกรรมผูบริหาร การประทวงตอ
ผูบริหาร นักเรียนเจ็บป วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขูวางระเบิ ด โรงเรียนเกิดวาตภั ย ฯลฯ ใหทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของกําหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการปองกันแกไขปญหา ตลอดจนสรางความรู
ความเขาใจที่ถูกตองแกผูเกี่ยวของ ใหทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซอมความเขาใจอยูเสมอ ซึ่งเบื้องตน
ตองมีรายละเอียดดังนี้
(1) มีการจัดระบบและกําหนดผูปฏิบัติที่ชัดเจน
(2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ระยะสั้น และระยะยาว
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(3) สํารวจระบบที่มีอยูใหมีความพรอมปฏิบัติงานอยูเสมอ
(4ป ใหมีระบบการรายงานเหตุดวนตามลําดับชั้นอยางรวดเร็ว
7. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดการศึกษาใหครบวงจร
เชน รวมกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษาเขาทํางานระหวางกําลังศึกษา และการเขา
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
8. ใหความสําคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพื้นที่ตาง ๆ ของแตละสวนราชการ
(1) ใหมีการทบทวนบทบาทหนาที่การปฏิบัติงานของหนวยงานระดับพื้นที่ใหครบถวน
(2) กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ตองรูและสิ่งที่ยังไมรู ใหมีการแบงภารกิจงานใหชัดเจน
(3) กําหนดความตองการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพอเพียง
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค
(1) จัดโครงการประชุมสัมมนา ตองดําเนินการใหบรรวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดอยาง
มีประสิทธิผล เปนไปตามนโยบาย และเกิดประโยชนแกประชาชน
(2) การคัดเลือกกลุมเปาหมาย วิทยากร หรือสงบุลากรเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานใน
ทุกระดับตองเปนผูที่มีความรูเหมาะสม เพื่อใหไดผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
ใหยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุมเปาหมายหลักนักเรียน นักสึกษา ใหมีความรูและ
สามารถใชในการสื่อสารเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
11. ให มี ก ารนํ า ICT มาใช ใ นการบริ ห ารงานในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอย า งทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ
(1) ให มีการดํ าเนิ น งานของศูน ยศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบู รณา
การเขากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใชเปนชองทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
(2) จัดใหมี CEO ดาน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใชสื่อเพื่อสรางความเขาใจ
ความสนใจ และการประชสัมพันธดาน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”
12. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
สงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาหรือตอยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ
จัดการเรียนการสอน การสรางความรูความเขาใจที่ดี ทําใหเกิดความสนใจเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
13. การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
(1) ใหมีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาใหเรียบรอย เหมาะสม
(2) ดู แ ลความสวยงามและความสะอาด บริ เวณพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน ว ยงาน และ
สถานศึกษาทุกระดับ
(3) การรั ก ษาความปลอดภั ย ของหน ว ยงานและสถานศึ ก ษา ต อ งจัด ให มี แ ผนรัก ษาความ
ปลอดภัยใหชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลําดับความสําคัญและสภาพปญหาภัยคุกคาม
ของแตละพื้นที่ และมีการซักซอมแผนอยางสม่ําเสมอ
14. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
(1) ใหนอมนํากระแสพระราชดํารัส มาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู
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(2) ใหลดเวลาเรียนตอวันในชวงเวลาบาย เพื่อใหเด็กไดใชเวลานอกหองเรียนเพื่อการเรียนรู
และเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อใหเกิดการผอนคลายและมีความสุข
(3) ใหสถานศึกษาลดภาระงานที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนการสอน การนําเรียน และครูออก
นอกหองเรียนไปรวมกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเขาแถวตอนรับผูใหญ เปนตน ควรสงเสริม
ใหเด็กไดรวมกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสบการณเรียนรู สรางทักษะ ความสามารถ
15. การรประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ใหจัดระบบการประเมินผลงาน ความกาวหนา และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของ
ครูผูสอนใหสามารถการดําเนินโครงการในสวนที่เกี่ยวของ ใหบังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝนการ
กีฬาสูจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน
16. การแกไชปญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
ใหเรงรัดการดําเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต และ
สนับสนุนการดําเนินโครงการในสวนที่เกี่ยวของ ใหบังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝนการกีฬาสูจังหวัด
ชายแดนภาคใต เปนตน
17. ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครอง
ใหจัดระบบการทําระเบียนขอมูลประวัติผูเรียนและผูปกครองใหเปนปจจุบัน เพื่อเปนระบบ
ดูแลนักเรียนและชวยแกไขปญหาที่ตัวผูเรียนและครอบครัวเปนรายบุคคลได เชน ครอบครัวที่ประสบเหตุภัย
แลงอุทกภัยตาง ๆ และรวบรวมเปนขอมูลในภาพรวมของหนวยงานระดับพื้นที่ในการใหความชวยเหลือ
บรรเทาปญหาในรูปแบบที่เหมาะสมตอไป
นโยบายสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
1. นโยบายดานการปราบปรามการทุจริต
1.1 หามมิใหมีการซื้อขายตําแหนง หรือเรียกรองเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกยาย
หรือผลตอบแทนอันใดที่ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
1.2 หยุดการทุจริตภายในองคกรโดยเด็ดขาด หากพบขอมูล
(1) ดําเนินการสอบสวนหาผูกระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอยางจริงจัง
(2) ทําการตรวจสอบชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และทําการแกไข
(3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการตาง ๆ ควบคุมเพื่อไมใหเกิดการทุจริตขึ้นอีก
1.3 ดํ าเนิ น การสุ มตรวจสอบ หากพบมีการทุจ ริตในหนว ยงานใด ผูบั งคับ บัญ ชาหนว ยงาน
ตามลําดับชั้นตองมีสวนรวมรับผิดชอบดวย ฐานปลอยปะละเลยใหเกิดการกระทําผิดดังกลาว
2. นโยบายดานสวัสดิการ
2.1 การสอบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม
2.2 ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูใหครอบคลุมทุกดาน ไมเฉพาะ
กรณีเสียชีวิตเทานั้น เพื่อชวยใหครูไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. นโยบายดานการจัดการขยะ
3.1 ใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ
โรงเรียนขยะใหเพิ่มมากขึ้น
3.2 ใหสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขญะ โดยการปลูก
จิตสํานึกแกผูเรียนทุกระดับ ใหลดการทิ้งขยะ รูจัดการคัดแยกประเภทขยะ และการกําจัดขยะที่ถูกตอง
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4. นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสรางครุภัณฑ
ใหมีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสรางและครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจายบรรจุภัณฑ
- ใหใชหลักตรรกะในการดําเนินการตามเหตุผลและความจําเปนของหนยงาน
4.2 ระบบการซอมบํารุง
- ให จั ด ตั้ งหน ว ยเฉพาะกิ จ สรางระบบการดู แลซ อ มบํ ารุ ง ตรวจสอบวงรอบการใช งาน
กําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน มีการเชื่อมโยงและรวมมือกับหนวยงานที่มีทักษะในการซอมบํารุง
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่
- ใหจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ตรวจสภาพไมให
ทรุดโทรมอยางตอเนื่อง

นโยบายเฉพาะ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 การแกไขปญหาเด็กประถาศึกษา อานไมออกเขียนไมได
(1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา
โดยใชแนวการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาสมอง (Brain Sased Learning : BBL)
(2) กําหนดเปาหมายใหนักเรียนชั้น ป.1 ตองอานออกเขียนได ชั้น ป.2 ขึ้นไปตองอานคลอง
เขียนคลอง
1.2 การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ
(1) ตองมีฐานขอมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
(2) เด็กที่ออกกลางคัน ตองมีขอมูลและติ ดตามดู แลให ไดรับ การศึกษาภาคบั งคับตอเนื่อง
หรือออกไปทํางานตองสงเสริมใหไดรับการศึกานอกโรงเรียน โดยมีเครือขายประสานการติดตามอยางเปน
ระบบ
1.3 ใหทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
(1) ลดเวลาเรียนตอวัน ลดการบานนักเรียน นักเรียนเรียนอยางมีความสุข ไมมีกิจกรรมเพิ่ม
ภาระนักเยนในเวลาที่เหลือ
(2) ใหผูเรียนไดใชเวลานอกหองเรียนเพื่อการเรียนรู และเขารวมกิจกรรมที่โรงเรีนจัดขึ้นตาม
ความถนัดและความสนใจจองผูเรียนใหมาขึ้น เพื่อใหผอนคลายและมีความสุข
(3) ใหผูเรียนไดรูจักคิด ปฏิบัติ มากกวาทองจําเพื่อการสอบอยางเดียว เพื่อสรางภูมิตานทาน
ใหกับเด็กยุคโลกไรพรมแดน
1.4 การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
- โรงเรี ย นที่ มี ค รู ส อนไม ครบชั้ น เรีย น ให จั ด การศึ กษาทางไกลผ านดาวเที ย ม (Distance
Learning Information Techmology : DLIT) อย า งจริ งจั ง และเต็ ม รู ป แบบ รวมทั้ งส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
โรงเรียนไกลกังวลเปนโรงเรียนตนทางที่มีคุณภาพ
1.5 การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

47
- ใช โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาทางไกล (Distance Learning Television :
DLTV) และผ านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ดว ย
การจัดการศึกษาทางไกลผานกาวเทียม (DLIT)
1.6 การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
- ใหหาความสมดุลระหวางการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ตองเพิ่มขึ้น
ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผูบริหาร การประเมินวิทยฐานะใหเหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จาก
สวนกลางเพื่อชวยลดภาระครู หรือนําเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุน
2. การอาชีวศึกษา
2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนคานิยมของผูปกครองและนักเรียนใหเห็นความสําคัยและเขาสูการเรียนสาย
อาชีวศึกษาใหมากขึ้น
2.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เมื่อจบ
การศึกษาแลวใหไดรับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพได
2.3 รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษา
โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง และเมื่อจบการศึกษาแลวสามารถประกอบอาชีพไดทัน
2.4 แก ไขป ญ หาการทะเลาะวิวาทของนักศึ กษาอยางเป นระบบ เพื่อสรางความปลอดภัย ให กับ
นักเรียนนักศึกษา
(1) ใหความสนใจกับนักศึกษาไดเขาฝกงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรางนิสัยรักการ
ประกอบอาชีพ การตรงตอเวลา ความอดทน
(2) เป ด โอกาศนั กศึกษาได เขาฝกงานในสถานประกอบการ เพื่ อเสริมสรางนิ สั ยการรักการ
ประกอบอาชีพ การตอเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาตตขางหนา
2.5 สงเสริมใหสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเปนเลิศเฉพาะดาน อาทิ การจัดการศึกษาดาน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร ดานปโตรเคมี การทองเที่ย การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก เปนตน
2.6 จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศดานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ อาทิ เปดสอนหลักสตร
เกี่ยวกับการขนสงระบบราง หลักสูตรการซอมแซมยุทธโธปกรณ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เปนตน
2.7 จั ด การศึ ก อาชี ว ศึ ก ษาสู ม าตรฐานสากล จั ด การอาชี ว ศึ ก ษาอาเซี ย น โดยรว มมื อ กั บ กลุ ม
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ไดแก อังกฤษ เดนมารก เยอรมัน
เปนตน
3. การอุดมศึกษา
3.1 กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกาใหชัดเจน ตามความถนัดและความเปนเลิศของแตละสถาบัน
เพื่อลดความซ้ําซอน
3.2 กําหนดผลลัพธ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เชน เปนศูนยวิจัยที่มีคุณภาพมีการวิจัย
และพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมจากทรัพยากรในทองถิ่น เพื่อเพิ่มมูลคาการสงออกของประเทศ
3.3 จัดใหสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหแกสถานศึกาในทองถิ่น เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น
4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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4.1 จัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
(1) สงเสริใหประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนสามารถหาความรูดวย
ตนเองอยางกวางขวางและตอเนื่อง โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนําความรูไปประกอบอาชีพ หรือเปนพื้นฐานในการศึกษาตอไประดับที่สูงที่ขึ้น
(2) จัดโครงการติวเขมเติมเต็มความรูเพื่อเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ํา
เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหเกิดความเทาเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท
4.2 เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา
- จัดโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของสํานักงาน กศน.
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหเพิ่มมากขึ้น และตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและ
การจางงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุหสากรรม และภาคการเกษตร
4.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
- เพื่อใหคนทุกชวงวัยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งดานภาษา การ
เปดโลกทัศน เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ การฝกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการ และ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและประสานงานแผนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ
4.4 ดําเนินการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณรักชาติ
- เพื่อใหนักศึกษาและประชาชนมีความตระหนักในความเปนชาติ กระตุนใหเกิดความรักชาติ
และเทิดทูนสถาบันพระมหาเกษตรเปนศูนยรวมจิตใจและความรักความสามัคคีของประชาชน สามารถนําไป
ถายทอดและขยายผลในวงกวาง
4.5 กําหนดให กศน. ตําบล เปนกลไลสําคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหวางบาน วัด
โรงเรียน
- เพื่อเพิ่มแหลงเรียนรูใหแกประชาชนในพื้นที่ โดยดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
กศน. ตําบลในวัด ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา เจาอาวาสหรือผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่น ภูมิ
ปญญาทองถิ่น เครือขายในชุมชน
4.6 พัฒนาคนทุกชวงวัย
(1) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่สามารถประกอบ
อาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต
(2) ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและ
คุ ณ ธรรมเข าด ว ยกั น เพื่ อ ให เอื้ อ ต อ การพั ฒ นาการพั ฒ นาผู เรี ย นทั้ งในด านความรู ทั ก ษะการใฝ เรี ย นรู
แกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือ
ระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได นําแนวทางดังกลาวมาดําเนิน การ
ปรั บ ปรุ งระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค ลเช น เดี ย วกั บ ส ว นราชการต างๆ ทุ ก หน ว ยงานและไดกํ าหนด
คุณลักษณะจําเปน(ที่พึงมี) ของบุคลากรที่ตองการรับเขาทํางาน หรือบุคลากรที่ผานการพัฒนาแลวจะตอง
ประกอบไปดวย
สายวิชาการ
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1. จบการศึกษาต่ําสุด ระดับปริญญาโทในสาขาที่จะรับเขาทํางานหรือพัฒ นา และเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑที่กําหนดโดยไมชักชา เพื่อใหเหมาะสมกับการเปนนักวิชาชีพและวิชาการ
2. ความเปนมืออาชีพ มีความสามารถในการถายทอดความรู หรือความสามารถในการ
จัดระบบการเรียนรูใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน มีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. มีความรูลึกในศาสตรสาขาที่สอน สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ
4. มีความชํานาญในการสอนที่ถือเปนแบบอยางที่ดี (Best Practices) สามารถออกแบบ
การสอน (Instructor Design) ในวิช าที่ รับ ผิด ชอบ ที่ มีการจั ดระบบการสอน โดยใชองคป ระกอบสํ าคั ญ
หลายดาน มากกวาเรื่องแผนการสอนธรรมดา
5. มีประสบการณแหงความสําเร็จ เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ที่ผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
แลว (ประกอบไปดวยการมุงผลสําฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกตองชอบธรรมและเปนธรรม การทํางานเปนทีม )ในระดับที่ ดี
7. มี ความสามารถในการใชภ าษาที่ สอง เพื่ อเตรีย มการในการเขาสูป ระชาคมอาเซีย น
(ภาษาและเกณฑ สําหรับสายวิช าการ กําหนดโดยผูเกี่ย วของทุกภาคสวนของมหาวิ ทยาลัยที่ผ านความ
เห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย)
8. บุคลากรสายวิชาการตองมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะ
วิชาชีพ และลักษณะวิชาการ (ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาขอ 3
จรรยาบรรณที่กําหนดตองครอบคลุม 1-10)
9. มีความสามารถพื้นฐานในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดในระดับที่ดี
สายสนับสนุน
1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําเปนไปตามขอกําหนดของภาระงานที่ตองรับผิดชอบ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
3. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ที่ผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
แลว(ประกอบไปดวยการมุงผลสําฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกตองชอบธรรมและเปนธรรม การทํางานเปนทีม )ในระดับที่ ดี
4. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ต องมี จ รรยาบรรณตามลัก ษณะงาน ลัก ษณะวิช าชี พ และ
ลักษณะวิชาการ(ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาขอ 3 จรรยาบรรณที่
กําหนดตองครอบคลุม 1-10)
5. มีความสามารถในการใชภาษาที่ สอง เพื่ อเตรียมการในการเขาสูประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ สําหรับสายสนับสนุน กําหนดโดยผูเกี่ยวของทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยที่ผานความ
เห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย))
6.มีความสามารถพื้นฐานในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดในระดับที่ดี
ในสวนของ กรอบสมรรถนะหลัก ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ใชตัวแบบสมรรถนะหลักของ สกอ.เปนกรอบ ซึ่งกรอบสมรรถนะดังกลาวไดรับความเห็นชอบ
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จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และประกาศใช ณ
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2554 มีดังนี้
1. สมรรถนะ การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. สมรรถนะ บริการที่ดี (Service Mind)
3. สมรรถนะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. สมรรถนะ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม(Integrity)
5. สมรรถนะ การทํางานเปนทีม (Teamwork)
2.10 แผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ปงบประมาณ 2555 – 2559
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร เป น สว นหนึ่ งของมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ มี การจัด ทํ า
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยอิ ง แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย เป น แม แ บบโดยใช ห ลั ก เกณฑ ข อง
มหาวิทยาลัยที่ทําแผนพัฒนาบุคลากร จากนโยบายของรัฐบาล ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป และแผนบริหารราชการแผนดินของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยไดนํา
นโยบายในสวนที่เกี่ยวของกับบุคลากรมาเชื่อมโยง จึงนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2555 –
2559 ให ส อดคล องกั บ เป าประสงค แ ละประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ข อง คณะและจั ดทํ าเป น แผนปฏิ บั ติ ก าร
ปงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการดานบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุนของคณะ
2.11 นโยบายดานบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
พัฒ นาทรัพยากรบุคคลของคณะทุ กสายงานใหมีศักยภาพและทักษะการทํางานที่เหมาะสมและ
เอื้ออํานวยตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและความสุขเพื่อรักษาและสรางบุคลากรที่ มีคุณภาพไวใน
ระบบ
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รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ 2559
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

ลําดับที่

โครงการ

1

โครงการสนับสนุนสงเสริม
การเรียนรูโดยเนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
โครงการจัดการความรูเพือ่
สงเสริมการทํางาน

จํานวนอาจารยทเี่ ขารวม
อบรมสัมมนาวิชาการ

รอยละ 80

องคความรูดานการเรียนการ
สอนและการวิจัยอยางละ 1
เรื่อง ผูเขารวมอบรมมีความ
พึงพอใจ ไมต่ํากวา 3.51

โครงการพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานเปนทีม
โครงการจัดทําแผนพัฒนา
อาชีพเพือ่ สงเสริมรายได
ของบุคลากร

จํานวนผูเขารวมอบรมไมนอ ย
กวา 10 คน
จํานวนผูเขารวมอบรมไมนอ ย
กวา 11 คน
ความพึงพอใจไมนอยกวา
3.51
จํานวนบุคลากรผูเขารวม
โครงการของคณะ
ความพึงพอใจของผูเ ขารวม
โครงการไมนอ ยกวา 4.50

อาจารยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน 25 คน
รอยละ 60
ความพึงพอใจไมต่ํากวา
3.51
บุคลากรสายสนับสนุน

2

3
4

5

โครงการเชิดชูคนเกง คนดี
ศรีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

6

โครงการพัฒนาคุณธรรม
สงเสริมคุณภาพบุคลากร

7

โครงการสงเสริมอาจารย
และบุคลากรเขารวมประชุม
วิชาการ อบรม อาชีพ

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
เขารวมโครงการไมนอ ยกวา
รอยละ 70
ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจตอโครงการอยางนอย
3.51

คาเปาหมาย

บุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 10 คน
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
จํานวน 21 คน

ผลการดําเนินงาน

รอยละ 62.50
ความพึงพอใจ ระดับ
4.58
บุคลากรเขารวมโครงการ
13 คน
บุคลากรเขารวมโครงการ
13 คน
ความพึงพอใจระดับ
4.71
บุคลากรเขารวมโครงการ
21 คน
ความพึงพอใจ ระดับ
4.53

กิจกรรม
อบรม/สัมมนา
วิชาการ/ศึกษาดู
งาน
อบรม/สัมมนา
วิชาการ

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ

บรรลุ

ไมบรรลุ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
แผนดิน
กศ.ปช.

ต.ค.58 –
ก.ย.59

50,000

19 พ.ค.59

5,000



7 ม.ค. 59

10,000



28 ธ.ค. 58

6,000



ธ.ค. 58 –
ก.พ.59

2,000

10,000



บุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 10 คน รอยละ
70

บุคลากรสายสนับสนุน
71.43
ความพึงพอใจ ระดับ
4.59



27 พ.ค. 59

รอยละ 80

รอยละ 100



ต.ค.58 –
ก.ย.59

225,000

ผูรับผิดชอบ(งาน/
โปรแกรม)
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ลําดับที่

โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

คาเปาหมาย
รวม

ผลการดําเนินงาน

กิจกรรม

บรรลุ

ไมบรรลุ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
แผนดิน
กศ.ปช.
83,000

225,000

ผูรับผิดชอบ(งาน/
โปรแกรม)

บทที่ 3
การวิเคราะหอัตรากําลัง
(Workforce Analysis)
การวิ เ คราะห อั ต รากํ า ลั งเป น กิ จ กรรมหนึ่ ง ในกระบวนการวางแผนกํ า ลั ง คนของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อคํานวณกําลังคนที่
จะใชงานตามแผนงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการทบทวนตรวจสอบ
กําลังคนที่มีอยูในปจจุบันวามีความเหมาะสมหรือไม การวิเคราะหอัตรากําลังตามความตองการกําลังคน
โดยวิเคราะหจากปริมาณงานและภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ของแตละหนวยงานตามหลักเกณฑการกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน ความประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑวิธีการ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดทํารายงานการวิเคราะหอัตรากําลัง (พ.ศ.2556)
สายวิชาการและสายสนับสนุนการสอนไว ดังนี้
3.1 สถานการณบุคลากรในปจจุบัน
ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงาน 2 ประเภท คือ
1. บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยเปนหลัก อาทิ ตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย
2. บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ พัสดุ ธุรการ การเจาหนาที่ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในสํานักงานตาง
ๆ อาทิ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคณะ สํานัก/ศูนยสถาบัน ฯลฯ มีตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป นิติกร บุคลากร นักวิชาการศึกษา นักสถิติ ฯลฯ
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ยังมีกลุมผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะจางเหมาเพื่อทําหนาที่ดูแลรักษา
อาคารสถานที่ ซ อมบํ ารุง บริ การยานพาหนะ อาทิ ตํ าแหนงคนสวน เจ าหน าที่ รักษาความสะอาด
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต

3.1.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ลําดับที่

หนวยงานคณะ

ขรก.

สถานภาพบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย

อ.ประจํา
ตามสัญญา
จาง

จํานวน
รวม

ลาศึกษาตอ

61
1

เทคโนโลยีการเกษตร

10

งบแผนดิน
4

รวมจํานวนอาจารย

10

4

งบรายได
-

2

16

-

-

2

16

-

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
1

ชื่อหนวยงาน

จํานวนรวม

เทคโนโลยีการเกษตร

16

ศ.
-

รวมจํานวนอาจารย

16

-

ตําแหนงทางวิชาการ
รศ.
ผศ.
2
7
2

อาจารย
7

7

7

3.1.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2558)
1. กลุมที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ขรก.

ลจ.
ปจ.

พรก.

พนง.ม.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1

-

-

6

จนท.
ตาม
สัญญา
จาง
1

รวมบุคลากรสาย
สนับสนุน

1

-

-

6

1

ลําดับ

หนวยงาน

1.

2. กลุมจาง
เหมาบริการ
รวม
ลจ. ลจ.
รวม
ชค. รายวัน 2 กลุม
8

5

1

14

8

5

1

14
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3.1.3 จํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ 2558
ลําดับ
1

สังกัด

ขาราชการ
1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2559
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
-

1

-

1

ลูกจางประจํา
-

-

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

ปการศึกษา/เปาหมาย

-

63

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาเกษตรศาสตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. สาขาเกษตรศาสตร แขนงวิชาสัตวศาสตร
3 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท
1. เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
รวม

2559
35
35
80
20
170
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3.3 การวิเคราะหกรอบอัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการ
ในการวิเคราะหเพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลัง สายวิชาการ มีปจจัยที่เกี่ยวของอยางนอย 3 เรื่อง
ดังนี้
1. จํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในป พ.ศ. 2559
2. แผนผลิตบัณฑิต ระยะ 1 ป พ.ศ. 2559
3. เกณฑ ภ าระงานขั้ น ต่ํ า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดและการกํ า หนดภาระงานสอนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
นอกจากนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานสอนภาคปกติมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการ
บริหารหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงไดกําหนดภาระ
งานสอน (Teaching load) นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีของอาจารย ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง มาตรฐานภาระงานสายวิชาการของผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2557 จึงมีผลกระทบตอการเพิ่มอัตรากําลัง
บุคลากรสายวิชาการ
3.3.1 สรุป การกํ า หนดกรอบอัต รากํา ลังที่ พึ งมี สายวิช าการ ป งบประมาณ 2559 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่
1

หนวยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวม

จํานวนอัตรากําลัง
ที่พึงมี
16
16

หมายเหตุ
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3.3.2 กรอบอัตรากําลังและแผนความตองการอัตรากําลัง สายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2559
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับ

หนวยงาน

จํานวน
อาจารยที่พึงมี

1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวม

64
64

จํานวนอาจารยปจจุบัน
ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย
10
6
10
6

จํานวนอัตรา
อาจารย
ที่ขอเพิ่ม
48
48

แผนความตองการสายวิชาการในปงบประมาณ
2557

2558

2559

2560

-

17
17

16
16

15
15

3.3.3 รายละเอียดสาขาวิชาที่เปดรับสมัครทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2559
คณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.

ระดับปริญญา

มหาวิทยาลัย

เอก

- มหาวิทยาลัยในประเทศของรัฐที่คุณวุฒิ
ไดรับการรับรองจาก กพ.

วิศวกรรมอาหาร/สาขาที่เกี่ยวของ
พืชศาสตร/พืชไร/สาขาที่เกี่ยวของ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร/สาขาที่เกี่ยวของ
สัตวศาสตร/สาขาที่เกี่ยวของ
รวม

จํานวนทุน
ที่เปดรับ

จํานวนทุน
ที่เปดรับ

1
2
1
2

6

6
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3.4 การวิเคราะหกรอบอัตรากําลังบุคลากร สายสนับสนุน
ในการวิเคราะหเพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลัง สายสนับสนุน มีปจจัยที่เกี่ยวของอยางนอย 2 เรื่อง
ดังนี้
1. โครงสรางการแบงสวนงานภายใน
2. การวิเคราะหภาระงาน จํานวนภาระงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหงาน การกําหนด
กรอบอัตรากําลังบุคลากร 1 ตําแหนง ตองมีภาระงานไมนอยกวา 35 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห โดยคิด
230 วัน/ป ใน 1 วัน มีเวลาทํางาน 7 ชั่วโมง
ตําแหนงที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ พิจารณาจากจํานวนหอง ลักษณะการใชหอง อุปกรณ
และประเภทเครื่องมือของหองปฏิบัติการวามีความจําเปนตองมีผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
หรือไม โดยมีขอมูลหองปฏิบัติการสาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2. หองปฏิบัติการสัตวบาล
3. หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
4. หองปฏิบัติการผลิตภัณฑนม
5. หองปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว
6. หองปฏิบัติการขนมอบ
7. หองปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
8. หองปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส
9. หองปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร
10. หองปฏิบัติการอาหารกระปอง
11. หองปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ
12. หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
13. หองปฏิบัติการอาหารหมัก
14. โรงเรือนเลี้ยงไกไข
15. โรงเรือนเพาะเห็ด
16. โรงเรือนอนุบาลกลวยไม
17. โรงเรือนเพาะชํา
3.4.1 สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังที่พึงมีสายสนับสนุน ปงบประมาณ 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน (คน)
ลําดับที่
กอง/สํานัก/สถาบัน/คณะ
หมายเหตุ
ที่พึงมี
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13
3 กลุมงาน
รวมทั้งสิ้น
13
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3.4.2 ภาระงานและบุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่
1

หนวยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมทั้งสิ้น

จํานวนงาน
3 งาน

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

จํานวน
ที่พึงมี (คน)
13
13

จํานวนบุคลากรที่มีอยู
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงาน
สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัย
1
6
1
6

หมายเหตุ

3.4.3 กรอบอัตรากําลังและแผนความตองการบุคลากร สายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2559 เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนปจจุบัน
ลําดับ
หนวยงาน
จํานวนที่พึงมี ขาราชการ
ลูกจาง
พนักงาน
ประจํา
มหาวิทยาลัย
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13
1
6
รวมบุคลากรสายสนับสนุน
13
1
6

จํานวน
ที่ขอเพิ่ม
6
6

แผนความตองการบุคลากรสาย
สนับสนุนในปงบประมาณ
2558
1
1
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จากภาพรวมขางตน สามารถจําแนกอัตราที่พึงมีไดดังนี้
1. หัวหนาสํานักงานคณบดี
2. นักวิชาการพัสดุ
3. นักวิชาการศึกษา
4. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร
6. นักวิชาการสัตวบาล
7. นักวิชาการวิทยาศาสตร
(เนื่องจากมีหองปฏิบัติการในความดูแลมาก)
8. นักวิชาการเกษตร
หมายเหตุ * คืออัตราที่ควรมีเพิ่ม
ป 2559 ขอบุคลากรตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร

1
1
2
3
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา*
อัตรา
อัตรา*

3 อัตรา
1 อัตรา
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3.4.4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาอาจารย บุคลาการสายสนับสนุนจากรายงานการดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการตาง ๆ ของปงบประมาณ 2558
ตามที่คณะไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ สําหรับพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รายละเอียดของปงบประมาณ
2558 ดังตอไปนี้
งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร
ระยะเวลาการ
โครงสรางแผน
โครงการหลัก/
หนวยงานที่
มหาวิทยาลัย/
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ คาเปาหมาย
กิจกรรม
แผนดิน
กศ.ปช.
โครงการยอย
รับผิดชอบ
ดําเนินงาน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
(บาท)

1. โครงการ
สนับสนุนและ
สงเสริมการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการ
วิจัย

1. จํานวน
รอยละ 80
อาจารยที่เขารวม
อบรมสัมมนา
วิชาการ/วิชาชีพ

1. อบรมสัมมนา
วิชาการ/วิชาชีพ

1. จํานวน
รอยละ 80 ของ
อาจารย/นักวิจัย อาจารยทั้งหมด
ที่เขาการอบรม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานการ
วิจัย

1. โครงการคาย
วิจัยชุมชน
2. โครงการคายครู
พันธุใหมการการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน
3. โครงการสถิติ
วิจัย
1. ปรับปรุงคูมือ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2. จัดทําคูมือ
ความรูดานการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากร
3. พัฒนาระบบ
ฐานมูลการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย

3. โครงการพัฒนา
1. ระดับ
ระบบ บริหารผลการ ความสําเร็จของ
ปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

ระดับ 3

คณะ

50,000

สถาบันวิจัย

งานการเจาหนาที่

ร.1,183,900

ม.ค. – มี.ค. 58

แผนงานพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

แผนการผลิต
บัณฑิต
ผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค

1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย.
58

แผนบริหารและ
พัฒนาสถาบัน

งานการเจาหนาที่

1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย.
58

งานการเจาหนาที่/
ศูนยคอมฯ

1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย.
58
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โครงการหลัก/
โครงการยอย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

4. โครงการพัฒนา
1. ระดับ
ทรัพยากรบุคคลและ ความสําเร็จการ
องคกรแหงความสุข ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรบุคคล
และองคกรแหง
ความสุข

คาเปาหมาย

4 ระดับ

กิจกรรม
4. จัดกิจกรรม
สงเสริม
ความกาวหนาใน
การเลื่อนระดับ
ใหแกบุคลากรทุก
กลุม
5. จัดกิจกรรม
เสริมสราง
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางบุคลากร
หนวยงาน
1. จัดสรรทุนเพิ่ม
คุณวุฒิของอาจารย
ระดับปริญญาเอก
2. จัดประชุม
ฝกอบรม สัมมนา
เพิ่มพูนทักษะ
ความรู สมรรถนะ
คุณธรรม สาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน
3. ปรับปรุงพัฒนา
ระบบสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน
ใหแกอาจารย
บุคลากร

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แผนดิน
กศ.ปช.
(บาท)
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร
โครงสรางแผน
มหาวิทยาลัย/
งบประมาณ
โครงการ

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 58

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 58

งานการเจาหนาที่/
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

5. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน
เปนทีม

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

1. จํานวนผูเขา
รวมโครงการ
2. ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการ
6. โครงการอบรม
1. จํานวน
พัฒนาอาชีพเพื่อ
ผูเขารวมอบรม
2. ความพึงพอใจ
สงเสริมรายไดของ
ของผูเขารวม
บุคลากร
อบรม
7. โครงการ
1. จํานวน
สนับสนุนเสริมสราง ผูเขารวมอบรม
ความรูความเขาใจใน 2. ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
การทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาองคกร
อบรม

คาเปาหมาย

1. ไมนอยกวา
10 คน
2. ไมนอยกวา
ระดับ 3.51

กิจกรรม
4. จัดกิจกรรม
สงเสริม
ความกาวหนาใน
การเลื่อนระดับ
ใหแกบุคลากรทุก
กลุม
5. จัดกิจกรรม
เสริมสราง
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางบุคลากร
หนวยงาน
1. อบรมการ
ทํางานเปนทีม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แผนดิน
กศ.ปช.
(บาท)
(บาท)

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

ประเด็นยุทธศาสตร
โครงสรางแผน
มหาวิทยาลัย/
งบประมาณ
โครงการ

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 58

คณะ

10,000

ม.ค. – มี.ค. 58

แผนบริหาร
จัดการ

6,000

พ.ค. – มิ.ย. 59

แผนงานบริหาร
จัดการ

ม.ค. – มี.ค. 58

แผนงานบริหาร
จัดการ

1. ไมนอยกวา
11 คน
2. ไมนอยกวา
ระดับ 3.51

1. อบรมอาชีพ

คณะ

1. ไมนอยกวา
10 คน
2. ไมนอยกวา
ระดับ 4

1. อบรมการทํา
วิจัย

คณะ

3,000
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โครงการหลัก/
โครงการยอย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

คาเปาหมาย

8. โครงการจัดการ
ระดมความรูเพื่อ
สงเสริมการทํางาน

1. การจัดการ
ความรูดานการ
วิจัยและการ
เรียนการสอน

9. โครงการพัฒนา
อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนให
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

รอยละ 5
1. รอยละของ
อาจารยที่มี
ตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
รอยละ 3
2. รอยละของ
อาจารยที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น
3. อาจารยไดรับ 40 ชม. : คน : ป
การพัฒนาความรู
ประสบการณ

4. บุคลากรสาย
สนับสนุนไดรับ
การพัฒนา

11. โครงการเชิดชู
คนเกงคนดีศรีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
12. โครงการสงเสริม 1. จํานวน

2 ดาน

40 ชม. : คน : ป

1. รอยละ 80

กิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แผนดิน
กศ.ปช.
(บาท)
(บาท)
5,000

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

1. จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางดานการเรียน
การสอนและการ
วิจัย
1. สงเสริมการเขา
สูตําแหนงทาง
วิชาการ

คณะ/หลักสูตร

2. สงเสริมให
อาจารยไปศึกษา
ตอระดับปริญญา
เอก
3. สงเสริมการ
พัฒนาบุคลากร
สายวิชาการมือ
อาชีพ

สนอ.

1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย.
58

สสว.

1 ม.ค. 58 – 31 มี.ค.
58

4. สงเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนตาม
เสนทางสายอาชีพ

สนอ.

1 ก.ค. 58 – 30 ก.ย.
58

1. เขารวมอบรม

คณะ

สสว.

ผ.230,000
ร.1,565,000
(1,795,000)

ประเด็นยุทธศาสตร
โครงสรางแผน
มหาวิทยาลัย/
งบประมาณ
โครงการ

ม.ค. – พ.ค. 59

แผนงานบริหาร
และพัฒนา
สถาบัน

1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค.
57

แผนงานยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

2,000
225,000

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

แผนงานบริการ
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โครงการหลัก/
โครงการยอย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

คาเปาหมาย

อาจารยและบุคลากร
เขารวมประชุม
วิชาการ อบรม
อาชีพ

อาจารยและ
บุคลากรที่ไดรับ
การอบรม
วิชาการ/วิชาชีพ

ของอาจารยและ
บุคลากร

กิจกรรม
วิชาการ/วิชาชีพ

หมายเหตุ : 1 : 20 = อัตราสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาสายวิทยาศาสตร

วัน/เดือน/ป
4 ก.ย. 57

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ขออนุมัติ)เงินจาก
กองทุนพัฒนา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย)

งบประมาณ
แผนดิน
กศ.ปช.
(บาท)
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร
โครงสรางแผน
มหาวิทยาลัย/
งบประมาณ
โครงการ

และพัฒนา
สถาบัน

รายละเอียดการสงเสริมสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล ปงบประมาณ 2558
รายการไปราชการ
รายชื่ออาจารย/เจาหนาที่ไปราชการ
อาจารยหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นํานักศึกษาเขารวมสัมมนาวิชาการเกาหลี อาจารยภาสุรี ฤทธิเลิศ
ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล
ศึกษา ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
ผศ.นันทปภัทร ทองคํา
รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
อาจารย ดร.กันภา อัมพุช

11 ก.ย. 57

เปนวิทยากรอบรมดานการบริหารจัดการภูมิทัศน ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัย ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ
กรุงเทพจังหวัดปทุมธานี

16 ก.ย. 57

เขารวมสัมมนา เรื่อง มิติใหมอุตสาหกรรมไทย กับการผลิตแบบยั่งยืน ในวันที่ 16 กันยายน 2557
ณ หองจูปเตอร 4 - 10 อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
อาจารยหลักสูตรเกษตรศาสตร นักศึกษาเขารวมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Quality Control and
Feed MillingTechnology ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ หองประชุมรวงขาว อาคารวชิรานุ

26 ก.ย. 57

อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ

74
วัน/เดือน/ป
26 ก.ย. 57
20 ต.ค. 57
7 – 5 พ.ย. 57

25 พ.ย. 57
28 พ.ย. 57
2 ธ.ค. 57

รายการไปราชการ
สารณ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานค
อาจารยหลักสูตรเกษตรศาสตร นักศึกษาเขารวมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Quality Control and
Feed MillingTechnology ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ หองประชุมรวงขาว อาคารวชิรานุ
สารณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
เขารวมประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาสัตวศาสตร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
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 สาธารณรัฐออสเตรีย
ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ เปนกรรมการสอบรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ สาขาวิทยา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ณ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอม
เกลาธนบุรี
เขารวมอบรม เรื่อง การทวนสอบความสะอาดในอุตสาหรรมอาหาร บรรจุภัณฑ เครื่องสําอาง ยาง
และเครื่องมือแพทย ณ หองกรุงธน ชั้น 3 โรงแรมรอยยัลริเวอร ถนนจรัญสนิทวงศ
กรุงเทพมหานคร
เขารวมประชุมเครือขายภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมสถาบันอุดมศึกษา ณ หองประชุม 301 อาคาร
2 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยนอรธกรุงเทพ คลองสามรังสิต จังหวัดปทุมธานี

รายชื่ออาจารย/เจาหนาที่ไปราชการ
รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา
รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา
อาจารย ดร.อัณนภา สุขลิ้ม

ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ
ผศ.นันทปภัทร ทองคํา
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
ผศ.คําทอง มหวงศวิริยเ

75
วัน/เดือน/ป
8 – 9 ธ.ค. 57

13 ม.ค. 58
29 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
5 ก.พ. 58

รายการไปราชการ
เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2557 ณ ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

รายชื่ออาจารย/เจาหนาที่ไปราชการ
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
เขารวมอบรม เรื่อง ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวของ (Food Labeling)
ผศ.นันทปภัทร ทองคํา
(รุนที่ 1/2558) ณ หอง station ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพมหานคร
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
อาจารยหรรษา เวียงวะลัย
เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์แตกตางจากการทวนสอบผลประเมินรายวิชา อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร
อยางไร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ หอง 1-301 อาคาร 1 (อาคารอาทิตย
อุไรรัตน) มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
เขารวมสัมมนา 72 ป สัตวบาล กับความกาวหนาทางโภชนศาสตรสัตว The Dynamic In
รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา
Animal Nutrition ณ หองรวงขาว อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพมหานคร
เขารวมอบรมเรื่อง กุญแจสุขลักษณะ 8 ขอ ขององคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกาเพื่อผูผลิต
ผศ.นันทปภัทร ทองคํา
อาหารแปรรูป (U.S.'s Eight Key Sanitation Control Practices for Food Processors) ณ อาจารยหรรษา เวียงวะลัย
หองกษัตริยศึก1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพมหานคร

76
วัน/เดือน/ป
3 – 6 ก.พ. 58

รายการไปราชการ
เขารวมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ณ อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร

รายชื่ออาจารย/เจาหนาที่ไปราชการ
รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา

23 ก.พ. 58

เขารวมฟงบรรยายพิเศษเรื่องพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 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
เพื่อความ ปลอดภัยในอาหาร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร

อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร

2 – 3 เม.ย. 58

27 - 29 เม.ย. 58

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร
แหงชาติเพื่อการเผยแพร (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฉบับปการศึกษา 2557 รุนที่ 2 ณ หองชลดา
โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ
เขารวมโคงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Qอาสา เพื่อผลิตพืชอาหารปลอดภัย ณ
อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางจุลักษณ ชวยรักษ
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

28 – 29 เม.ยซ 59 เขารวมประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 3 ASTC 2015 ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช
The 3rd Academic Science and Technology Conference 2015 ณ มหาวิทยาลัว
อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน
หอการคาไทย กรุงเทพฯ
ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา
ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล
อาจารยภาสุรี ฤทธิเลิศ

77
วัน/เดือน/ป

รายการไปราชการ

18 – 19 มิ.ย. 58

เขารวมประชุม วิทยาการหลักการเก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th National
Postharvest Technology Conference : NPHT 2015) ณ กรีนเนอรรี่ รีสอรท เขาใหญ
จังหวัดนครราชสีมา
เขารวมประชุมการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.1)
ระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ณ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557
ณ หองคริสตัล 2,3,4 โรงแรมเซ็นจูรีพารค ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร

24 มิ.ย. 58
29 - 30 มิ.ย. 58
6 ก.ค. 58

เขารวมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมมิราเคิล แก
รนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

11 - 13 ก.ค. 58

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 ณ โรงแรม
เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา

14, 20 ก.ค. 58

รายชื่ออาจารย/เจาหนาที่ไปราชการ
อาจารย ดร.กันภา สุขลิ้ม
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
นางสาวนิศารัตนตามสมัคร
ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ
ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช
อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน
ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช
อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน
รศ.ดร.ศรีนอย ชุมคํา

ผศ.ทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง
อาจารย ดร.กรรณิกา อัมพุช
ผศ.ดร.กรรริกา อัมพุช
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี
เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 ผศ.ทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง
ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏว ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช
อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี
ไลยอลงกรณ
อาจารย ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
ผศ.สุรพงษ ธรรมขันธ
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วัน/เดือน/ป

28 ส.ค. 58
10 - 11 ก.ย. 58
18 ก.ย. 58
สรุป

รายการไปราชการ

รายชื่ออาจารย/เจาหนาที่ไปราชการ
อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร
อาจารยภาสุรี ฤทธิเลิศ

เขารวมสัมมนา Food Focus Thailand Raodmap ครั้งที่ 32 เรื่อง Chilled and Frozen
Products ณ หองจูปเตอร 4 - 7 อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร
อาจารยภาสุรี ฤทธิเลิศ

เขารวมประชุมวิชาการ Food Ingradients Asia Conference 2015 ณ ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุม
นานาชาติไบเทค กรุงเทพมหานคร
เขารวมประชุมสมาชิกเครือขายภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ณ หองประชุมชั้น 8 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

อาจารย ดร.สุภณิดา พัฒธร
อาจารยภาสุรี ฤทธิเลิศ
อาจารย ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ

มีอาจารยทั้งสิ้น จํานวน 16 คน ไปราชการทั้งหมด

มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 13 คน ไปราชการทั้งหมด

จํานวน 14 คน
จํานวน 6 คน
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รายงานผลสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
วิธีดําเนินโครงการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดทําแบบสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน สํารวจความตองการของบุคลากรของคณะ และใชเปนขอมูลเปนพื้นฐานในการจัดทําแผน
บริการและพั ฒ นาบุคลากรของคณะ คณะกรรมการดําเนิน งานไดทําการแจกแบบสํารวจใหกับบุ คลากร
จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อรายงานผลการสํารวจ และสรุปดังนี้
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 1 แสดงรอยละของความตองการของบุคลากรสายวิชาการตองการใหหนวยงานจัดอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
รอยละ
- การจัดทําเอกสารประกอบการสอน/คําสอน
86.67
- การเขียนบทความวิชาการ
80.00
- การแตงตํารา
66.67
- การทําวิจัย
40.00
- โครงการเตรียมการผูที่มีคุณสมบัติเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
46.67
- โครงการเตรียมความพรอมผูที่มีคุณสมบัติเขาสูตําแหนงทางการบริหาร
0.00
- โครงการจัดการความรูความรูเพื่อสงเสริมการทํางาน
26.67
ความตองการอื่นๆที่ผูตอบแบบสํารวจตองการใหคณะจัดทํา ไดแก การเผยแพรบทความวิจัยตาม
เกณฑของ สกอ. แหลงวารสาร/งานประชุมวิชาการ
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ตารางที่ 2 แสดงรอยละของความสนใจประเภทการทําวิจัย และลักษณะการทําวิจัย
ประเภทการทําวิจัย
รอยละ
- วิจัยเชิงคุณภาพ
26.67
- วิจัยเชิงทดลอง
66.67
- วิจัยเพื่อการสํารวจ
0.00
- วิจัยเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปร
13.33
- วิจยั ประยุกต
33.33
- วิจัยเชิงปฏิบัติการ
13.33
- วิจัยเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
13.33
- วิจัยเพื่อพัฒนา
13.33
- วิจัยอื่นๆ
0.00
ลักษณะการทําวิจัย
- วิจัยเชิงคุณภาพ
26.67
- วิจัยเชิงปริมาณ
26.67
บุคลากรสายสนับสนุน
ตารางที่ 3 แสดงรอยละความตองการใหหนวยงานจัดอบรม
การอบรม
- การเขียนหนังสือราชการ
- โปรแกรม Microsoft Office เพื่อการทํางาน
- การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน
- การประเมินคางานและการวิเคราะหคางาน
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขอตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญงาน)
- โครงการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน/ดานคุณธรรม
- โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสรางรายไดบุคลากร
- โครงการเชิดชู คนเกง คนดี ศรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รอยละ
87.50
75.00
87.50
87.50
87.50
75.00
75.00
75.00
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ตารางที่ 4 แสดงรอยละความสนใจประเภทของการทําวิจัย
การทําวิจัย
- วิจัยเชิงคุณภาพ
- วิจัยเชิงทดลอง
- วิจัยเชิงปริมาณ
- วิจัยเชิงปฏิบัติการ
- R to R
- วิจัยอื่นๆ

รอยละ
12.50
12.50
0.00
0.00
12.50
0.00

ตารางที่ 5 แสดงรอยละของความตองการศึกษาตอ
ระดับการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

รอยละ
-

3.5 สรุป การวิเคราะห จุดแข็ง/จุด ออน ดานทรัพยากรมนุษยของบุคลากรสายวิช าการและสาย
สนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จุดแข็ง
1. คณะมีการจัดสรรงบประมาณ และมีโครงการสงเสริมการเขารวมประชุม สัมมนา/อบรม/ศึกษา
ดูงาน บุ คลากรทุ กสายงาน ให มีศักยภาพตามตํ าแหน งงาน เช น โครงการศึกษาดู งานคณะ
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เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น และสถาบันอุดมศึกษาอื่น การอบรมนักพัสดุ
ของสมาคมนักพัสดุแหงประเทศไทย
2. คณะมีการคัดเลือกบุคลากรตัวอยางจากทุกสายงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จาก
โครงการเชิดชูคนเกง คนดี ศรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะมี การบริหารงานโดยยึ ดหลั กธรรมาภิ บ าล ทําใหบุคลากรทุกสายงานมีสวนรวมในการ
บริหารงานของคณะ โดยมีการจัดประชุมอาจารย เจาหนาที่ และคณะกรรมการบริหารคณะ
เปนระยะ
จุดออน
1. การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรยังไมชัดเจนเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑของ
มหาวิทยาลัยใหม บุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจในการประเมินการปฏิบัติงาน
2. ยังมีอาจารยที่กําลังศึกษาตอปริญญาเอกที่ยังไมจบการศึกษาตามกําหนดเวลาทําใหขาดแคลน
บุคลากรสายวิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุนขาดความมั่นคงในตําแหนงเกิดการลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพที่มี
ความมั่นคงกวา และมีรายไดมากกวา ทําใหงานไมตอเนื่อง
แนวทางในการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
1. จัดอบรมใหความรูเรื่องการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรเกิดความเขาใจ
และจัดวิทยากรตอบขอสงสัยตาง ๆ ใหแกบุคลากร
2. มีการติดตามใหบุคลากรดําเนินการศึกษาใหจบปริญญาเอกตามระยะเวลาที่กําหนด
3. จัดใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากรทุกสายงาน และจัดใหมีการ
สอนงาน ปรับพื้นฐานในการทํางานและบุคลากรที่จะลาออกกําหนดใหมีการแจงลวงหนาอยาง
นอย 2 เดือน และใหอยูสอนงานคนใหมอยางนอย 1 เดือน และทําบันทึกมอบหมายงานกัน
เปนลายลักษณอักษร
4. จัดใหมีการอบรมสรางรายไดใหแกบุคลากร และเสริมความรูดานอาชีพเพื่อหารายไดนอกเวลา
ทํางานสําหรับบุคลากรที่ขาดแคลนรายได หรือใหเขารวมโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
ตามที่คณะไดจัดขึ้นโดยไมเสียคาใชจาย
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3.6 วิเคราะหอัตราการรับเขา – ลาออก ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – นามสกุล
ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
ผศ.ดร.กรรณิกา เรงศิริกุล
นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ
ดร.คมกฤษณ แสงเงิน
รศ.ดร.สุชาดา พัฒนกนก
ผศ.คําทอง มหวงศวิริยะ
นายพิษณุ แกวตะพาน
ดร.ณัฐพงค จันจุฬา
นายวิเชียร พุทธศรี
นายธนา กั่วพาณิช
นางสาวศิริวิมล ศรีมีทรัพย

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

ตําแหนง

วันที่รับเขา
25 มิถุนายน 2546
1 มิถุนายน 2547
1 เมษายน 2549
27 พฤษภาคม 2556
1 พฤศจิกายน 2556
1 ตุลาคม 2557
16 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
15 มีนาคม 2559
15 มีนาคม 2559
15 มีนาคม 2559

วันที่ลาออก

หมายเหตุ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ
สายวิชาการ

วันที่รับเขา
17 กรกฎาคม 2543
23 ตุลาคม 2546

วันที่ลาออก

หมายเหตุ
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน

หมายเหตุ ในรอบระยะเวลา 5 ป จนถึงปจจุบัน ไมมีอาจารยลาออก

ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1
นางจุฑาลักษณ ชวยรักษ
2
นางสาวสุจติ รา แนใหม

ตําแหนง
นักวิชาการเกษตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

1 มีนาคม 2553
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นางสาวพรรษชล ปขุนทด
นางสาวพัณณชิตา พิพิธอัครโสภณ
นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
นางสาวสุพรรษา ชมพูพื้น
นางสาวนิศารัตน ตามสมัคร
นางสาวนงลักษณ พรรณพิพัฒน
นางสาวจริยา นามดา
นายวรายุทธ ฉัตรจอหอ
นางสาวชุติมา คําขันธ
นายสัมพันธ อ่ําสุรา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสัตวบาล
เจาหนาที่หองปฏิบัติการวิทยฯอาหาร
นักวิชาวิทยาศาสตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร

3 พฤศจิกายน 2546
พฤษภาคม 2547
15 สิงหาคม 2549
12 มกราคม 2552
27 พฤษภาคม 2553
1 กุมภาพันธ 2554
22 กุมภาพันธ 2554
9 กรกฎคม 2555
28 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558

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

สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน

จากตารางขางตนวิเคราะหการรับเขา – ลาออก ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งบุคลากรสายสอน และสายสนับสนุน ทําใหทราบวาบุคลากรสาย
สนับสนุนมีการเขาออกหลายตําแหนง เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่นที่คิดวามั่นคง และรายไดมากกวาเดิม ทําใหเกิดผลกระทบกับแผนพัฒนาบุคลากร คือทําใหผูที่มา
ปฏิบัติงานใหมตองใชเวลาในการเรียนรูงานใหม อยางไรก็ดีคณะไดมีแนวทางในการแกปญหาโดยใหผูที่จะลาออกตองมีการแจงลวงหนาอยางนอย 2 เดือน เพื่อใหคณะไดมี
เวลาในการจัดหารับสมัครคนใหมและใหมีเวลาสอนงานผูมาปฏิบัติงานใหมอยางนอย 1 เดือน เพื่อถายทอดความรู ประสบการณ และสอนงานที่ตนปฏิบัติงานอยูตลอดจน
มีการสงมอบงานเปนลายลักษณอักษร
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บทที่ 4
มาตรการในการนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
จากการศึ ก ษานโยบาย ทิ ศ ทางและเป าหมายของหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข องทุ กระดั บ ตั้ งแต รัฐ บาล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจนถึ งเป า หมายและยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย จนนํ า ไปสู ก ารจั ดทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของคณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 นั้น การดําเนินการใด ๆ ใหประสบผลสําเร็จ
แล ว นอกจากจะวางแผนแล ว จะต อ งมี ม าตรการนํ า สู ก ารปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผลต อ ไป
เชนเดียวกัน แผนพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรก็จะตองมีมาตรการนําไปสูการปฏิบัติและ
การติ ด ตามประเมิ น ผล ซึ่ ง คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรใช ม าตรการเดี ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให เป น
แผนพัฒนาบุคลากรที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
4.1 มาตรการนําไปสูการปฏิบัติดานกําลังคน
4.1.1 การสรรหาบุคลากร เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน จะแบงโควตาใน
การสรรหาบุ ค ลากรสายวิ ช าการ คุ ณ วุฒิ ป ริญ ญาเอก : ปริญ ญาโท 50 : 50 สําหรับ บุ คลากรสาย
สนับ สนุนจะจัดจางบุ คลากรวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป มีวิธีการสรรหาบุคลากรหลายวิธีเพื่อใหเหมาะสมและ
ทั น เวลา โดยคํ านึ งถึ งความโปร งใส เป น ธรรม ให ส ามารถได คนเก ง คนดี ต รงกั บ ความต องการของ
มหาวิทยาลัย เช น การสอบแขงขันจะใชในกรณี บ รรจุและแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบั ติราชการตามตําแหน ง
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยปกติการคัดเลือกจะใชใน
กรณี การบรรจุ แต งตั้ งผู มีความรู ความสามารถสูง อาทิ มีคุณ วุฒิ ในระดับ ปริญ ญาเอก มีตําแหนงทาง
วิชาการมาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่สูงกวาคุณวุฒิหรือตามแตสภา
มหาวิทยาลัยจะเห็นชอบ การรับโอนหรือรับยายบุคลากรจากหนวยงานอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงกับความ
ต อ งการของมหาวิ ท ยาลั ย นอกจากนี้ เพื่ อ เป น การกลั่ น กรองให ได บุ ค ลากรที่ มี ค วามเหมาะสมตาม
ภาระหนาที่ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดระเบียบวาดวยการทดลองปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน อาทิ พนักงาน
มหาวิทยาลัยตองทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่เขาปฏิบัติงาน
และประเมินเปนระยะ ๆ ทุก 6 เดือน รวม 2 ครั้ง มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
จริง จํานวน 3 คน ประกอบดวย
1. หัวหนาหนวยงานที่สังกัด
เปนประธานกรรมการ
2. ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ
เปนกรรมการ
3. ผูบังคับบัญชาขั้นตนที่เปนผูมอบหมายงาน
เปนกรรมการและเลขานุการ
4.1.2 การพั ฒ นาบุ ค ลากร ในสภาพแวดลอมที่ มี การเปลี่ย นแปลง มี การแขงขัน ตลอดเวลา
ภารกิจตาง ๆ จะขับเคลื่อนไปไดอยางรวดเร็วตามกระแสสังคมและบรรลุเปาหมายนั้นความสําคัญอยูที่
บุคลากรที่มีอยูในมหาวิทยาลัย หากแนวทางการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลากหลาย
และถูกตองตามความตองการก็จะสามารถใชศักยภาพของบุคลากรไดอยางเต็มกําลังความสามารถ มี โดย
ในบางโครงการมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบและบางโครงการคณะเปนผูรับผิดชอบ ดังนี้
1. การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศและการจัดโครงการฝกอบรมของมหาวิทยาลัยที่กําหนด
ขึ้นเองเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย อยางนอย 3 – 5 โครงการตอป อาทิ โครงการ
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พั ฒ นามาตรฐานการสอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ จัด ขึ้น สํ าหรับ คณาจารยที่ เขาใหม โครงการอบรมพั ฒ นา
บุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางประสิทธิภาพในการใหบริการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษา การเขียนผลงานทางวิชาการ
2. การสนั บสนุน สงเสริมให เขารับการอบรม การสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับ การทํางาน
การพัฒ นางานสําหรับผูบริหาร เปนระยะเวลาสั้น จํานวน 1 – 3 วัน และระยะยาวที่จัดโดยหนวยงาน
ภายนอก อาทิ หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย (นบม.) การอบรมหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.)
การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.)
3. การสนับสนุนสงเสริมใหเขารับการอบรมทักษะวิชาการ/วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน เชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการ ดานการวิจัย ดานวิธีสอน ดานหลักสูตรเปนตน
4. การสนับสนุนใหไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อาจไมตองใชเวลาราชการแตตอง
ไดรับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเสียกอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองตรวจสอบวาสาขาวิชาที่ไปศึกษาตรง
กับความตองการและมีความสําคัญตอการพัฒนางานในตําแหนง หรือพัฒนางานใหม ๆ หรือไม เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวมหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
5. การสนับสนุนใหลาไปศึกษาในระดับสูงขึ้น มีการกําหนดคุณวุฒิ สาขาวิชาใหทราบ
อยางเปดเผย เพื่อใหบุคลากรไปศึกษาใหตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัย โดยอนุญาตใหลาและ
ไดรับเงินเดือนระหวางลา
6. การจัดหาทุนสนับสนุนเพื่อเปนคาใชจายในการศึกษาในระดับสูงขึ้น มหาวิทยาลัยมี
เครือข ายในการพั ฒ นาบุ คลากรกั บ สถาบัน อุดมศึกษาเพื่อใหการศึกษาตอในระดับ สูงขึ้น อาทิ สถาบั น
เทคโนโลยีแหงเอเชีย มีกองทุนพัฒ นาบุคลากรที่มีเงินในกองทุน 50 ลานบาทซึ่งนําดอกผลมาใชในการ
บริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร มี แ หล ง ทุ น ภายนอก อาทิ โครงการผลิ ต และพั ฒ นาอาจารย ใ น
สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุนสํานักงาน ก.พ. ทุนสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
7. การจัดตั้งกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะ มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนการทําวิจัยจากหนวยงานภายนอกดวย
8. การออกกฎ ขอบังคับ ระเบี ยบและการปรับ ปรุงกฎ ข อบังคั บ ระเบีย บวาดวยการ
บริหารงานบุคคลใหเหมาะสม เปนธรรมโดยใหบุคลากรมีสวนรวม
9. การรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ขอบังคับ ตาง ๆ ไวในหนั งสือสาระน ารูสําหรับ
บุคลากร เพื่อประโยชนในการศึกษาทําความเขาใจ การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
10. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละบุคคล เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการ
พัฒนางาน การพัฒนาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับงาน การวิเคราะห และเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับงานแตละงานได
11. การเชิดชูบุคลากร ที่ทํางานดีมีประสิทธิภาพสูง
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4.1.3 การประเมินผลการปฏิ บัติงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุ กระดับโดย
กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ 6 เดือน
ครั้งที่ 1 ตุลาคม – มีนาคม ปถัดไป
ครั้งที่ 2 เมษายน – กันยายน
มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอย 2 ระดับ คือ
1. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหนวยงาน จํานวน 3 – 5 คน
2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองและรายงานผล
ตออธิการบดี
4.1.4 สวัสดิการ คาตอบแทน และประโยชนเกื้อกูล เนื่องจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีอยู
5 ประเภท และมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในแตละ
ประเภทแตกต างกัน ไป เพื่ อมิ ให เกิดความรูสึกขาดขวัญ กําลังใจ ขาดความมั่น คง และเพื่อมิใหมีความ
แตกตางกั นมากในดานต าง ๆ มหาวิทยาลัย จึงไดมีการออกระเบี ยบขอบังคับ ตาง ๆ ที่ อยูในอํานาจเพื่ อ
เอื้ออํานวยใหบุคลากรไดรับสวัสดิการ คาตอบแทน และประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ใหเทาเทียมหรือใกลเคียง
กันในดานตาง ๆ ดังขอ1-7 และคณะไดเพิ่มเติมในขอที่ 8
1. สวัสดิการดานที่พักอาศัย มีบานพัก แฟลต หอพักนักศึกษา และหองพักใหเชาใน
ราคาถูกที่อยูภายในมหาวิทยาลัย
2. สวัสดิการกองทุนกูยืมของสมาชิกสโมสรเจาหนาที่
3. สวัส ดิ ก ารสหกรณ ออมทรัพ ยครูป ทุ มธานี สํ าหรับ ข าราชการและบุ คลากรประเภท
ประจํา การเปนสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.
4. กองทุนประกันสังคม
5. การให ค า ตอบแทน เงิ น เดื อ นที่ สู ง กว า อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต น ของข า ราชการ
ผูทรงคุณวุฒิจะไดรับตามศักยภาพ ความรู ความสามารถและประสบการณโดยผานความเห็นชอบของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารตอบแทนสํ า หรั บ ผู ดํ า รงตํ าแหน งทางวิ ช าการในระดั บ ผู ช ว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย มีการพิจารณาความดีความชอบจากผลประเมินการปฏิบัติงาน และพิจารณา
ปรับคาตอบแทนใหเสมอเมื่อมีการปรับคาตอบแทนภาคราชการ
6. มีนโยบายจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการตาง ๆ เพิ่มขึ้น
7. ประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ อาทิ ในการเดินทางไปราชการบุคลากรจะไดรับเบี้ยเลี้ยงและ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในอัตราที่เทียบเทากับขาราชการ
4.1.5 งบประมาณดานบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พั ฒ นาบุ ค ลากร โดยมี ก ารจั ด สรรงบประมาณ ในการไปอบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู งาน ไปราชการ ใน
ปงบประมาณ 2559 โดยมหาวิทยาลัยเปนผูจัดสรรงบประมาณ เฉลี่ ยรายละ 5,000 – 10,000 บาท
และจัดใหมีเชนนี้ทุกปงบประมาณ
4.2 การติดตามประเมินผล
ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ พ.ศ. 2559 ในบทที่ 2 ไดกําหนดเปาหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมในการพัฒ นา
บุ คลากรไวแล ว เมื่ อสิ้ น สุ ดป งบประมาณคณะจั กติดตามการรายงานผลการดําเนิ น การตามโครงการที่
กําหนดไวดังนี้
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1. ตรวจสอบ วิเคราะหจํานวนบุคลากรที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไวเพื่อพัฒนาบุคลากรวาได
ดําเนินการตามเปาหมายหรือไม
2. ตรวจสอบ วิ เคราะห จํ านวนโครงการที่กําหนดไวเพื่ อพั ฒ นาบุคลากรวาได ดําเนิน การตาม
เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการหรือไม
3. ประเมินผลจากบุคลากรผูเขารับการพัฒนา และนําผลการติดตามประเมินผลมาวิเคราะหเพื่อ
ปรับแผนพัฒนาบุคลากร ใหเหมาะสม
4. รายงานผลการตรวจ ติดตามประเมินผลใหกรรมการบริหารคณะและที่ประชุมคณะทราบทุกป
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ระบบติ ด ตามผลความสํ า เร็ จ ของแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาคณาจารย และบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
สํารวจความตองการการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

เสนอโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรตอที่
ประชุม กบ.

อนุมัติ

แจงบุคลากรทุกคนทราบ

บุคลากรเขารับการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน

ติดตามผลการนําความรูและการนําไปใช

รายงานผลเพื่อประเมินความสําเร็จแผนบริหาร
และพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

นําผลปรับปรุงแผนพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนปตอไป

ไมอนุมัติ

ปรับแกไข
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ภาคผนวก

