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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพสืบต่อกันมา        
หลายขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร   ทรงมีพระเมตตา   
ต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบัน คือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400     
โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย สถานศึกษาแห่งนี้     
ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษา ทั้งแผนกฝึกหัดครูและแผนกสามัญด้วยดีตลอดมา และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและ  
ค าน าหน้าช่ือตามความเหมาะสม ดังน้ี 

1 ตุลาคม 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
พ.ศ. 2515  ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้ง ปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 ม. 20 ถนนพหลโยธิน  กิโลเมตรที่ 48  

ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  13180 ได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ แปลงนี้มาเป็นที่ตั้ง   
ของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน 

14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง 2 พระองค์  ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน 1 แสนบาท  ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 

พ.ศ. 2520 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2528 เปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นด้วย ครบ 3 สาขา คือ  สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
14  กุมภาพันธ์  2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ 

แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ค าว่า ราชภัฏ  คือ ข้าราชการ 
24 มกราคม 2538  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป็นผลให้

สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
6  มีนาคม 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต          

ให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกวาระหนึ่ง 
   15 กุมภาพันธ์ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ และ
ทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ  อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 

ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2  ปี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4  ปี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
15 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ วาง

พวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร 100 
ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

21 สิงหาคม 2545  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรม                  
ราชานุญาต ให้เปลี่ยนช่ือเป็น สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ทรงลง   พระปรมาภิไธย             
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศ  ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 
พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏ วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันท่ี 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547   
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ปัจจุบัน ได้เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้ังในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
กลุ่มสาขาวิชาเกษตร กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กลุ่มสาขาวิชา   ครุศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์  
โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงศึกษาการ จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2548  ดังนี้  

1.  ส านักงานอธิการบดี 
2.  คณะครุศาสตร์ 
3.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6.  คณะวิทยาการจัดการ 
7.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

           9.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และมีหน่วยงานที่เป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550  คือ 
1.  บัณฑิตวิทยาลัย 
2.  โรงเรียนสาธิต 
3. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
1.2  หลักกำรและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านมาตลอดระยะ  
80  ปี ท าให้มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านกายภาพ  และด้านวิชาการ  ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูง  ให้มีมาตรฐาน  และสอดคล้องกับ     
ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น       
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา   
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา          
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
ดังกล่าว ก็คือ  บุคลากรทั้งผู้บริหาร  อาจารย์และเจ้าหน้าที่  จะต้องมีทั้งปริมาณที่เพียงพอ  และคุณภาพที่เหมาะสม       
ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เท่าทันต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงต่างๆ สามารถปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหาร
จัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการจัดการกับข้อมูลสารสนเทศ ที่ทันสมัย รวมทั้งความสามารถในด้านเทคโนโลยี  
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงได้จัดท าแผนการจัดหา   
และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขึ้น 
1.3  วัตถุประสงค ์
 1)  เพื่อจัดท าแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ส าหรับใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 2)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาควบคุม  ก ากับ  และจัดสรรอัตราก าลังให้หน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

3)  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษาต่อ  วิจัย  ฝึกอบรมดูงาน  ฯลฯ 
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1.4  เป้ำหมำย 
 1)  ต้องการจัดหาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอตามเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัยกล่าวคือ       
เมื่อสิ้นแผน 11  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จะมีอาจารย์รวมทั้งสิ้นประมาณ  369  คน 
(รวมลาศึกษาต่อ 21 คนแล้ว) และบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้นประมาณ   283 คน  
 2)  ต้องการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  กล่าวคือเมื่อสิ้นแผน 11  อัตราส่วน
คุณวุฒิอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปริญญาเอก : ปริญญาโท  =  50 : 50  

( แผน 11   =แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
1.5  หลักเกณฑ์กำรคิดภำระงำน   
 (1)  การคาดประมาณจ านวนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหลักสูตร 
  ใช้อัตราส่วนอาจารย์  :  นักศึกษา  (FTES)  ตามเกณฑ์มาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ดังนี ้
  สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์       1  :  25 
  สาขาวิทยาศาสตร์    1  :  20 
 นอกจากนี้ ได้ก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ (Teaching Load) เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังควบคู่กันไปด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์ในการค านวณ  ดังนี ้
     1. อาจารย์ 1 คน  ให้มีภาระงานขั้นต่ า 35 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาหต์่อภาคการศึกษาปกติ 
   1.1 งานสอน  ก าหนดให้สอนขั้นต่ าภาคเรียนละ  18 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
   1.2 งานที่ปรากฏเป็นผลงานวิชาการ 
   1.3 งานงานบริการวิชาการ 
   1.4 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   1.5  งานอ่ืนตามภารกิจของมหาวทิยาลัย 
   งานสอน เป็นงานหน้าที่หลักของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ทุกคน ถ้าภาระงานสอน ตามข้อ 1.1 ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานภาระงานข้ันต่ า ที่ก าหนดสามารถ น าภาระงาน     
ตามข้อ1.2 ข้อ 1.3 ข้อ1.4 ข้อ 1.5 และข้อ 1.6 มาทดแทนได้ 
   การคิดหน่วยช่ัวโมง หมายถึง หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ หนึ่งหน่วยชั่วโมงต้องมีเวลา
ไม่น้อยกว่า 50 นาท ี
       ทั้งนี้   งานที่   1.2 – 1.5  มีเกณฑ์ในการคิดภาระงานปรากฏตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน          
ของบุคลากร พ.ศ. 2554 
 (2) การคาดการจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
   การคาดการจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการสอน  พิจารณาตามภาระงานของหน่วยงาน               
โดยก าหนดให้  1 ต าแหน่ง  ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า  35 ช่ัวโมงท าการ/สัปดาห์  หรือ 230 วัน/ปี 

ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพิจารณาจากจ านวนห้องลักษณะการใช้ห้องอุปกรณ์และประเภท
เครื่องมือของห้องปฏิบัติการว่ามีความจ าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือไม่ 

 
1.6  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2) ศึกษา วิเคราะห์สภาพความต้องการ  ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
3) ศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
4) น าข้อมูลผลการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง  ผลการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของมหาวิทยาลัย  แผน

ผลิตบัณฑิต  และความต้องการบุคลากรโดยขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ   จ านวนอัตราเกษียณ  ฯลฯ  
วิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง  เชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย   

5) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
6) น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 
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1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส าหรับใช้เป็นกรอบ  หรือแนวทางในการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
2) มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือพิจารณาควบคุม  ก ากับ  และจัดสรรอัตราก าลัง ให้หน่วยงาน

ต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
3) มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลส าคัญในการพัฒนาก าลังคนในด้านการศึกษาต่อ วิจัย  ฝึกอบรม ดูงาน  ฯลฯ 
4) ต้องการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในทุกระดับการศึกษาเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000  คน 
5) ต้องการพัฒนาวิชาการ  เสริมสร้าง  คุณภาพของบัณฑิต  ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานน าไปสู่ ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและความเป็นสากล 
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บทที่  2 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีนโยบายหลักที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาโดยให้
ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อผลิต
บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลพร้อมที่จะออกไปท างานได้  และพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ   
และตอบสนองความต้องการของประเทศ  โดยสนับสนุนให้มีการเปิดหลักสูตรใหม่และขยายจ านวนรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ให้บรรลุเป้าหมายจ านวน  40 % ของนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่  6  ในเขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
สระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อถึงปี  2558  ในการด าเนินการดังกล่าวจึงต้องศึกษา             
ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -252559) นโยบายรัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว  
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษา ในฐานะที่เป็นส่วนราชการในสังกัด  เพื่อให้การก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง  เชื่อมโยงกับความต้องการบุคลากรที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11(พ.ศ. 2555 - 2559) 

 1. ปฐมบท 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า  
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) ซึ่งเป็นแผนพัฒนา ฯ ที่ภาคีทุกภาคส่วนในสังคมไทยทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมด าเนินการ และได้ให้สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นตามมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 แล้ว เพื่อใช้ 
เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังมีสาระส าคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึง 
วันท่ี 30 กันยายน 2559 

การจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเมื่อปี 2504 จนถึงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์และเง่ือนไข รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 การพัฒนาประเทศอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  จึงเป็น       
จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการวางแผนที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชด ารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” 
มี “การพัฒนาแบบองค์รวม” และเริ่มให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา  ต่อมาในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 และฉบับที่ 10 ได้ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ  
  ผลการพัฒนาประเทศก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ได้ข้อสรุปว่า การพัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้า การพัฒนา
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศที่เริ่มด าเนินการตั้งแต่แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 8 ต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10            
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประเทศ
ทุกขั้นตอนตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ต่อเนื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ยังคงอัญเชิญหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางการพัฒนาประเทศ  เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา          
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับภาคส่วนต่างๆ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ยังคงน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
เป็นปรัชญาพื้ นฐาน  มุ่ งสร้างภูมิ คุ้ มกันให้ กับประ เทศภายใต้ทุนส าคัญ  3  ทุน  ได้แก่  ทุนเศรษฐกิจ  ทุนสั งคม                     
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผลการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พบว่าสังคมไทย       
ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วน  ขณะที่ความอยู่เย็นเป็นสุขในช่วง          
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 อยู่ระหว่างร้อยละ 66 – 67 ใกล้เคียงกับร้อยละ 65 ในปี 2549 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 9 โดยปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมีงานท า ความเข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่นของครอบครัว       
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ส่งผลต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคม สภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศขาดความสมดุล รวมถึงสุขภาวะของคนไทยในด้านคุณภาพการศึกษา 
 
        การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี10 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการประยุกต์ใช้และมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญ
วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 และเป็นแนวทางปฏิบัติอันส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้พ้นจากภาวะวิกฤต ทั้งวิกฤต
เศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นภายในประเทศทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และ
วิกฤตทางสังคม การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ ได้ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน
สูงขึ้นในหลายด้าน ขณะที่บางเรื่องอยู่ในระหว่างการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและประชาชนได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงรุนแรงในเบื้องต้นแต่สามารถฟ้ืนตัวได้เร็วขึ้น ความก้าวหน้าในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การ
ปฏิบัติของทุกภาคส่วนเพ่ือมุ่งหวังให้เกิดภูมิคุ้มกันแก่ตัวเอง ครอบครัว องค์กร สังคมและประเทศมีหลายประการ 

ในส่วนภาครัฐ ได้น้อมน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารประเทศในหลายระดับ  ทั้งเป็นหลักการบริหาร
เศรษฐกิจในระดับมหภาค การก าหนดนโยบายภาครัฐท่ียั่งยืน การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินการตามนโยบายที่เหมาะสม 
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างรัดกุมมากขึ้น บนพื้นฐานการของ
การรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยก าหนดกรอบการคลังที่ยั่งยืนเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล 
ประกอบด้วย 1) การรักษาสัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในระดับที่ไม่เกินร้อยละ 50.02) การก าหนด
สัดส่วนรายจ่ายการลงทุนของรัฐบาลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25.0 ของงบประมาณโดยรวม และ 3) การก าหนดภาระหนี้รัฐบาล
ไม่ให้เกินร้อยละ 15.0ของงบประมาณรวม 
  ขณะที่ ภาคธุรกิจเอกชน ได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวางมากขึ้น
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 องค์กรภาคธุรกิจได้มีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมากข้ึน บทเรียนจากวิกฤตท าให้องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มมีวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งก าไรระยะยาวมากกว่าในระยะสั้น และให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจได้ส่งผลต่อการวางแผนการ
ลงทุน การผลิต การบริหารก าลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน ทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีการกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการกระจายแหล่งเงินทุนจากหนี้ระยะสั้นใน
ตลาดเงินมาเป็นการระดมทุนในตลาดทุนมากขึ้น สินเช่ือของภาคธุรกิจท่ีไม่ใช่สถาบันการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ลดลงจากร้อยละ 44.1  ในปี 2546 เป็นร้อยละ 36.3 ในปี 2543 ขณะที่การออกหุ้นกู้และหุ้นทุนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น การระดม
ทุนได้ค านึงถึงศักยภาพของทุนในประเทศอย่างรอบคอบมากกว่าในช่วงก่อนเกิดภาวะวิกฤต  จึงลดการก่อหนี้ต่างประเทศ    
ลงอย่างชัดเจน สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจากร้อยละ 72.9 ในปี 2542 เป็นร้อยละ 33.9 
ในปี 2553 รวมทั้งมีความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างฐานการผลิตที่ใช้วัตถุดิบโดยเฉพาะภาคเกษตรและน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างคุณค่าที่ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนในพื้นที่ เช่น การผลิตและการส่งออกสินค้าเครื่องใช้  
ในบ้าน สบู่ ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร รายได้จึงกระจายสู่ชุมชน สินค้าส่งออกเริ่มมีฐานที่กระจายประเภทผลิตภัณฑ์
หลากหลายมากข้ึนเช่นเดียวกับการกระจายตลาดส่งออกไปสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยง 
  ส่วน ภาคประชาชนและชุมชน รับรู้ เข้าใจและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย มีการเก็บออม และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน  จากการเผยแพร่
แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง กว้างขวางตั้งแต่ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เป็นต้นมา ท าให้การ
รับรู้ของประชาชนขยายตัวค่อนข้างมาก จากผลการส ารวจของโครงการ พ.ศ. พอเพียงในช่วงปี 2550 – 2551 ประชาชน
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร 
และวิทยุ ขณะที่ความเข้าใจในการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการด ารงชีพมีสูงถึงร้อยละ  74.0 ของกลุ่มตัวอย่าง ความเข้าใจ       
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกต่างกันในแต่ละหลักการ  ในหลักความพอประมาณ  การมีภูมิคุ้มกัน        
และเงื่อนไขการมีความรู้ พบว่า การมีคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์สงูถึงร้อยละ 75–85 ขณะที่ความเข้าใจในหลักความมีเหตุผลมรี้อย
ละ 44.0 และประชาชนมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีเช่ือมโยงอย่างมากกับการประหยัด              
ไม่ฟุ่มเฟือย มีชีวิตเรียบง่าย มีการออม และเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส 
  ขณะที่ ภาคเกษตร เป็นภาคที่มีความส าคัญและมีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้    
ในทุกระดับอย่างกว้างขวางตั้งแต่ระดับเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการ



 
 
7 

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่เป็นรูปธรรม น าไปสู่ความพออยู่พอกินมีความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร ลดรายจ่าย พึ่งตนเอง และแก้ปัญหาความยากจนของภาคครัวเรือนและภาคชุมชน  เกษตรกรที่น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหลายพื้นที่  ปรากฏผลชัดเจนว่าสามารถก้าวพ้นภาวะหนี้สินจากการท า
การเกษตรเชิงพาณิชย์สู่เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์วนเกษตร เกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ  
ต่างก็ยืนยันว่าเกษตรกรที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการด าเนินตามเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ลดรายจ่าย  ลดการใช้สารเคมี และเน้นการ
ผลิตที่ยึดความมีเหตุผล และองค์ความรู้ สามารถท าให้เกษตรกรมีเงินออม หลุดพ้นจากภาวะหนี้สิน และมีรายได้มั่นคง
สามารถช่วยเหลือ แบ่งปันให้เพื่อนบ้านและชุมชน 
  นอกจากนี้ ด้านการศึกษา ทั้งมูลนิธิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
สถาบันวิจัยอื่นๆ ได้มีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย     
มากขึ้น มีการสังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบัติจริง น ามาจัดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวางในหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  
และท้องถิ่น จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนา
หลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามี 26 หลักสูตร/รายวิชา ใน 19 สถาบัน 
มีการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอน รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เข้มข้นยิ่งข้ึน 
 
 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่  
11 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ผันผวน  ซับซ้อน   
และคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไป    
ทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐ      
ที่อ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของค่านิยมที่ดีงาม
ในสังคมไทย ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศ      
จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิด          

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ 
เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งคน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความ
สมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก 
ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ 
“ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็น
ภูมิคุ้มกันท่ีดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 จึงต้องเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริมรากฐานของประเทศ
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ด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ดังนี ้

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ  มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก 
ครอบครัวและชุมชนสู่สังคมที่มีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

1.1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้าง
พื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวมและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

1.2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบ
รู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน 

2. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่  ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิต
และบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการใน
ภาคเกษตร ให้ใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสู่การผลิตและการ
ให้บริการบนฐานความรู้ และที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้มีการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบด้วย 

 
2.1 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้

ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลติอาหารและพลังงานท่ีมีความมัน่คง โดยการเพิ่มประสทิธิภาพและศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน 
ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน  ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองและเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง 
    2.2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่
เอื้ออ านวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและ
กฎ ระเบียบต่างๆ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็ง
และขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 

2.3 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม  ให้ความส าคัญกับการเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนและยึดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
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3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพื่อให้
สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย 

โดยสรุป การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆให้แก่ 
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พร้อมทั้งขยายการน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพจาก 3 ทุน ทั้งทุน
สังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น 6 ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญาเพื่อเป็นภมูิคุ้มกันให้กับคนและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจสี
เขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนาความรู้และจุดแข็งของ        อัตลักษณ์
ไทยมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรู้เท่าทัน 
สร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรและความมั่งคั่งด้านอาหารและพลังงาน  รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ เป็น
ฐานการพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและสมดุล มุ่งสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นธรรม 
 

2. การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุม้กนัของประเทศ 
2.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศ  

   ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ ทั้งที่จะเป็นโอกาสและอุปสรรค ดังนี ้ 
   2.1.1 การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้  
    1) กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว  วิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งด้าน
การค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหม่ของโลก  
    2) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมท้ังภูมิภาคเอเชียซ่ึงทวี
ความส าคัญเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และกลุ่มประเทศ
อาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการ
ขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพิ่มขึ้นของชนช้ันกลางในภูมิภาคเอเชีย จะช่วยเพิ่มกาลังซื้อในตลาดโลก 
      

3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ประชากรสูงอายุ
ในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.86 ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศส าคัญในโลก  มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้าย
ก าลังคนข้ามประเทศ  
    4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ในช่วง 30 
ปีท่ีผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า 
    5) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลก มีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญ 
ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก แต่การผลิตพืชอาหารลดลง
ด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนท่ี เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  
    6) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมท้ังตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลย ี
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยเีกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต ซึ่งจะเป็นได้ทั้งโอกาสหรือภยัคุกคามในการพัฒนา 
อาทิ การจารกรรมข้อมลูธุรกิจหรอืข้อมูลส่วนบุคคล  
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    7) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก  การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายท่ีซับซ้อนมากข้ึน  
 
   2.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ สรุปได้ดังนี้  
    1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้าง
รายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาท
ส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ  
    2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมี
โครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังมีปัญหา
ด้านคุณภาพการศึกษาและสติปัญญาของเด็ก มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ า  
    3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรุนแรง 
กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร       

4) การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีความ
ตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังด ารงอยู่และส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ การด ารงชีวิตของประชาชน ความเชื่อมั่นของนานาประเทศ ตลอดจนความสงบสุขที่ลดลง ขณะที่ประสิทธิภาพ
ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น แต่ขีดความสามารถในการป้องกันการทุจริตต้องปรับปรุง การกระจายอ านาจ
ประสบความส าเร็จในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่
ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าท่ีกับราชการ 

 
ส่วนกลาง ขณะเดียวกัน การคอร์รัปช่ันยังคงเป็นปัญหาส าคัญของไทย กลุ่มคนรุ่นใหม่เห็นว่าการคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องที่ยอมรับ
ได้ 
 
  2.2 การประเมินความเสี่ยง 
   ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยง ที่ต้องเตรียมการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี ้ 
   2.2 .1 การบริหารภาครัฐอ่อนแอ  ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อ านาจรัฐถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนในบางพื้นที่มีช่องว่างมากขึ้น  
   2.2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยมี
ความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต่ า เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลก  
   2.2.3 โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้นขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 
ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้สัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานลดลงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต  
   2.2.4 ค่านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอยและประเพณีด้ังเดิมถูกบิดเบือน กระแสโลกาภิวัตน์มี
ผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม คนไทยให้ความส าคัญกับศีลธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามลดลง  
   2.2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง 
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้สถานการณ์และแนวโน้ม
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ า การใช้ทรัพยากรอย่าง
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สิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้น น าไปสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการ
กัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง  
   2.2.6 ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความไม่สงบ
ในประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้ง ภัยพิบัติที่เกิด
จากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง มีแนวโน้มจะมีความรุนแรงและผลกระทบเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป  
 
 
 
  2.3 การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ  
   เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จ าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันประเทศ ดังนี ้ 
   2.3.1 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นเฟ้น  เป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคม  
   2.3.2 การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพต่ า ไปสู่การใช้ความรู้และความช านาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   2.3.3 สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม วัฒนธรรมไทยที่ดีงามสามารถยึดโยงคนไทย
ให้เป็นเอกภาพ ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตสานึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึง
รากเหง้าของตนเอง  
   2.3.4 ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ ก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเช่ือมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทย มีส่วนส าคัญในการลดความ
ยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  
   2.3.5 ชุมชนเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศให้มั่นคง ชุมชนพึ่งตนเอง
สามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กลไก
ชุมชนสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง  
 
 3. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  3.1 แนวคิดหลัก 

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบ
ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการ
พัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
ประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทาให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การ
พัฒนาประเทศในอนาคต จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคงกรอบแนวคิดการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจาก 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก  ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
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“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชวีิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวฒันธรรมประชาธปิไตย 
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพืน้ฐานที่ทัว่ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภยัและมั่นคง อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่ด ีเก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงดา้น

อาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค
และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

3.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยง

ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ  โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน  และ
ภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้น  ทิศทางการบริหาร
จัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว      จึงเป็นการใช้จุดแข็งและ
ศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และ
การประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ
โลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเช่ือมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อ
เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญไดแ้ก่ การเสริมสรา้งทุนสังคม (ทุนมนุษย ์ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการ
ความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน)มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้
เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้า
และการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ  บนพื้นฐานการพึ่ งพาซึ่ งกันและกัน  ในส่วนการเสริมสร้างทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม     ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก  

    นอกจากนี้ จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม         
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบอย่างมี
ส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตสานึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
 
 4. วิสัยทัศน์และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการ          
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์
ปี พ.ศ. 2570 ดังนี ้ 
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4.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศ  
   การจัดท าแผนพัฒนาในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงในช่วงระยะ  5 ปี 
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 จึงประกอบด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี ้ 
 
   4.1.1 วิสัยทัศน์  
   “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”  
 
   4.1.2 พันธกิจ  
    1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส     
เป็นธรรม  
    2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  
    3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
    4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 
  4.2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
    

4.2.1 วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข  
    2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  
    3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เป็นผู้น า   
การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน  มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน   
การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า  
    4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศ  
 
   4.2.2 เป้าหมายหลัก  
    1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น  ความเหลื่อมล้ า       
ในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
    2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น  
    3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความส าคัญกับ
การเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0  
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    4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
   4.2.3 ตัวชี้วัด  
    1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร 
ที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบ 
ที่สามารถเข้าถึง การคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน  
    2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
    3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม        
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
    4) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
 
 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา) 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนา
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ  ให้เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  มีดังนี ้(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา) 

5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็น
ไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง
และเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และ
เป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศโดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี ้ 
   5.2.1 ปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  โดยส่งเสริมคู่สมรสที่มี
ศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน  สนับสนุนการ
กระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของ
พื้นที ่ 
   5.2.2 พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาคุณภาพคนไทย  
ทุกช่วงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมการเกื้อกูล  เสริมสร้างทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต        
การต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
   5.2.3 ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคน
ไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และลดปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ  
   5.2.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยการสร้าง
กระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน สร้างนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
ของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  สร้างปัจจัย
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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   5.2.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนาค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเป็นฐานในการพัฒนาคนและสังคม โดยส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันหลักทางสังคม พัฒนา
บทบาทของสถาบันทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน และสร้างค่านิยมให้คนไทยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
 
  5.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็น
ฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารและพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ 
มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกร  สนับสนุนครัวเรือนและองค์กร
เกษตรกร ชุมชนและเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี ้
   5.3.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิต
และบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร  อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วม
ท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาด
กลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาค
เกษตร 

5.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
มุ่งเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านท่ีตั้งของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่ส าคัญใน
ภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก เสริมสร้างประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาด
ระหว่างประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเช่ือมโยงด้านการค้าการลงทุนกับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจใหม่ใน
เอเชียและกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งผลักดันบทบาทของไทยให้เป็นส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนา
ภายใต้กรอบต่างๆ ได้แก่ อนุภูมิภาค อาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมทั้งเอเชียแปซิฟิก โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี ้
   5.5.3 สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ก าหนด
มาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อป้องกันสินค้าและบริการน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
   5.5.10 ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรยีมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัดชายแดน  ให้สามารถพัฒนาเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่าย                 
ของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 
 
2.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 
      ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 
     รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ์ชนิวัตร นายกรัฐมนตรี  
      โดยน ามาเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการที่จะก าหนดกรอบการจัดหา และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
 1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก 
  1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
   1.8.2 ด าเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า300 บาท และผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาทอยา่งสอดคล้องกับผลิตภาพและผลิตภาพ 
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 2.ในส่วนของนโยบายที่จะด าเนนิการภายในชว่งระยะ 4 ปีของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลจะด าเนินนโยบายหลักในการบริหาร
ประเทศซ่ึงปรากฏตามนโยบายข้อที่ 2 ถึงข้อที ่8 ดังต่อไปนี้ 
  
 2. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 
  2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่ งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์
พระมหากษัตริย์ น้อมน าพระราชด าริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้
ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้รักสามัคคี และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
 
 3. นโยบายเศรษฐกิจ 
  3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
   3.3.1 ภาคเกษตร 
    7) เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในด้านธุรกิจ สร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ร่วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรทุก
สาขา และด าเนินการให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาได้ท าหน้าที่สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการ
ผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตเร่งรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
  3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.6.1 สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาว 
   3.6.2 ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งานตามความ
เหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ใช้กองทุนวิจยัและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะจัดให้มีบริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการให้บริการในพื้นที่สาธารณะ  สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่ก าหนดโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย หรือก าหนดเป็นเง่ือนไขให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
   3.6.3 ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งด ารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิอันพึงได้ของประเทศในการใช้เทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก 
   3.6.4 ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน รวมทั้งการ
พัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
   3.6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนส าหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค 
 
 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.1 นโยบายการศึกษา 
   4.1.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วย
การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้ง
ความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมท้ังส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน 
จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับ
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มาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับช้ันโดยวัดผลจากการผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย  จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุก
ห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบ
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก  รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่
ความเสมอภาค และด าเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร
การศึกษาโดยการกระจายอ านาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนท่ีที่มีความพร้อม 
 
   4.1.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่อง
ทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแล
อย่างมีประสิทธิภาพท้ังแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัด
ให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาส  ให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา
นอกจากนี้ จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาช้ันสูง โดยจัดให้มี “โครงการ
เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต”โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักช าระหนี้แก่ผู้
เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยปรับเปลี่ยนการช าระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต  ปรับปรุงระบบการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ด าเนิน “โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 
 
   4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู  ปรับปรุงระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของ
การจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการ
พักช าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
กระจายครูขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา 
 
   4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน และสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงาน กับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์
อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้
สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพรวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือ
และการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชนท้ังนี้ จะด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมการศึกษาใน
สายอาชีวศึกษาให้เป็นท่ียอมรับและสามารถ    มีรายได้สูงตามความสามารถ 
 
   4.1.5 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้
เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม”ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา  ขยายระบบ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนน าร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเร่งด าเนินการให้ 
“กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถด าเนินการตามภารกิจได้ 
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   4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่ง
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพก าลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทางปัญญา
และนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยส าหรับสาขาวิชาที่จ าเป็นพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้น
ความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 
 
   4.1.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม 
 
  4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   4.4.1 เร่งด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการร่วมเทิดทูนสถาบัน
หลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย โดยน้อมน าพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่รัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการท างานตั้งใจให้ประเทศเป็นที่
อยู่ท่ีสบายในโลกท่ีมีความวุ่นวาย และน้อมน าพระราชด ารัสในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษา
วัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ”มาหล่อหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับ
คนในชาติ 
   4 .4 .2  อุปถัมภ์  คุ้ มครอง และท านุบ ารุ งพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆส่งเสริม              
การปรับปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนาเพื่อให้การบริหารจัดการ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา มีความเป็น
เอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาเพื่อน าหลักธรรม
ของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิตมาก
ขึ้น 
 
   4.4.4 สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี ้
    1) สร้างความเช่ือมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่องโดยให้ความส าคัญต่อบุคลากร
ทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรม และเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป 
    2) ส่งเสริมความร่วมมือและเช่ือมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการ
เรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร์ รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
สื่อสารอันทันสมัย 
   4.4.6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยเกิดการ
เรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึง
คุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ 
   4.4.7 ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคี    
การพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิต
และสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพร้อมท้ังขจัดสื่อที่เป็นภัย
ต่อสังคม ขยายสื่อดีเพื่อน าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทันสถานการณ์ 
 
  4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
   4.5.2 สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์  ด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ  
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   4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค ด้วยการ
ปกป้องสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว และดึงศักยภาพ    ของสตรีให้มีส่วน
ร่วมพัฒนาประเทศท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุขแก่สตรีทั้งในเมือง
และชนบทเพื่อให้มีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ มีหลักประกันในการด ารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ท างาน
ภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พึ่งได้เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวตลอด 24 ช่ัวโมง ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็นหลักในการสร้างครอบครัวท่ีอบอุ่นมั่นคง 
รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีไทย    ให้เท่าทันโลกยุคใหม่ 
   4.5.5 เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ ส าหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนา
บริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุรว่มเป็นพลงัขับเคลื่อนสงัคมภายใต้หลักคิดที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง สมควร
ให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง 
 
 5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน ท้องถิ่นส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้
เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและช่วยลดมลพิษ จัดหาบุคลากร ทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและ
ภาคีอื่น ๆ  
 
 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรม 
  6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้  โดยพัฒนาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจ าวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ  จัดให้มีแหล่งความรู้สาธารณะ
เพิ่มขึ้นทั้งในรูปองค์กร เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ และผ่านทางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยก
มาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ 
  6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ     
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและน าพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้แบบสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมใหม่พัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อให้นักวิจัยมีระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งงานด้านการวิจัย   
เพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน 
  6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการโดยเฉพาะในสาขาที่
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 
  6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการวิจัย
ระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่าง ๆในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความซ้ าซ้อนและทวี
ศักยภาพ  
 
 8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
   8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมี
วิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บทบาท
และภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสมกับสถานการณ์  
   8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ
สมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความ
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ยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น  มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 
   8.1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม  และให้หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานของความรู้
ความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ  วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
   8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งที่มี
ความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถด ารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับต้นซึ่งจะปรับค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เพียงพอแก่การด ารงชีวิตดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการ
เป็นบุคลากรภาครัฐ 
   8.1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน โดยปรับปรุงกฎหมายให้มีการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต าแหน่งระดับสูง และต าแหน่งที่มีอ านาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององค์กรอิสระต่อ
สาธารณชน เพื่อความโปร่งใสของผู้ด ารงต าแหน่งเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐ
เพิ่มขึ้น  
   8.1.7 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้นโดยการวางระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ 
 
   8.1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ประชาชน  มีส่วน
ร่วมก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาชน   มีโอกาสแสดง
ประชาทัศน์ในประเด็นส าคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติที่บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมเสนอความเห็น 
ปัญหา และแนวทางแก้ไขและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 
  8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ
สาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
   8.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ด้วยการเช่ือมโยงกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสื่อสารมวลชนในประชาคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสื่อสารมวลชนโลก 
   8.3.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย และปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าท่ีเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการสมัยใหม่ และส่งเสริมให้สื่อมวลชนร่วม
เป็นผู้น าในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศโดยเพิ่มรายการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้านต่าง ๆ เช่นการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ หรืออื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยประสานความ
ร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
   8.3.3 ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสารอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างดุลยภาพของ
ข่าวสาร 
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2.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
  

ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565) 
นอกจากศึกษาและน านโยบายรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ์แล้ว  ยังได้น าประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มาเป็นแนวทางในการจัดท าด้วย  ดังนี้ 

 
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
 ข้อ  137 จุดออนที่ส าคัญประการหนึ่งของอุดมศึกษาไทย คือ อาจารยและระบบการพัฒนาบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ซึ่งจะตองแกปญหาตั้งแตตนน้ าถึงปลายน้ า ในสวนของ   ตนน้ านั้นเกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการแหลงทุนเพื่อพัฒนาอาจารย    สวนกลางน้ าเกี่ยว-ของกับการเพิ่มสมรรถนะใหกับอาจารยประจ าการทั้งทา
งดานความเปนครูการบมเพาะความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม จนถึงปลาย
น้ า ที่เปนบุคลากรที่มีประสบการณ สามารถถายทอดประสบการณยาวนานสูอาจารยระดับอื่นรวมถึงการเช่ือมโยงกับ
ภายนอกทั้งภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคมทั้งหมดนี้จะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของ
อาจารยในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของบุคลากรอาจารย 

 ข้อ 138  การพัฒนาอาจารยเปนความอยูรอดของอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถาบันใหม หรือ
สถาบันที่มีความขาดแคลนอาจารยที่มีคุณภาพ การวางแผนก าลังคนจึงตองมีกรอบที่ชัดเจนท้ังในเชิงปริมาณ และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเชิงคุณภาพที่เปนความตองการที่แทจริง คาดวา ในระยะยาว 15 ป จะมีความขาดแคลนอาจารยในระดับตางๆ 
ประมาณ 30,000 คน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ความขาดแคลนดังกลาวอาจเปนโอกาสส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย 

 
แนวทางการพัฒนา 
 การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
 ข้อ 139  การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัย ตองค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน 
   : ดานวิชาการ ความเปนครู ความสามารถในจัดการเรียนการสอนความสามารถ ดานการวิจัย 

สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม 
   : ชวงวัยตางๆ ของการท างานและพัฒนา (Life cycle development)ตั้งแตการ   บมเพาะ 

(incubation)  ในชวงตนการท างาน  ชวงการท างานจริง ชวงเปนผูสูงความรูและประสบการณและการเปนคลังสมองหลัง
เกษียณ 

   โดยจัดใหมีกระบวนการ Mentoring โดย ผูมีความรูและประสบการณเนนการพัฒนาจากการ
ท างานจริง เชน Sabbatical, Shadowing กับภาคการผลิต ภาคสังคม โดยรวมมือกับหนวยงานวิจัย ภาคการผลิต สมาคม
วิชาการวิชาชีพ และภาคประชาสังคม 

 ข้อ 140 ขอเสนอหลักเกี่ยวกับเกณฑการจัดสรรทุนส าหรับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 
   : สาขาที่ประเทศไทยมีความเขมแข็งแลว ให้ศึกษาภายในประเทศหรือแบบผสมผสาน ควบคู

กับเปาหมายการสรางโปรแกรมช้ันน าระดับโลกในประเทศไทยส าหรับสาขาที่ประเทศมีความเข้มแข็ง ทั้งนี้  ถาเรียนตาง
ประเทศ ใหเขามหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 
    : สาขาขาดแคลนท่ีมีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ใหเรียนแบบผสมผสาน หาก
จ าเปนตองไปเรียนตางประเทศใช้เงื่อนไขขางตน เชนกัน 
    : สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไมมีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  
ควรใหเขาเรียนในมหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก 
    : เพิ่มจ านวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์ 

 ข้อ 141  สรางแรงจูงใจ ใหมหาวิทยาลัยและผูเรียนรวมลงทุนพัฒนาอาจารย ดวยมาตรการ  ดาน
การเงิน เชน ทุนจากรัฐบาลทั้งหมด ทุนรัฐบาลรวมกับมหาวิทยาลัย ทุนรัฐบาลรวมกับมหาวิทยาลัยและผูเรียน เพื่อเพิ่ม
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จ านวนอาจารยที่รับการพัฒนาไดมากขึ้น กระตุนใหมหาวิทยาลัยและผูเรียนจริงจังกับการเรียนในสาขาวิชาและใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งค านึงถึงผลตอบแทนจากการไดทุนจากรัฐ การลงทุนของมหาวิทยาลัยและผูเรียนเอง 
   ข้อ 142  การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุมใหม ที่ไดกรอบอัตราก าลังจ านวนมากใน  ชวงตนแผนพัฒนาระยะ
ยาวฉบับท่ีสองตองใชเปนโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม อยางกาวกระโดดเขาสูระบบการจัดกลุม มหาวิทยาลัยและ
การวางต าแหนงในสาขาตางๆ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดยุทธศาสตร์ การใชอัตราใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด ใชเป
นเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารยที่บรรจุในอัตราใหมควรอยูในโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาที่
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย ใหความส าคัญสูงสุดตอศักยภาพและคุณภาพของอาจารยที่จะรับเขา 

 ข้อ 143 มหาวิทยาลัยใหมควรใหความส าคัญตอการพัฒนาอาจารยเปนทีม เชนกลุมวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพื้นที่หรือ  สหวิทยาลัยเดิม ใชกระบวนการคัดเลือกและสรร
หาที่ยุติธรรม โปรงใส และมีสวนรวมโดยมีผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและนอกสถาบัน 

 ข้อ 144 ก าหนดใหรัฐมีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาจารยและบคุลากรมหาวิทยาลัยเอกชน สรางแรงจูง
ใจใหมหาวิทยาลัยเอกชนลงทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรดวยมาตรการดานภาษีหรือการเงิน     (เช่น ชวยสนับสนุนคาใชจ
าย เปนบางสวน) ทั้งนี้ควรขยายบทบาทและ ใหโควตาพิเศษส าหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในโครงการที่ไมผูกมัดเง่ือนไขการ
ท างานของผู้รับทุนวา  ตองท างานในภาครัฐ เชน โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงการกาญจนาภิเษกของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  โครงการ Thailand 
Graduate Institute of Science and Technology- TGIST  ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ” 
            ที่มา : กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) หน้าท่ี 38 - 40 สกอ. 
 
 
2.4  แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนปีงบประมาณพ.ศ.2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิสัยทัศน ์
ภายในปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการส่งเสริมการผลิต

บุคลากร เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพ้ืนฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยศักยภาพ
ของประเทศ 

 
พันธกิจ 

พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพ ที่
สามารถสรา้งรายได้ที่มั่งคั่งและมัน่คง และเป็นบุคลากรที่มีวินยั เปีย่มไปด้วยคณุธรรม จริยธรรมมีจิตส านึกความรับผดิชอบ
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

 
กรอบแนวคิด 

1. ค านึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู้เรียน 
2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอน ให้ทัดเทียมอารยะประเทศ 

ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม่ 
3. มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับศักยภาพในการ 

ท างานให้กับบุคลากรคนไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
 

เป้าหมาย 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  จ าเป็นต้องพิจารณาทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงในบริบทโลก ทั้งในส่วนของการรวมกลุ่มทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และประการส าคัญคือ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทางสังคม ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเร่งก าหนดเป้าหมายส าคัญเพื่อให้สามารถ
สร้างคนท่ีมีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับโลก ดังนี ้
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• ปรับบทบาทการจัดการศึกษาให ้“รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทัน แข่งขันได้” 
• ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพ

ใหม ่ให้สามารถแข่งขันได ้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก โดยที ่
 กรอบระยะเวลาของแผน 

หมายถึง ช่วงเวลาในการด าเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก ่

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

 5 หมายถึง ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกาเพื่อให ้คนไทย 
“รู้เขา” 

 5 ศักยภาพหลักของพ้ืนที ่
หมายถึง ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นท่ี ศักยภาพของศิลป วัฒนธรรม ประเพณ ีและวิถีชีวิตของ
แต่ละพื้นท่ี และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแตล่ะพื้นท่ีเพื่อให้คนไทย “รู้เรา” 

  
5 กลุ่มอาชีพใหม ่

หมายถึง กลุ่มหลักสตูรใหมด่้าน เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมความคิดสรา้งสรรค ์
และด้านอ านวยการ บริหารจดัการ และการบริการเพื่อให้คนไทยสามารถ “รู้เท่าทัน และแข่งขันได”้ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ส าคญัในการจดัการศกึษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ 9 

ยุทธศาสตร ์ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที ่1 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก  

• ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา  การวิจัยและพัฒนา และการ
ฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค  (Regional Education Hub) ในสาขาที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  โดยสนับสนุน  ให้
สถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีบทบาทส าคัญ 

• ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา กับประเทศต่างๆ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศท้ังระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

• ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและสถาบัน การศึกษาของประเทศ ท าหน้าที่เป็นศูนย์เครือข่าย
การศึกษาระหว่างประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

• ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เรียนครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ การเช่ือมโยงภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และมีบทบาทด้านการศึกษาในองค์กรระหว่างประเทศ 

• ก าหนดมาตรการทั้งเชิงรับและรุกเพื่อการเปิดเสรีทางการค้าและบริการด้านการศึกษาทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุพาคี รวมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งด้านคนเงิน เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพื่อเข้าสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ในกระแสโลกาภิวัตน์อย่างรู้เท่าทัน 

• ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป็นภาษาที่สอง ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้
ภาษาที่สาม เช่น ภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนภาษาที่สนใจ เป็นต้น เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ และเปิดโลกทัศน์
การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ไร้พรมแดน 

• ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบหลักสูตรร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ เพื่อความเป็นสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู ้ 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก  ตามศักยภาพของแต่ละ

พื้นที่ทั่วประเทศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนในแต่ละวิชาชีพ สร้างความเช่ือมโยงการศึกษาในทุกระดับ ให้ได้ผลผลิตเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีงานท า มีขีดความสามารถสูง เป็นก าลังส าคัญของประเทศเพื่อแข่งขันได้ในเวทีสากล 

2.1 การพัฒนาสถานศึกษา 
• ส่งเสริม สนับสนุนการคัดเลือก ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาทุกระดับประเภท 
• จัดให้มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบรวมทั้งสื่อทางไกล สื่อออนไลน์-ออนแอร์ และสร้าง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นเครือข่ายครอบคลุมเขตพื้นที่ตามที่ก าหนดโครงสร้างการปกครองรูปแบบต่างๆทั่วประเทศ 
• จัดให้มีสถานศึกษาเพื่อความเปน็เลิศเฉพาะด้านในกลุม่อาชีพต่าง ๆ 
• พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 
2.2 การพัฒนาหลักสูตร 
• ปรับหลักสูตรและกิจกรรมด้านวิชาการ/ปฏิบัติการในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา      

ที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และความต้องการก าลังคนของประเทศชาติให้สอดรับกับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนและ
การแข่งขันในห้าภูมิภาคหลักของโลก 

• พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนภูมิสังคมอาชีพและหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและมาตรฐานสากล 

• ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้ตอบสนองความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียน
ทุกกลุ่ม 

• หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและสถานประกอบการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร  สู่การ
ประกอบอาชีพและการประกันการมีงานท า 

• ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรประชาธิปไตย  ความเป็นไทย  เศรษฐกิจพอเพียง            
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันยาเสพติด 

• ส่งเสริมภาคเอกชน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเทคโนโลยีและเคร่ืองมืออุปกรณ์  
จัดให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา การวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรู้ในแต่ละ

ระดับที่มีคุณภาพ 
• พัฒนาทักษะการเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพร้อมใช้ Free WiFi      

ที่จะให้บริการได้ในทุกพ้ืนท่ี 
• พัฒนาระบบการศึกษาอิเล็คทรอนิคส์แห่งชาติ (National e-Learning Initiative) เพื่อเอื้อ 

ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
• บูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  โดยจัดให้มีDigital and 

Smart Education of Thailand (D-SET) เป็นหน่วยงานกลาง(service provider) ขึ้นใหม่เป็นอิสระ เพื่อให้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานในการให้บริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท้ังระบบ 

• ส่ งเสริมการเรียนรู้ ใน ชุมชน  (Community) ผ่ าน เครือข่ าย เทคโน โลยี สารสนเทศ             
เพื่อการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
เปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย  สามารถปรับวิทยฐานะ  เพิ่มจ านวนผู้สอน               

ที่เป็นผู้เช่ียวชาญจากภาคอุตสาหกรรม เข้ามาเป็นผู้สอนได้ รวมถึงการยกย่องและเชิดชูเกียรติครู 
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• ก าหนดนโยบายและวางแผนการผลิต การพัฒนา การใช้ และการบ ารุงรักษาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบอย่างเป็นเอกภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  และการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สถาบันผลิตครู 

• ส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรมครู/ ผู้เช่ียวชาญสู่การเป็นครูมืออาชีพในแต่ละสาขา 
• ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และบุคลากรจากภายนอกได้แก่ครูภูมิปัญญา และบุคลากรจาก

สถานประกอบการเข้ามาเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา 
• ส่งเสริมขวัญ ก าลังใจ แรงจูงใจและก าหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้า/การคงอยู่ของการ

ประกอบวิชาชีพครู 
• ยกย่อง เชิดชู คนดีคนเก่ง ในสายวิชาชีพท้ังในและนอกระบบ 
• ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาครูทั้งระบบ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
จัดให้มีนโยบายด้านหลักสตูรการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลอืกเรียนในสาขาท่ีรัก และถนัด 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาตนเอง 
• ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการต าราแห่งชาติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในการศึกษา    

ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
•พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเรียนรูส้ร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆโดยเริ่มวางพื้นฐานตั้งแต่

ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 
• ยกระดับความสามารถดา้นเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์และภาษาต่างประเทศของคนไทย 
• พัฒนากรอบคุณวุฒิ แห่ งชาติและคุณวุฒิ วิชาชีพ  เพื่ อการรองรับสมรรถนะความรู้ 

ความสามารถของผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
• จัดให้มีระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ส าหรับผู้ที่ท างานและประสงค์จะเรียน

เพิ่มทักษะและปรับคุณวุฒิการศึกษา 
• รณรงค์ ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสันติวิธี จิตอาสา 

จิตสาธารณะ จิตส านึกความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
• ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
• ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์

ประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ  
เพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ      

สหวิทยาการ ที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ 
• ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาด้วยระเบียบวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการและ

บริบทของพื้นที ่
• ส่งเสริมการท าการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้  และตอบสนอง      

ความต้องการของท้องถิ่น สหวิทยาการ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล 
• ก าหนดให้มีหน่วยงานกลางในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
• ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  
มุ่งลดช่องว่างในการเข้าถึงการศึกษาและองค์ความรู้ ขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุม  อย่างทั่วถึง 

ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้ทางเลือกตามอัธยาศัย 
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• ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการจัดให้มีระบบคัดกรอง ระบบเฝ้าระวังระบบช่วยเหลือดูแล 
ระบบแนะแนว และระบบการส่งต่อผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

• ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ 
• ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่

ละพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย 
• สนับสนุนการเรียนฟรีตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสรรทุนหนึ่งทุน หนึ่งอ าเภอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อ

ต่างประเทศ 
• จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างงานและการประกอบอาชีพส าหรับครูคณาจารย์ และผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
• สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การส่งเสริมการมีงานท า  
เพื่อสนับสนุนใหส้ถาบันการศึกษาสามารถประกอบธรุกิจตามศักยภาพของพื้นที่ โดยในแตล่ะพื้นท่ีนั้น แต่

ละโรงเรียนจะมีบทบาทที่แตกต่างกันตั้งแต่ระบบการผลิต ระบบการตลาด และจดัจ าหน่าย ทั้งในระดบัท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับโลกข้ึนอยู่กับศักยภาพของโรงเรียน 

• สนับสนุนให้ผูเ้รียนมีโอกาสท างานและสร้างรายไดร้ะหว่างเรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่9 การบริหารจัดการกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปรับโครงสร้างการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกิดการท างานแบบบูรณาการทั้งภายใน

กระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ร่วมจัดท ายุทธศาสตร์รายจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น   และภาคเอกชน 
โดยจัดแบ่งพื้นที่และก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบตามภูมิภาคอย่างชัดเจน  และมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติที่มี
การบูรณาการมากข้ึน 

• ปรับโครงสร้างการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ่งสู่การด าเนินงาน เชิง บูรณาการ 
• ให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
• ส่งเสริมสนับสนุนการท างานเชิงบูรณาการ/การสร้างเครือข่ายการท างานระหว่างภาครัฐ 

เอกชน และองค์กรอื่น 
• สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษารับผิดชอบผลผลิตของตนเองต่อสังคม 
• รณ รงค์  ป ระชาสั ม พั น ธ์  และขั บ เค ลื่ อ น น โยบ าย /ยุ ท ธศ าสตร์ /มาตรการของ

กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ 
 
2.5  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิสัยทัศน ์
กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ

ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ สร้างความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม
ให้กับประเทศ ด้วยฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ 
 

ค่านิยมองค์กร 
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ท างานเป็นทีม มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ 
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พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนมีอาชีพ 

ที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง เป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีส านึกความรับผิดชอบ       
ต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม 

2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบูรณาการและส่งเสริมการ         

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก 
2. การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู ้
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ ์
4. การพัฒนาครูทั้งระบบ 
5. การพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
6. การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
7. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
8. การส่งเสริมการมีงานท า 
9. การบริหารจัดการกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
2. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จบปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีรายได้ที่

เหมาะสมกับระดับฝีมือ ศักยภาพและผลิตภาพ 
3. นักศึกษาที่จะจบการศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนการสร้างงาน  สร้างอาชีพ และเป็น

ผู้ประกอบการใหม่ผ่านกลไกหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา 
4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม

หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
6. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิตที่มมีาตรฐาน คุณภาพ 
7. ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
8. ประชาชนและช่างชุมชนได้รับความรู้ การพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้นรวมทั้ง

เตรียมความพร้อมเช่ือมโยงสู่สังคมและประชาคมอาเซียน 
9. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏริูปการศึกษาและระบบบริหารจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพ มีความคุม้ค่าและสามารถให้บริการตอบสนองความตอ้งการของสังคม 
10. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ด้รับการเผยแพร ่น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย ์
11. ผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อการบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา 
12. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทย 
13. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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โครงการที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการที่มีความส าคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 20 

โครงการ ที่ปรากฏในแผนการบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 –2558 ประกอบด้วย 
 

นโยบายที ่1 นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก 
ประเด็นนโยบาย 1.8 ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิม่ก าลังซื้อภายในประเทศ สร้าง

สมดลุและความเข้มแข็งอย่างมีคณุภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ได้แก ่
- โครงการปฏริูปเงินเดือนและค่าตอบแทน 

ประเด็นนโยบาย 1.10 ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้แก่ 
- โครงการกองทุนตั้งตัวได ้และโครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกจิเพื่อการศึกษา 

ประเด็นนโยบาย 1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แกโ่รงเรียน ได้แก ่
- โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 

นโยบายที ่4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
ประเด็นนโยบาย 4.1 นโยบายการศึกษา ได้แก ่

- โครงการกองทุนพัฒนา (คุณภาพชีวิตครู) 
- โครงการกองทุน กรอ. 
- โครงการครูคลังสมอง 
- โครงการปฏริูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ 
- โครงการวิจัยศักยภาพพื้นที ่
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- โครงการพัฒนาผู้น าตามธรรมชาติ 
- โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Ned Net) 
- โครงการศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน 
- โครงการเทียบระดับการศึกษา 
- โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน 
- โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัย 
- โครงการมัธยมเชิงปฏิบัติการ 
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก 
- โครงการพัฒนาการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียัง่ยืน 

 
 
 
2.6 (ปรับปรุงใหม่ )นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นายจาตุรนต์ ฉายแสง 
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   11 กรกฎาคม 2556. 
 

นโยบาย 
1. "จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเยาวชนทุกคน" ค าว่า เยาวชน คือเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6 เยาวชนต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันทุกแห่งไม่ว่าในเมืองหรือชนบท ไม่ว่าจะเป็นโดยรัฐหรือเอกชน การ
ประกอบอาชีพเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต้องเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ รัฐบาลประกันรายได้ 300 บาทต่อคนต่อวัน 

2. “ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ” ค าว่า นักศึกษา คือ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือสูงกว่า
มัธยมศึกษาปีที ่6 ขึ้นไป นักศึกษาจบแล้วต้องเป็นมืออาชีพ พร้อมกับรัฐบาลประกันรายได้ปริญญาตรี 15,000 บาท ต่อเดือน 
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โดยก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนและนักศึกษา เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลายมีความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลกได้ และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่วางอยู่บนฐานความรู้ 
 

การขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด้าน 
1) โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อสามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

เนื่องจากความเป็นเลิศมักอยู่ในเมือง แต่นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในชนบทและมีฐานะยากจน รัฐบาลจึงมีโครงการ เช่น 
- โครงการ  One Tablet per Child เด็ ก ไทยฉลาดต้ องมี  Tablet PC ถือ ไป โรงเรี ยน           

จะด าเนินการแจก Tablet PC ให้เด็กช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ไปโรงเรียน ให้มีสัญญาณวายฟาย (Wi-Fi) ฟรี ในที่สาธารณะ 
- สร้างห้องการเรียนรู้ ในพื้นที่ต่างๆ โดยมีครูมาเปิดสอนพิเศษ (โดยให้รัฐจ่ายค่าจ้างให้ )        

แก่นักเรียนประถมศึกษา โดยติดตั้งซอฟแวร์การศึกษาและ e-Book ซึ่งจะมาแทนหนังสือเรียนตามปกติ  ท าให้เกิด             
e-Learning เพื่อสร้าง Knowledge-based Society 

- โครงการ e-Education พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาที่จะพลิกโฉมโรงเรียนให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงโดยใช้ระบบการศึกษาท่ีตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 

- โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝันสู่อุดมศึกษาช้ันยอด ให้มีคณะกรรมการ
โรงเรียน (School Board) ที่สามารถจัดจ้างคุณครูใหญ่และครูที่มีความสามารถเป็นเลิศ  สามารถอ านวยความสะดวกแก่
นักเรียน เช่น หอพัก รถโรงเรียนจักรยาน ฯลฯ 

- โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ด้วยการอบรมคุณธรรม ท าบัญชีครัวเรือน ปรับโครงสร้างหนี้ น าหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ใน
ระบบ และเพิ่มรายได้พิเศษให้เพียงพอ และขยายโอกาสใหม่ๆ 

- โครงการศูนย์การศึกษานานาชาติ 
- หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล เพื่อดูแลเด็กๆ และสามารถสอนหนังสือได้ด้วย 
- โรงเรียนตัวอย่างในทุกอ าเภอ  พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้ เป็นเลิศ  โดยใช้การ

ติดต่อสื่อสารด้วยวิทยาการที่ทันสมัย 
 

2) โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้โดยที่ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ต้องมีความ
กังวลในเรื่องทุนการศึกษา รัฐบาลจึงมีโครงการ เช่น 

- Smart Card เพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- โครงการเรียนก่อนผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้ (Income Contingency Loan Program) 
- ทุนการศึกษาสานฝันนักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศ (โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน) 
- กองทุนตั้งตัวได้ ประชาชนชาวไทยจะต้องตั้งตัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี คนอยากตั้งตัวมักไม่รู้ว่าจะ

ตั้งตัวอย่างไร แต่คนท่ีจะตั้งตัวมักไม่มีทรัพย์สินติดตัว การที่จะท าให้ตั้งตัวได้ก็คือ ตั้งกองทุนในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน 
ตั้งกรรมการ มาควบคุมประกอบด้วยอาจารย์ ศิษย์เก่า ที่ประสบความส าเร็จในชีวิต ตัวแทนภาครัฐ และเอกชนเราใช้แนวคิด
นี้ เพราะที่มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนักศึกษาที่ก าลังจะจบ องค์ความรู้อยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด การเป็นนักธุรกิจที่มี
ฐานความรู้ได้เปรียบกว่า จึงสร้างผู้ประกอบการได้มากกว่า 

 
3) โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกที่เป็นจริงการเรียนรู้บน

การท ากิจกรรม (Activity-Based Learning) 
- ส่งเสริมอาชีวศึกษา ให้มีความส าคัญมากข้ึน มีความรู้ทางปฏิบัติอย่างแท้จริงเป็นมืออาชีพ 
- ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ตั้งเป้าหมายให้มีเพียงพอ เพื่อให้บริการทุกชุมชน 

เป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์จากทักษะของนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อให้บริการซ่อมราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน 
- โครงการอัจฉริยะสร้างได้ ให้นักเรียนค้นหาความถนัดของตนเอง ในทุกๆ สาขา 
- โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา สนับสนุนให้เยาวชนได้มีความสามารถท่ีจะเข้าร่วมแข่งขัน 

เพื่อความเป็นเลิศทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ วิชาภาษาอังกฤษภาษาจีน ต้องอยู่ในบรรยากาศของเจ้าของภาษาให้มาก
ที่สุด วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ จะต้องสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง 



 
 
30 

- ปรับปรุงหลักสูตร เลิกการท่องจ า ใช้การเรียนรู้ เนื้อหาวิชาที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน 
เช่น ผ่าน Video Link รวมถึงมีการวัดผลที่มีมาตรฐานทันสมัย 

- คนไทยที่อายุ 25 ปีขึ้นไปสามารถเทียบประสบการณ์ จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้สามารถ
เรียนในเวลา และนอกเวลา เพื่อให้ทันโลก และทันลูกหลาน 

- สถาบันการศึกษาราชภัฏและอาชีวศึกษา ค้นหาตัวเองให้รู้ว่าเก่งด้านไหนส่งเสริมอาชีวศึกษา 
ให้มีความส าคัญมากขึ้น มีความรู้ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง เป็นมืออาชีพจากนั้นเปิดให้ประชาชนไปพัฒนาเพิ่มเติมทักษะด้าน
ต่างๆ ตามที่ต้องการตามความถนัดเรียนก่อนผ่อนทีหลัง หลังจากท างานแล้วค่อยผ่อนใช้ 

- จัดศูนย์ฝึกอบรม จะจัดศูนย์ฝึกในอาชีวศึกษา ให้ประชาชนเข้าไปเรียนรู้เรื่องที่สนใจพัฒนา
ทักษะให้คนไทยเป็นผู้ช านาญในสาขาต่างๆ ใช้ระบบเรียนก่อน ผ่อนทีหลัง 

 
4) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (โดยใช้ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์    แกลเลอรี่ 

ศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ) 
- โครงการ Internet ต าบล และ Internet หมู่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) เพื่อเปิดโอกาสให้

ประชาชนค้นหาความถนัดของตนเอง เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อการต่อยอดในสิ่งที่ต้องการท า และส าหรับผู้ที่ต้องการ
เปลี่ยนวิชาชีพ 

- สถานที่รวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์แก่เด็กวัยเรียน โดยมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้มีวายฟาย (Wi-Fi)   
ให้มีครูที่จะสอนการบ้าน 
 
2.7  (สรุป) ประเด็นการพัฒนาบุคลากรจากข้อค้นพบในการประมวลและวิเคราะห์เอกสาร               
                 ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 -10 โดยยังคง
ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ  
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ         
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ขณะเดียวกัน ปัจจัยแวดล้อมและความสามารถในการแข่งขันปัจจุบันของไทย โดยสถาบัน
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลก ทั้งสถาบันการจัดการนานาชาติ ( International 
Institute for Management Development : IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : 
WEF) มีข้อสรุปตรงกันว่า ประเทศไทยยังมีความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยตัวช้ีวัดหลักด้านการลงทุน      
ในการวิจัยและพัฒนา การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา  
จ านวนสิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ยังเป็นข้อจ ากัดต่อการน าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
มาใช้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยรวม แนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่  

 1. พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณาการระหว่างการ
เรียนรู้และการท างานจริงในสถานประกอบการ  

2. สนับสนุนนักเรียนทุน ผู้มีความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ รูปแบบและสื่อการเรียนการสอนสร้าง
ความตระหนักของประชาชนให้เรียนรู้ คิด และท าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 

3. ตามแผนนี้ ให้ความส าคัญต่อประชาคมอาเซียน โดย วิชาชีพท่ีสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ตามกรอบ
ความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม ช่างส ารวจ แพทย์         
ทันตแพทย์ และนักบัญชี และก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการรับรอง สาขาบริการท่องเที่ยว ท่ีควรให้ความส าคัญต่อการส่งเสริม
ศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน  รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา  และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เรียนครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ การเช่ือมโยงภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และมีบทบาทด้านการศึกษาในองค์กร
ระหว่างประเทศ 



 
 
31 

ในส่วนของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางที่ชัดเจนในการที่มหาวิทยาลัยจะใช้เป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน อย่างเช่น ระบบการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย    
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะตองแกปญหาตั้งแต ตนน ้ำถึงปลำยน ้ำ  

ในสวนของ   ตนน ้ำ     เกี่ยวของกับการบริหารจัดการแหลงทุนเพื่อพัฒนาอาจารย     
ในสวนของ   กลำงน ้ำ เกี่ยวของกับการเพิ่มสมรรถนะใหกับอาจารยประจ าการทั้งทางดานความ เปนครูการบมเพาะ

ความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม  
ในส่วนของ    ปลำยน ้ำ ที่เปน บุคลากรที่มีประสบการณ สามารถถายทอดประสบการณยาวนาน สูอาจารยระดับ

อื่นรวมถึงการเช่ือมโยงกับภายนอกทั้งภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคม ทั้งหมดนี้จะชัดเจนหาก
พิจารณาวิวัฒนาการของอาจารยในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของบุคลากรอาจารย ตามความในข้อ 137 และมี
ข้อเสนอในการ ท าเกณฑการจัดสรรทุนส าหรับมหาวิทยาลัยรัฐ ดังน้ี 
 

   : สาขาที่ประเทศไทยมีความเขมแข็งแลว ให้ศึกษาภายในประเทศหรือแบบผสมผสาน ควบคู
กับเปาหมายการสรางโปรแกรมช้ันน าระดับโลกในประเทศไทยส าหรับสาขาที่ประเทศมีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ ถ าเรียนตาง
ประเทศ ใหเขามหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 
    : สาขาขาดแคลนที่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ใหเรียนแบบผสมผสาน 
หากจ าเปนตองไปเรียนตางประเทศใช้เงื่อนไขขางตน เชนกัน 
    : สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไมมีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
ควรใหเขาเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 

   : เพ่ิมจ านวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์ 
 
ทั้งนี้ ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความส าคัญ           

กับข้อความที่ว่า “สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดยุทธศาสตร์ การใชอัตราใหม่ใหเกิดประโยชนสูงสุด  ใชเป็นเครื่องมือในการ
ปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่บรรจุในอัตราใหมควรอยูในโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
ใหความส าคัญสูงสุดตอศักยภาพและคุณภาพของอาจารยที่จะรับเขา” 

กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้ความส าคัญในกลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  ความคิด
สร้างสรรค์ และด้านอ านวยการ บริหารจัดการ และการบริการเพื่อให้คนไทยสามารถ “รู้เท่าทัน และแข่งขันได้” เพื่อเป็นการ
ปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก 

ดังนั้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาการศึกษาตามกรอบระยะยาว 
สาขาวิชาที่มีความส าคัญและควรจะต้องพัฒนาทั้งด้านหลักสูตรและบุคลากรอาจารย์สายวิชาการ จึงเป็นทุกสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ท าการเปิดหลักสูตรท าการสอนในปัจจุบันเพียงแต่ต้องล าดับ
ความต้องการ ช้าเร็วที่ต่างกันและเป็นไปตามข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

มีการวิเคราะห์ว่า สิ่งที่ส าคัญต่อจากนี้คือ การศึกษาเพียง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   จะไม่เพียงพอ
ต่อการรับมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 แล้ว นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาภาษาที่ 3 ด้วย โดยภาษาที่ควรจะ
ศึกษาเพิ่มเติมคือภาษาจีนแมนดาริน ( ภาษาจีนกลาง) ท่ีมีประชากรกระจายตัวอยู่ตาม  ทั่วภูมิภาคอาเซียน และอีกภาษา
หนึ่งคือภาษาบาฮาซา ท่ีใช้ในมาเลเซียและบางส่วนของอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนามเป็นต้น 
 โดยหากก าหนดให้แคบลงไปในหลักสูตรทางด้านภาษาต่างๆในอาเซียน เช่นสาขาวิชาทางด้านภาษาจีน  สาขาวิชา
ภาษาเวียดนาม  สาขาวิชาภาษาบาร์ซา เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ตามที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ในปี 
พ.ศ.2567 หรืออีก 12 ปีข้างหน้า(องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้นิยามว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
เป็นสัดส่วนเกิน 10% หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)     เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  เพิ่มเป็น 
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20%  และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 14%  โดยประเทศไทย ได้นิยามค าว่า “ผู้สูงอายุ” ไว้ใน พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546 ว่า  หมายถึง “ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป”)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ดังกล่าว  โดยจัดท าร่าง 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการผลิตบุคลากรทางด้านสาธรณสุขรองรับบริการทางการแพทย์ที่รับผิดชอบโดย
กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานหลักประกันสุขภาพเป็นหลัก และได้ขยายขอบเขต ครอบคลุมไปถึงการให้บริการสุขภาพ
ที่บ้าน (Home Health Care) ซึ่งในระยะต่อไปจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรทางด้านนี้เป็นจ านวนมาก อีกทั้งมหาวิทยาลัย       
มีแนวคิดที่จะต่อยอดไปถึงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ต่อไปในอนาคต เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่รองรับสถานการณ์สังคม
ผู้สูงอายุนี้ได้ครบถ้วน   รอบด้าน จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ต้องมีการจัดเตรยีมบคุลากรเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5 อัตราตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินการ    
ทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษาเป็น อย่างมาก แต่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ และการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ  
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการพัฒนาทั้งหลักสูตรและบุคลากรอาจารย์ คือหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาทางด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมช่ัน หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบรวม
ไปถึงวิศวกรรมซอฟแวร์ ซึ่งบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม่         
ในธุรกิจ เช่น การออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์ , ภาพเคลื่อนไหว (Animation), หรือองค์ประกอบของ ภาพยนตร์ ที่เป็น
เรื่องราว (Motion Picture) หรือบนโทรศัพท์มือถือ,การออกแบบ Web Media การผลิตสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งจะเป็นการ
ผสมผสานศาสตร์ระหว่างนิเทศศิลป์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกันซึ่งจะเป็นการผลิตบัณฑิตที่รองรับการ เปลี่ยนแปลง
ของสังคมและตลาดแรงงาน ที่ก าลังเป็นอยู่ในปัจจุบันและคาดว่าจะ เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ที่ส าคัญคือผู้เรียนในหลักสูตร
ตามแนวทางใหม่นี้จะถูกพัฒนาให้เป็นผู้สามารถ ท างานเป็นทีมกับผู้อื่นได้ดี เป็นนักสื่อสารที่ดี มีความช านาญด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ และมีทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียน  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วจึงควรที่จะมี
คุณลักษณะ  ที่เหมาะสมและมีความ พร้อมด้านความรู้และทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งจะเป็นส่วน 
ส าคัญ    ในการช่วยพฒันาประเทศในโอกาสต่อไป 
 สาขาทางด้านศิลปะการแสดง ก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน ประกอบกับมีคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเช่ียวชาญด้านการแสดงมาถ่ายทอดความรู้  รวมถึงหากสาขาวิชา
สามารถสร้างอัตตลักษณ์ของสาขาวิชาได้ว่า “คิดถึงการแสดงคิดถึง วไลยอลงกรณ์” ก็จะเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่จะส่งผลให้มี
จ านวนนักศึกษาสมัครเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้นในอนาคต 
 ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท 
และการแข่งขันของอุตสาหกรรมประเภทนี้ในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากอาหารคือหนึ่งในปัจจุบันสี่ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆ     เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคตามยุคตามสมัย อน่ึงการพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศไทยถือเป็นความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาอย่าง จริงจังและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อาหารจาก ประเทศต่างๆ ได้ ด้วย
เหตุนี้การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการอาหาร  จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารของไทยทั้งในเชิงการ ผลิต การพัฒนา  การตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหารอย่างเป็น
ระบบ จึงควรให้ความสนใจในการพัฒนา ปรับปรุง ทั้งหลักสูตรและบุคลากรอาจารย์ผู้สอนในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการ
อาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

และตามที่มาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีส านักงาน ก.พ. จัดท าตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 ได้ก าหนดเรื่อง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคลดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา8(3)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ก.พ. จึงก าหนด
มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางด าเนินการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ดังนี้  
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1 .  มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งข้าราชการพล

เรือนสามัญ 
1.1 มาตรฐานความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และ

อ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.1.2 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

                  1.2  มาตรฐานด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ในต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอ านวยการ 
ประกอบด้วย 
  1.2.1 การใช้คอมพิวเตอร์ 
  1.2.2 การใช้ภาษาอังกฤษ 
  1.2.3 การค านวณ 
  1.2.4 การจัดการข้อมูล 
       1.3 มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ในต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และ
อ านวยการ ประกอบด้วย 
  1.3.1 สมรรถนะหลัก 
  1.3.2 สมรรถนะทางการบริหาร 
  1.3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
    ฯลฯ 
 รายละเอียดปลีกย่อยอื่นใด สามารถศึกษาได้จากเอกสารมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งส่งมาพร้อมหนังสือ ท่ี นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ของ
ส านักงาน ก.พ. 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น าแนวทางดังกล่าวมาด าเนินการปรับปรุงระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคลเช่นเดียวกับส่วนราชการต่างๆ ทุกหน่วยงานและได้ก าหนด คุณลักษณะจ าเป็น (ที่พึงมี) ของบุคลากร
ที่ต้องการรับเข้าท างาน หรือบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาแล้วจะต้อง ประกอบไปด้วย 

 
สายวิชาการ 

1. จบการศึกษาต่ าสุด ระดับปริญญาโทในสาขาที่จะรับเข้าท างานหรือพัฒนา และเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยไม่ชักช้า เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นนักวิชาชีพและวิชาการ 

2. ความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ หรือความสามารถในการจัดระบบการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน มีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3. มีความรู้ลึกในศาสตร์สาขาท่ีสอน  สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
4. มีความช านาญในการสอนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดี  (Best Practices) สามารถออกแบบการสอน 

(Instructor Design) ในวิชาที่รับผิดชอบ ที่มีการจัดระบบการสอน โดยใช้องค์ประกอบส าคัญหลายด้าน  มากกว่าเรื่อง
แผนการสอนธรรมดา  

5. มีประสบการณ์แห่งความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
6. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ที่ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแล้ว (ประกอบ

ไปด้วยการมุ่งผลส าฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและเป็น
ธรรม การท างานเป็นทีม )ในระดับที่ ดี 

7. มีความสามารถในการใช้ภาษาที่ สอง เพื่อเตรียมการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(ภาษาและเกณฑ์ 
ส าหรับสายวิชาการ ก าหนดโดยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย) 
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8. บุคลากรสายวิชาการต้องมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และ
ลักษณะวิชาการ (ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาข้อ 3 จรรยาบรรณ ที่ก าหนดต้อง
ครอบคลุม 1-10) 
  9. มีความสามารถพ้ืนฐานในการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศได้ในระดับท่ีดี 
 สายสนับสนนุ 

1.  มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าเป็นไปตามข้อก าหนดของภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบ 
2.  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
3.   มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ที่ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแล้ว(ประกอบ

ไปด้วยการมุ่งผลส าฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น  ในความถูกต้องชอบธรรมและเป็น
ธรรม การท างานเป็นทีม )ในระดับที่ ดี 

4.  บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และลักษณะวิชาการ
(ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาข้อ 3 จรรยาบรรณที่ก าหนด ต้องครอบคลุม 1-10) 
  5.  มีความสามารถในการใช้ภาษาท่ี สอง เพื่อเตรียมการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาและเกณฑ์ 
ส าหรับสายสนับสนุน ก าหนดโดยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบ จากสภามหาวิทยาลัย)) 
  6.มีความสามารถพ้ืนฐานในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในระดับที่ด ี

ในส่วนของ กรอบสมรถนะหลัก ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย       
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ตัวแบบสมรรถนะหลักของ 
สกอ.เป็นกรอบ ซึ่งกรอบสมรรถนะดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2554  เมื่อวันที่ 
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  และประกาศใช้ ณ วันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ.2554  มีดังนี้ 

 
1. สมรรถนะ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  
2. สมรรถนะ บริการที่ด ี(Service Mind)  
3. สมรรถนะ การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
4. สมรรถนะ การยึดมั่นในความถกูต้องชอบธรรมและจริยธรรม(Integrity) 
5. สมรรถนะ การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
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บทที่ 3 
ผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Workforce Analysis) 

 
 การวิเคราะห์อัตราก าลังเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการวางแผนก าลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อค านวณก าลังคนที่จะใช้งานตามแผนงานของมหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการ
ทบทวนตรวจสอบก าลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่    การวิเคราะห์อัตราก าลังตามความต้องการก าลังคน              
โดยวิเคราะห์จากปริมาณงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ของแต่ละ
หน่วยงานตามหลักเกณฑ์การก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องค านึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ  ความไม่ซ  าซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด มหาวิทยาลัย
ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์อัตราก าลัง (พ.ศ. 2555 - 2559) สายวิชาการและสายสนับสนุนการสอนไว้ ดังนี    

3.1 สถานการณ์บุคลากรในปัจจุบัน     
        ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงาน  2  ประเภท  คือ   

(1) บุคลากรสายวิชาการ  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยเป็นหลัก  อาทิ ต าแหน่งอาจารย์              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

(2) บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการสอน  การวิจัย  การบริการ        
ทางวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ อาทิ ส านักงานอธิการบดี  คณะ  ส านัก ศูนย์ 
สถาบัน   มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นิติกร  บุคลากร  นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการเงิน และบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ยังมีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะจ้างเหมาเพื่อท าหน้าที่ดูแลรักษาอาคารสถานที่  
ซ่อมบ ารุง  บริการยานพาหนะ  อาทิ  ต าแหน่งแม่บ้าน คนงาน  คนสวน  เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด  เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย  พนักงานขับรถยนต์  เป็นต้น 

3.1.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ                  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2555 

ล าดับที ่ หน่วยงาน 
สถานภาพของบุคลากร 

จ านวน 
รวม 

ลาศึกษา 
ต่อ ขรก. 

พนง.มหาวิทยาลัย อ.ประจ า 
ตามสญัญาจ้าง งบแผ่นดิน งบรายได ้

1 คณะครุศาสตร์  11 16 7 13 47 2 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 43 6 10 81 1 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  33 32 4 7 76 3 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 13 1 3 33 4 
5 คณะวิทยาการจัดการ  26 23 4 2 55 - 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  12 2 1 - 15 - 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  - - 33 2 35 - 
8 โรงเรียนสาธิต  - 8 29 11 48  - 
9 งานวิชาศึกษาท่ัวไป - - 4 - 4 - 

รวม 120 137 89 48 394 10 
 
 
 
 
 

 

file:///C:/Users/Chalong/MAIN-VRU-Radio1/งานพี่หวีสั่ง/แผนพัฒนาบุคลากร/ร่างแผนพัฒนาบุคลากร5ปีประชุม2.55%20ฉบับท่านผอ.19355/ฉบับปรับตามที่ประชุม2-2555/Local%20Settings/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/6RXPKV60/1.อ.ครุศาสตร์.xls
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file:///C:/Users/Chalong/MAIN-VRU-Radio1/งานพี่หวีสั่ง/แผนพัฒนาบุคลากร/ร่างแผนพัฒนาบุคลากร5ปีประชุม2.55%20ฉบับท่านผอ.19355/ฉบับปรับตามที่ประชุม2-2555/Local%20Settings/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/6RXPKV60/33.อ.วิทยาลัยนวัตกรรม.xls
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แผนภูมิที่ 1.แสดงสัดส่วนจ านวนข้าราชการ สายวิชาการ จ าแนกตามหน่วยงานด้านวิชาการ 

 
 

 

แผนภูมิที่ 2.แสดงสัดส่วนจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทเงินเดือนค่าจ้าง 
จากงบประมาณแผ่นดิน จ าแนกตามหน่วยงานด้านวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์, 11, 9%

22, 18%

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 33, 28%16, 13%

คณะวิทยาการจัดการ, 

26, 22%

12, 10%

วทิยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ, 0

โรงเรียนสาธิต, 0

งานวิชาศึกษาท่ัวไป, 0 ข้าราชการ

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

16, 12%

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, 43, 31%

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 32, 23%

13, 10%

คณะวิทยาการ

จัดการ, 23, 17%

2, 1%

วิทยาลัยนวตักรรมการ

จัดการ, 0 โรงเรียนสาธิต, 8, 6%

งานวิชาศึกษาทั่วไป, 0, 

พนม.สายวิชาการงบแผ่นดิน

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจดัการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยนวตักรรมการจดัการ

โรงเรยีนสาธิต
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คณะครุศาสตร์, 13, 27%

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, 10, 21%

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 7, 15%

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม, 3, 6%

คณะวิทยาการจดัการ, 

2, 4%

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร, 0, 

0%

วิทยาลัยนวตักรรมการ

จัดการ, 2, 4%

โรงเรียนสาธิต, 11, 23%

งานวิชาศึกษาทั่วไป, 0, 

0%

อ.ประจ าตามสัญญาจ้าง
คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจดัการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยนวตักรรมการจดัการ

โรงเรียนสาธิต

งานวิชาศึกษาทั่วไป

          แผนภูมิที่ 3.แสดงสัดส่วนจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทเงินเดือนค่าจ้างจาก  
 งบรายได้ของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามหน่วยงานด้านวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    แผนภูมิที่ 4.แสดงสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง ประเภทเงินเดือนค่าจ้างจาก งบรายได้ของ
มหาวิทยาลัย จ าแนกตามหน่วยงานด้านวิชาการ 
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   3.1.2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวน 
ทั้งหมด 

ต าแน่งทางวิชาการ 

ศ. รศ. ผศ. อาจารย์ 
1 คณะครุศาสตร์ 47 - - 8 39 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 81 - 2 9 70 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 76 - 1 17 58 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 33 - 4 7 22 
5 คณะวิทยาการจัดการ 55 - 1 19 35 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 - 2 7 6 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 34 3 2 2 28 
8 โรงเรียนสาธิต 48 - 1 - 47 
9 งานวิชาศึกษาท่ัวไป 4 - - 4 - 

รวม 394 3 13 73 305 
                      ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 

 
 

        แผนภูมิที่ 5.แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 
                               และหน่วยงาน 
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              3.1.3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  จ าแนกตามคุณวุฒิ 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวน 
ทั้งหมด 

คุณวุฒิ 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี
1 คณะครุศาสตร์  47 17 30 - 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  81 10 66 5 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  76 18 58 - 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  33 5 28 - 
5 คณะวิทยาการจัดการ  55 13 41 1 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  15 5 10 - 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  34 22 12 - 
8 โรงเรียนสาธิต  48 1 10 37 
9 งานวิชาศึกษาท่ัวไป 4 - 4 - 

รวม 394 91 259 43 
                     ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
 

 
 

                 แผนภูมิที่ 6.แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิและหน่วยงาน 
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        3.1.4  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน  

ล าดับ หน่วยงาน 
1.กลุ่มผู้ปฏิบัติงานส านักงาน 

รวม 

2. กลุ่มจา้งเหมา
บริการ รวม 

2 
กลุ่ม ขรก. 

ลจ. 
ปจ. 

พรก. พนม. 
จนท.ประจ า 

ตามสัญญาจ้าง 
ลจ. 
ปจ. 

ลจ.
ชค. 

1 คณะครุศาสตร์  1 
 

- 6 2 9 1 7 17 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1) 1 1 - 5 2 9 2 6 17 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) 1 1 - 12 4 18 - 10 28 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 - - 8 - 9 - 8 17 
5 คณะวิทยาการจัดการ  1 - 1 8 - 10 - 10 20 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 - - 4 2 7 1 5 13 
7 ส านักงานอธกิารบด ี 1 - - 

 
- 1 - - 1 

 
7.1 กองกลาง (3) 1 9 9 51 5 75 10 103 188 

 
7.2 กองนโยบายและแผน(4) 1 - 1 5 1 8 - - 8 

 
7.3 กองพัฒนานักศึกษา (5) 1 3 - 5 2 11 - 6 17 

8 หน่วยตรวจสอบภายใน  - - - 3 - 3 - - 3 
9 บัณฑิตวิทยาลัย - - - 3 5 8 - - 8 
10 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(6) 1 7 3 22 6 39 5 18 62 
11 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - 1 2 - 3 - - 3 
12 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 - - 4 1 6 1 - 7 
13 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 - 1 22 - 24 1 4 29 
14 สถาบันวิจยัและพัฒนา 1 - - 5 - 6 - - 6 
15 วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ  - - - 16 9 25 - - 25 
16 ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ - - 1 3 - 4 - - 4 
17 งานวิชาศึกษาทั่วไป - 1 - 2 - 3 - - 3 
18 โรงเรียนสาธิต - 1 - 10 2 13 - 9 22 

รวม 14 23 17 196 41 291 21 186 498 
หมายเหตุ     ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
 
(1) ประกอบด้วย ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์ ศูนย์ภาษา 
(2) ประกอบด้วย ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
(3) ประกอบด้วย งานเลขานุการ งานธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานท่ี งานประชาสัมพันธ์ งานการเงิน 
 งานการเจ้าหน้าท่ี งานนิติการ งานพัสดุ  งานอนามัย สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ ส านักสิทธิประโยชน์  
(4)  ประกอบด้วย กองนโยบายและแผน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักมาตรฐานและการจัดการคุณภาพ 
(5)  ประกอบด้วย กองพัฒนานักศึกษา ส านักศิลปวัฒนธรรม 
(6) ประกอบด้วย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพ ศูนย์การศึกษาสระแก้ว  
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          แผนภูมิที่ 7.แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายสนับสนนุ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แผนภูมิที่ 8.แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายสนบัสนนุจ าแนกตามสถานภาพแยกตามหนว่ยงานประเภทคณะ 
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           แผนภูมิที่ 9.แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามสถานภาพ แยกตามหน่วยงาน 
                         ประเภทศูนย์ ส านัก กอง ต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               3.1.5 จ านวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ  ในปีงบประมาณ 2556 

 

ล าดับ สังกัด 
ปีงบประมาณ 2556 

ขรก. พนร. พนง. ลจ.ปจ. 

1 คณะครุศาสตร ์ 1 - - 1 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 - - - 
3 คณะเทคโนโลยีการอตุสาหกรรม  - - - 
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6 - - - 
5 คณะวิทยาการจัดการ 1 - - - 
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 - - - 
7 ส านักงานอธิการบด ี    1 
8 ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน - - - 1 
9 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ - - - - 
10 ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการวิชาการ - - - 1 
11 ศูนย์กรุงเทพมหานคร - - - 1 

 รวม 12 - - 5 
 รวมทั งสิ น 17 

             หมายเหต ุ ขรก.    = ข้าราชการ    พนร. = พนักงานราชการ   พนง.  = พนักงานมหาวิทยาลัย    
                           ลจ.ปจ .= ลูกจ้างประจ า  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555เกียณอายุวันที่ 1 ตุลาคม 2556
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           3.2   แผนผลิตบัณฑติ ระยะ  1 ปี (พ.ศ. 2556 ) 
 3.2.1 คณะครศุาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาที่รับ 
(ปีการศึกษา 2556) 

1 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 10 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 10 
3 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 10 
4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 90 
5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 150 
6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 160 
7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 120 

รวมคณะครุศาสตร ์ 550 
 
 3.2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาที่รับ 
(ปีการศึกษา 2556) 

1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 30 
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 40 
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 30 
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 40 
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 30 
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 30 
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 30 
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 30 
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 30 
10 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 40 
11 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 30 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 480 
 

3.2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาที่รับ  
(ปีการศึกษา 2556) 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 20 
2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ - 
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 30 
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 20 
10 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 60 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 290 
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 3.2.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาที่รับ  
(ปีการศึกษา 2556) 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 20 
2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ   
    กลุ่มวิชาระบบควบคุมและหุ่นยนต์ 30 
    กลุ่มวิชาการจัดการระบบ 30 
3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร - 

4 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์ 25 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - 
6 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 25 
7 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 25 
8 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม   
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 30 
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 30 
     กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 30 
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 30 
9 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า - 
10 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต - 

11 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม - 

12 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล - 
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 295 

 
3.2.5 คณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาที่รับ  
(ปีการศึกษา 2556) 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 25 
2 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 80 
3 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 80 
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 30 
5 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 30 
6 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 120 
7 บริหารธุรกิจบัณฑิต   
  - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน 40 
8 บริหารธุรกิจบัณฑิต    
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 40 
9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
  - แขนงวิชาการตลาด 40 
  - แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 40 
  - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 40 

10 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 
รวมคณะวิทยาการจัดการ 645 
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3.2.6คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาที่รับ  
(ปีการศึกษา 2556) 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 20 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
  - แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 25 
    แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 25 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต    
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 40 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 40 

รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 95 

    
3.2.7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาที่รับ  
(ปีการศึกษา 2556) 

1 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 45 
2 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 35 
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 30 
4 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 75 
5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
   (หลักสูตรนานาชาติ-ภาษาจีน) 40 

6 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 40 

7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
  -สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 75 
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต   
   -สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 80 
9 บริหารธุรกิจบัณฑิต   
  -สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) 30 

10 บริหารธุรกิจบัณฑิต   
  -สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 40 

รวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 500 

    
 

3.2.8 ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาที่รับ  
(ปีการศึกษา 2556) 

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 60 
2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 60 
3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 60 

รวมศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว 180 
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3.3 แผนปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตร 
 

3.3.1 คณะครศุาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร  

(ปีการศึกษา 2556) 
1 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 
3 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - 
4 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 
5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - 
6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - 
7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - 
8 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 

 
3.3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 

(ปีการศึกษา 2556) 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  - 
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  - 
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  - 
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  - 
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร - 
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม  - 
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  - 
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ - 
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  - 
10 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  - 
11 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  - 
 
3.3.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 

(ปีการศึกษา 2556) 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  - 
2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนา 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  - 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  - 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปรับปรุง 
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  - 
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  - 
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 

(ปีการศึกษา 2556) 
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  - 
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย  - 
10 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  - 

 
3.3.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 

(ปีการศึกษา 2556) 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม พัฒนา 
2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ  - 
3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร - 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์  - 
5 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - 
6 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  - 
7 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า - 
8 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต - 

9 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม - 

10 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล - 
 

 3.3.5 คณะวิทยาการจัดการ 
 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร  

(ปีการศึกษา 2556) 
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - 
2 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี - 
3 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - 
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว - 
5 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - 
6 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - 
7 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน - 
8 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก - 
9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ - 
10 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 
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3.3.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร  

(ปีการศึกษา 2556) 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร - 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ - 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  - 

 
3.3.7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 

(ปีการศึกษา 2556) 
1 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 
2 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - 
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร - 
4 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 
5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาษาจีน) - 
6 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) - 
7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร - 
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน  - 
9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) - 

 
 

3.3.8 ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 

(ปีการศึกษา 2556) 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  - 
2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา - 
3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา - 
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                3.4 ข้อมูลคุณวุฒิ/สาขา ที่ขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ 
       3.4.1 คณะครุศาสตร์ 

ล าดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จ านวนทุน  

(ปีการศึกษา) 
2555-2559 

1 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ศศ.ด) 

วิทยาศาสตร์ศึกษา 2 

2 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ศศ.ด) 

คณิตศาสตร์ศึกษา 1 

3 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด)
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) 

การศึกษาปฐมวัย 4 

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด) 
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ศศ.ด) 

หลักสูตรและการสอน 1 

5 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด)
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 1 

6 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 1 

7 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ศศ.ด) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

การสอนภาษาอังกฤษ 1 

รวม 11 
 
            3.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จ านวนทุน  

(ปีการศึกษา)
2555-2559 

1 ปริญญาเอก การพัฒนาชุมชน ด้านพัฒนาชุมชน - 
2 ปริญญาเอก จิตวิทยา ด้านจิตวิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2 

3 
ปริญญาเอก ดนตรีสากล ด้านดุริยางคศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่

เกี่ยวข้อง 1 
4 ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ ด้านวรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ   
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2 

5 ปริญญาเอก ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการส่ือสาร  ด้านภาษาไทย 
ภาษาศาสตร์วรรณคดี คติชนวิทยา  
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2 

6 
ปริญญาเอก ศิลปกรรม ด้านทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์  

หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2 
7 ปริญญาเอก ศิลปะการแสดง - 
8 ปริญญาเอก สารสนเทศศาสตร์ ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
1 

9 ปริญญาเอก สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์  รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2 
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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ต่อ) 

ล าดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จ านวนทุน  

(ปีการศึกษา)
2555-2559 

10 ปริญญาเอก นิติศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 2 
11 ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์  ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  

รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3 

รวม  17 
                        
            3.4.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จ านวนทุน  

(ปีการศึกษา)
2555-2559 

1 ปริญญาเอก คหกรรมศาสตร์ 1 
2 ปริญญาเอก คณิตศาสตร์/สถิติ 1 
3 ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
4 ปริญญาเอก เทคโนโลยีมัลติมีเดียหรือแอนิแมชั่น 1 

5 
ปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

ทางด้านคอมพิวเตอร์ 2 

6 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการภัยพิบัติและทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 1 
7 ปริญญาเอก(Ph.D) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมหรือวิศวกรรมความปลอดภัยหรือพิษวิทยา
หรืออาชีวเวชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2 

รวม  9 
                          
           3.4.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ล าดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จ านวนทุน  

(ปีการศึกษา)
2555-2559 

1 วศ.ด. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 
2 ปร.ด. ทัศนศิลป์และการออกแบบ 1 
3 วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 3 
4 ปร.ด. บริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 1 
5 ปร.ด. สหวิทยาการการออกแบบ 1 
6 วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2 
7 วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 1 

รวม 10 
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         3.4.5 คณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จ านวนทุน  

(ปีการศึกษา)
2555-2559 

1 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 3 
2 ปริญญาเอก นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2 
3 ปริญญาเอก ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 3 
4 ปริญญาเอก บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 2 
5 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2 
6 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 
7 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 4 
8 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2 

รวม  20 
 
                         3.4.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ล าดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จ านวนทุน  

(ปีการศึกษา)
2555-2559 

1 ปริญญาเอก พืชศาสตร์/พืชไร่/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 1 
2 ปริญญาโท/เอก วิศวกรรมอาหาร/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 1 
3 ปริญญาโท/เอก พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 2 

รวม  4 
 

            3.4.7 ศูนย์กรุงเทพมหานครฯ    

ล าดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จ านวนทุน  

(ปีการศึกษา)
2555-2559 

1 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5 
2 ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
3 ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ - 

รวม 7 
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 3.5 แผนความต้องการบุคลากรสายวิชาการเพ่ือรองรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ในปีงบประมาณ 2555-2559 
 

3.5.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ล าดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่ต้องการ 

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
1 ปริญญาโท/เอก พัฒนาผลิตภัณฑ์/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 2 
2 ปริญญาโท/เอก การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 2 
3 ปริญญาโท/เอก โภชนาการ/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 1 

สาขาส่งเสริมการเกษตร 
1 ปริญญาโท/เอก ส่งเสริมการเกษตร/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 2 
2 ปริญญาโท/เอก ธุรกิจเกษตร/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 1 
3 ปริญญาโท/เอก พืชศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 1 
4 ปริญญาโท/เอก สัตวศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 1 

รวม 10 
 
       3.5.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่ต้องการ 

1 ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร์ 5 
2 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ 2 

รวม 7 
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บทที่ 4 
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 

ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้มีการก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับได้อย่าง
ชัดเจนโดยมีบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 เป็นกรอบ
และแนวทางเพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการระดับกรมและจังหวัดจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยจะต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ซึ่งมีตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ คือมิติที ่1 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

ในมิติที่ 4 คือ มิติด้านการพัฒนาองค์กรนั้น มีประเด็นการประเมินผลในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การบริหารองค์ความรู้ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในประเด็นการประเมินเรื่องการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าข้อเสนอการเปลีย่นแปลง (Blueprint for Change)เพื่อสร้างความพร้อมในการ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการบริหารราชการให้เกิดการเปลีย่นแปลงใน 3 ด้าน คือ 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารของ
องค์กรจะต้องปรับการบริหารกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาคุณภาพ โดยการปรับกระบวนการบริหาร
ลูกค้าผู้รับบริการ และ 3) การเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์  โดยการวางระบบ
บริหารจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ให้มีความเหมาะสมและสามารถรองรับต่อการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์
ผลได้  

ระบบการบริหารสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง การบริหารทุนมนุษย์ ทุนองค์กร รวมถึงทุนสารสนเทศและ
ความรู้ ซึ่งในสังคมเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ (Knowledge Economy) องค์กรสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือว่า
ทรัพยากรบุคคลอันเป็นทรัพย์สิน (Asset) ขององค์กรนั้นมีสภาพเป็น “ทุน” (Human Capital) ซึ่งมีความส าคัญยิ่งต่อการ
บริหารและการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับองค์กร การพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงถือเป็น
การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ข้าราชการพลเรือน มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน    
ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามนัย
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนั้น การปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคล      
ของตนเองตามหลักปรัชญาการบริหารงานสมัยใหม่ที่“ผู้บริหารสายงานหลัก คือ ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลที่แท้จริง”       
ด้วยเหตุนี้ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวใหม่ จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหาร ไม่ติดยึดอยู่กับ
กฎระเบียบ และต้องเป็นระบบ    ที่เกื้อหนุนต่อการท างานเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้                   
ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และท าให้ข้าราชการมีความพึง
พอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นส่วนราชการ
หนึ่งเทียบได้กับระดับกรม จึงได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  นโยบายของรัฐบาล  ประเด็นทิศทาง
และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว และแผนบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัย     
ได้น านโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรมาเช่ือมโยง รวมถึงการน าผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การทบทวน
ยุทธศาสตร์จัดท า(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555ในระหว่างวันที่ 18 -20 
พฤษภาคม 2554  ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสง บีช จังหวัดจันทบุรี ท าให้มีความชัดเจนและเห็นทิศทางการด าเนินงาน       
ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น จึงน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. 2555 – 2559 ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์     
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และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ได้มีการปรับปรุงใหม่   ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังน้ี 
4.1 4.1 เป้าประสงค์เป้าประสงค์  ((GGooaallss))  

1. สร้างสรรค์งานวิชาการทีม่ีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณุภาพและคุณธรรม เพื่อรบัใช้สังคม และสบื
สานศิลปวัฒนธรรม 

2. บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตร์และศลิป์ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
3. เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ 
4.2 4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ((SSttrraatteeggiicc  IIssssuueess))  

1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมติรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 
2. เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพฒันานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่มีศักยภาพสูงสดุ สอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนามหาวิทยาลยัเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละการมีบทบาทในการแก้ไขปญัหาของชุมชน ท้องถิ่น 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลยัสีเขยีว 
 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิ และมีธรรมาภิบาล 
 4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวทิยาลัย 

 
4.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของการพัฒนาบุคลากร  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปงีบประมาณ 2556 

มิต ิ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านการ 

บริหารจัดการ 
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนการพัฒนาอย่างมี 
   ส่วนร่วมเปิดโอกาสให้คณะและหน่วยงานแสดง 
   ความคิดเห็นและบุคลากรมีความพึงพอใจ 

1. การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยัง 
   ไม่เชื่อมโยง อย่างทั่วถึงระหว่างหน่วยงานภายใน 
    มหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความสนใจ 
    และให้ข้อแนะน าท่ีดีในการปรับปรุงและพัฒนา 
    แผนพัฒนาบุคลากร 

2. อัตราการเข้า-ออกของพนักงานมหาวิทยาลัยมี  
    ตลอดระยะเวลา 
 

 3. ผู้บริหารทุกระดับมีความสนใจและให้ 
    ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 

3. การจัดสรรอัตราก าลังไม่เพียงพอกับภาระงาน 
   ท่ีมีอยู่มาก 

 4. มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนาบุคลากร ซ่ึง 
    สามารถจัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรได้ท้ัง 
    สายวิชาการและสายสนับสนุน 

4. ขาดการก าหนดลักษณะงานเชิงท้าทายท่ีจะเป็นการ 
    กระตุ้นสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้น และการ 
    ประเมินเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน   
    เชิงท้าทาย 

 5. มหาวิทยาลัยอยู่ในเขตปริมณฑลซ่ึงใกล้กับ 
    แหล่งเรียนรู้สามารถส่งบุคลากรไปพัฒนาได้สะดวก 

5. การจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรยังไม่เพียงพอ 
 

ด้านบุคลากร 1. บุคลากรมีคุณวุฒิท่ีหลากหลาย ท าให้มีความรู้ 
    ความสามารถและความช านาญงาน สามารถ 
    ให้ค าปรึกษาแนะน าในภารกิจท่ีรับผิดชอบแก่ 
    คณะวิชาและหน่วยงานเป็นอย่างดี 

1. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาตรี   
   ปริญญาโทปริญญาเอก ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์   
   มาตรฐานของ สกอ. 
 

 2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
    ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

2. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์  
    ผศ. รศ.และ ศ. ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 

 3. มีกลไกการด าเนินการและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
   วิชาชีพท่ีชัดเจน 

3. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะ และความพยายามใน 
   การใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
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มิต ิ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
 4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันสู่องค์กร 

   แห่งการเรียนรู้  
4. การพัฒนาบุคลากรยังเป็นลักษณะเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 

 5. บุคลากรไม่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาสมรรถนะ 
   เพื่อเพิ่มศักยภาพโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

  6. บุคลากรสายวิชาการยังมีส่วนร่วมในการบริการ 
   วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติน้อย   

ด้านงบประมาณ 1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการวิจัยโดยการ 
   สนับสนุนงบประมาณจากภายในมหาวิทยาลัยใน 
    รูปของกองทุนวิจัยและการติดต่อประสานงาน    
    เพื่อหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้กับบุคลากร 

1.ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกยังมีจ านวน 
  น้อย โดยเฉพาะจากส านักงานส่งเสริมการวิจัย 
  แห่งชาติ 

 2. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
    และแผนงบประมาณ/แผนการเงิน ท่ีชัดเจน 

2. เงินรายได้มีจ านวนน้อยลง(เนื่องจากนักศึกษา
ลดลง) 
   ท าให้จัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรท าได้ไม่มากนัก 

มิติ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านงบ 

ประมาณ(ต่อ) 
3. มหาวิทยาลัยใช้หลักการบริหารงบประมาณแบบ   
   มุ่งเน้นผลงานตามแผนงาน /โครงการท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 4. มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลการใช้จ่าย 
   งบประมาณตามโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

 5. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้ 
    ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานร่วมกัน 

 

 
 

มิติ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 
ด้านการ 

บริหารจัดการ 
1. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
    มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาบุคลากรได้ 

1. ระบบ Network เพื่อการจัดการความรู้และการ 
   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีเป็นส่วนกลางของ 
   มหาวิทยาลัยยังไม่มีความสมบูรณ์ และยังไม่มี 
   Web blog เฉพาะด้านน้ี 

 2. การประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้บุคลากรต้อง 
   พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
   เน่ืองจากมีการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น  
   ก.พ.ร. สกอ. สมศ.รวมท้ังการประเมินการปฏิบัติงาน
ท่ี 
ก าหนดให้ใช้ตัวชี้วัดและสมรรถนะประกอบการ
พิจารณา 

2. นโยบายการด าเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะการ 
   จ่ายค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนมีความ 
    ล่าช้า ท าให้มีผลกระทบต่อการจัดการของ 
    มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีแนวโน้มจะเป็นภาระของ 
    มหาวิทยาลัย 

 3. นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเมือง 
    ท่ียังไม่มีความแน่นอนเป็นอุปสรรคต่อการ 
    บริหารงานการวางแผนและการพฒันาบุคลากรของ 
      มหาวิทยาลัย 

  4. การเปิดเสรีทางการศึกษาท าให้มีการแข่งขันสูง 
   ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆแม้แต่ในกลุ่มราชภัฏด้วยกัน 

  5. สภาวการณ์แข่งขันของสถาบันการศึกษา ท าให้เกิด 
   การแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถ 

  6. อัตราการเพิ่มของประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง 
  7. ผลการส ารวจในภาคอุตสาหกรรมพบว่าส่วนใหญ่ 

   ตลาดด้านอุตสาหกรรมต้องการแรงงานท่ีมีคุณวุฒิ 
   ต่ ากว่าปริญญา 
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มิติ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 
ด้านบุคลากร 1. การเตรียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายอาเซียน ส่งผล 

    ให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
    ท่ีเกิดขึ้น 

1. การพัฒนาตนเองของสายสนับสนุนจะมุ่งเน้นไป 
   ทางด้านการพัฒนาสมรรถนะในงานมากกว่าพัฒนา 
   ด้านการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

 2. มีช่องทางและเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ 
   พัฒนาตนเองหลายรูปแบบ  

2. ข้อก าหนดจ านวนอาจารย์ปริญญาเอกตามเกณฑ์ 
   มาตรฐานของ สกอ. น้ันก าหนดไว้เป็นจ านวนมาก  
   มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในการจัดหาอาจารย์ 
   หรือพัฒนาอาจารย์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังกล่าว 

 3. รัฐก าหนดอัตราค่าจ้างใหม่,มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
    ปรับอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมแก่การครองชีพมาก 
    ขึ้น 

3. นโยบายการจ ากัดอัตราก าลังของบุคลากรภาครัฐท่ี 
   ผ่านมาท าให้ขาดแคลนบุคลากรในขณะท่ีภาระงาน 
   ของมหาวิทยาลัยมีเพิ่มขึ้น 

ด้านงบประมาณ 1. หน่วยงานภาครัฐและส านักงานคณะกรรมการการ 
   อุดมศึกษา ได้จัดท าโครงการเพื่อรองรับการพัฒนา 
   บุคลากรสายวิชาการหลายโครงการ 

 1. จ านวนนักศึกษาน้อยลง เน่ืองจากมีมติของ สกอ.
ใน 
    การไม่ให้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องเมื่อ 
    วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2551 

 
 

จากการศึกษาพิจารณาความเปลีย่นแปลงจากสภาพแวดลอ้มท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  นโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐดังกล่าว   รวมทั้งเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   แล้วจึงน าไปสู่การวางแผน
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย   เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นการวางแผน เพื่อทราบความต้องการก าลังคน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ล่วงหน้า เพื่อศึกษาความต้องการอัตราก าลังในการปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยว่าต้องการใช้ก าลังคนประเภทใด จ านวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด เพื่อให้ได้ก าลังคนตามต้องการและ
สามารถวางแผนการใช้ก าลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุด และเกิดความสมดุลในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในอนาคต  และ
เป็นการป้องกันปัญหาก าลังคนเกินความต้องการในบางหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  ที่เรียกว่า กระจุกแต่ไม่กระจาย หากไม่มี
การวางแผนให้เหมาะสม จึงได้ก าหนดกรอบในการจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกคน       
ในมหาวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งความรู้ภูมิปัญญา  ทั้งกาย  และจิตใจ   ใน 3 มิติ  
ควบคูก่ันไป คือ “คนดี คนเก่ง คนแข็งแรง” ไว้ ดังนี ้
 



 

 
 

57 

     
 
4.4  กรอบนโยบายและมาตรการในการบริหารบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
นโยบายHR 
มหาวิทยาลัย 

มาตรการในการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น 
    องค์การสมรรถนะสูง ท่ีมี 
    การบริหารจัดการตามหลัก 
    ธรรมาภิบาลและเป็น 
     มหาวิทยาลัยสีเขียว 

    

4.1 พัฒนาสมรรถนะของ 
     บุคลากรและหน่วยงาน 
     ในการปฏิบัติงานตาม 
     ภารกิจ 

4.1.1 การสนับสนุนการศึกษาต่อ  
       การฝึกอบรม ศึกษาดูงานท้ังใน 
      และต่างประเทศ และการเข้าสู่ 
      ต าแหน่งตามเส้นทางอาชีพของ 
      บุคลากรแต่ละสายงาน 

1.  จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และ 
    บุคลากร จัดหาและจัดสรรทุน 
    สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ 
2. จัดท าแผนการเข้าสู่ต าแหน่งตาม 
    เส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละ 
     สายงานเพ่ือเป็นการทดแทนอัตรา 
     ต าแหน่งท่ีเกษียณอายุ 

1.1 จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     ของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมระดม 
     ทุนส าหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากร  
 
2.1 ด าเนิน กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
     ตามแผนท่ีก าหนดอย่างต่อเน่ือง 
     และส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งอย่าง 
     เป็นธรรม 
 
3.1 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าสาย 
     อาชีพ ให้ครบทุกขั้นตอนและน า 
     เส้นทางสายอาชีพเสนอให้สภา 
     มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและ 
     ประกาศให้บุคลากรได้รับรู้และ 
     สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรถึง 
     เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ  
     ของแต่ละต าแหน่งงาน(Career Path) 
 
4.1 โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  

ท่ีบุคลากรแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 

- จ านวนอาจารย์ท่ีจบการศึกษา 
   ระดับปริญญาเอกท่ีเพิ่มขึ้น (4.1.1.1) 
- การพัฒนาคณาจารย์(สมศ.14) 
- อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ 
   ปริญญาเอก (สกอ.2.2) 
- จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่ง 
    ทางวิชาการท่ีเพิ่มขึ้น (4.1.1.2) 
- อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง 
   ทางวิชาการ(สกอ.2.3) 
 
-  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ี 
     ได้รับการพัฒนาตามเส้นทาง 
     อาชีพ(4.1.1.3) 
 

 
 
 
 
-  จ านวนบุคลากรได้รับเพ่ิมพูนความรู้ 
   ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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  3. ประสานความร่วมมือกับ 
    มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
    เพื่อการอบรมศึกษาดูงาน 

3.1 ติดต่อ ประสานงานกับมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศ เพื่อส่งบุคลากร เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษา
การบริหารและวิจัย 

 
- ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ 
  บุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4) 
- ระดับความส าเร็จของการ 
   ด าเนินโครงการความร่วมมือ 
   กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
   ในการอบรมส าหรับบุคลากร 
  (4.1.1.3) 

   3.2 สนับสนุนเงินงบประมาณ ให้ 
บุคลากรได้น าเสนอผลงาน หรือน าผลท่ี
ได้รับจากการอบรมมาใช้ประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย 

 4.1.2  การสร้างจรรยาบรรณ    
        วัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพ 
        ทางด้านการอุดมศึกษาให้แก่ 
        บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

1. บุคลากรต้องมีจรรณยาบรรณและมี 
    ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
    ด้านอุดมศึกษา 

1.1  จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างแรงจูงใจ 
      และกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
      จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณธรรม 

-  ร้อยละของบุคลกรท่ีได้รับการ 
    พัฒนาด้านจรรยาบรรณ 
     วิชาชีพและคุณธรรม(4.1.2.2) 

  1.2 คัดเลือกอาจารย์ และบุคลากร ท่ีมี 
     บทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
     อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและสร้าง 
     ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 

- จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการยก 
    ย่องประกาศเกียรติคุณ 
    (4.1.2.3) 

 4.1.3 การพัฒนาระบบบริหารผล 
        การปฏิบัติงานให้บุคลากร 
        ก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
        ประจ าปี  และก าหนด 
        ตัวชี้วัดความส าเร็จในการ 
       ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

1. พัฒนาระบบประเมิน และพัฒนา 
    สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 
2. พัฒนางานบริหารให้มีความโปร่งใส  
    เป็นธรรม โดยมีเป้าหมายส าคัญใน 
    การมุ่งรักษาคนดี ส่งเสริมคนเก่ง และ 
    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ    
    มหาวิทยาลัย 

1.1 จัดหาระบบการประเมินผลท่ีมี 
      ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ 
      ประโยชน์ ในการพัฒนาผลการ 
      ปฏิบัติงานสมรรถนะท่ีบุคลากรพึงมี  
1.2  จัดให้บุคลากรเพิ่มพูนทักษะของการ 
      ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

- ระดบัความส าเร็จในการ 
     พัฒนาระบบประเมินและ 
     พัฒนาสมรรถนะ(4.1.3.1) 
- ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการ 
     ประเมินการปฏิบัติงานใน 
     ระดับดีขึ้น 
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  3. สอดส่องดูแลให้ความเป็นธรรมใน 
    การพิจารณาความดีความชอบ 
    และมีระบบประเมินท่ีชัดเจนตลอด 
    จนการสร้างขวัญและก าลังใจและ   
    การแข่งขันในประสิทธิภาพและ 
    ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 - ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ 
   บุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4) 
 

 4.1.5 การพัฒนานวัตกรรมการ 
       ท างานตามภารกิจหน้าท่ีและ 
       นวัตกรรมการบริหารคุณภาพ 

1. การพัฒนาผู้น า ผู้บริหารทุกระดับ 1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูน 
     ทักษะความรู้ของผู้บริหารในทุกระดับ  
    ในด้านการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง   
1.2 สนับสนุนการน าความรู้ที่ได้มา 
     พัฒนาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

-  จ านวนผู้บริหารท่ีได้รับการ 
    พัฒนา(4.1.5.1) 

  2. ทุกหน่วยงานต้องมีการจัดท าคู่มือ 
    การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้    
    บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตาม  
    มาตรฐานเดียวกันและเป็นการเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพในการท างานและ 
   ประสานงานท่ีดีขึ้นอีกท้ังช่วยให้มั่นใจ 
   ว่ามีการควบคุมการด าเนินงาน 

2.1  ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลใน 
     การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ 
     บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
2.2 จัดอบรม ชี้แจงการใช้คู่มือ 
     ปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

- จ านวนคู่มือการปฏิบัติการท่ี 
   จัดท าแล้วเสร็จ (4.1.5.2) 

 4.1.6  ส่ งเสริมให้บุคลากร หน่วยงาน
แสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการท างาน 
ตามภารกิจหน้าท่ีและนวัตกรรมการบริหาร
จัดการ 

3. การศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและ 
    พัฒนาระบบการปฏิบัติงานจาก 
    องค์การสมรรถนะสูง  
    (ภายใต้เง่ือนไขได้รับการอนุมัติ) 

3.1 ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงาน  
      จากหน่วยงานตัวอย่าง 
3.2 ศึกษาดูงาน และน าความรู้จากการ  
     เข้าศึกษามาพัฒนามหาวิทยาลัย 
     ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 
 
 
 
 

- ร้อยละความส าเร็จของโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานจาก
องค์การสมรรถนะสูง(4.1.6.1) 
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    4.2 พัฒนาระบบบริหาร 
          ยุทธศาสตร์ที่มุ่ง 
          ผลสัมฤทธิ์และ 
          มีธรรมาภิบาล 

4.2.1 การปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ 
        มหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเพิ่ม 
        ประสิทธิภาพการท างานและ  
        การสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 

1. มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็น 
   ธรรมในการบริหาร 

1. การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบของ 
   มหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพการท างานและการ 
   สร้างเสริมธรรมาภิบาล 
2. พัฒนางานบริหารให้มีความโปร่งใส  
    เป็นธรรม โดยมีเป้าหมายส าคัญใน 
    การมุ่งรักษาคนดี ส่งเสริมคนเก่ง และ 
    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

- ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ 
  บุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4) 
- การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 
- การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี 
    ของสภาสถาบัน (สมศ.12) 
- การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี 
    ของผู้บริหารสถาบัน(สมศ.13) 
  

 

  3. สอดส่องดูแลให้ความเป็นธรรมใน 
    การพิจารณาความดีความชอบและมี 
    ระบบประเมินท่ีชัดเจนตลอดจนการ 
    สร้างขวัญและก าลังใจ  และการ 
    แข่งขันในประสิทธิภาพและ 
    ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ี 

- ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ 
    ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
    (สกอ.7.1) 
 

 
  4. การเตรียมการด้านผู้น า การสร้าง 

    ทีมงาน พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
    ทุกสายงาน 

-  มหาวิทยาลัยผ่านการประเมิน 
     ของส านักงาน ก.พ.ร. ใน 
     ระดับด ี(KPI 3.1) 

 
4.2.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
        ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ 
         และการพัฒนาระบบคุณภาพ 

1. สนับสนุนจัดระบบบริหารเพื่อเข้าสู่ 
    การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขัน 
    ในระดับต่าง ๆ 

1. จัดประชุมชี้แจ้ง ซักซ้อมความเข้าใจให้กับ  
   บุคลากรของมหาวิทยาลัยในระบบบริหาร  
ยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

- คะแนนค่าเฉลี่ยผลการ 
   ประเมินผลการปฏิบัติ 
   ราชการประจ าปี(4.2.2.3) 

   2. จัดกิจกรรม กระบวนการท างานให้ 
    สอดรับกับระบบบริหารยุทธศาสตร์ 
    ตามแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 
 
 

-  มหาวิทยาลัยผ่านการประเมิน 
    ของส านักงาน ก.พ.ร. ในระดับ 
    ดี (KPI 3.1)    
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ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
นโยบายHR 
มหาวิทยาลัย 

มาตรการในการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 

 

4.2.3 การแสวงหาและพัฒนา 
        นวัตกรรมการจัดการเพื่อ 
        พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น 
        องค์การแห่งการเรียนรู้ 

1. การสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการ 
    บริหาร 

1. จัดการประชุมคณะกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอื่นๆ 
2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรม 
   ให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร 

-  ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม 
    การประชุมสภาและ 
    คณะกรรมการภายใน (4.2.3.2) 
- การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี 
    ของสภาสถาบัน (สมศ.12) 

 

   - การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี 
    ของผู้บริหารสถาบัน(สมศ.13) 
- ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ 
    ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน(สกอ.7.1) 

 

4.2.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
        สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
        จัดการและการจัดการความรู้ 
        ภายในมหาวิทยาลัย 

1. มุ่งเน้นความรวดเร็วถูกต้องแม่นย า 
    ของข้อมูลและสามารถน าข้อมูล 
    ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรสามารถต่อยอดความรู้ได้ 
    จากฐานข้อมูลท่ีมีในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การบริหารโดยใช้ระบบการจัดการ 
     ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  ระบบสารสนเทศเพื่อการ 
     บริหารและการตัดสินใจ(สกอ.7.3) 
-  จ านวนระบบงาน ฐานข้อมูลท่ี 
    พัฒนาและน ามาใช้ในการ 
     ปฏิบัติงานตามภารกิจ(4.2.4.1) 
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4.54.5  แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ 2556ประจ าปีงบประมาณ 2556 
* หน่วย: ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์กลยุทธ์หลักหลัก  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ  
เป้าหมายเป้าหมาย

25525566  
โครงการโครงการ  

ผลผลิต/กิจกรรมผลผลิต/กิจกรรม  

วงเงินวงเงิน
งบประมาณงบประมาณ  

ปี 25ปี 255566  

เจ้าภาพเจ้าภาพ  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยรับผิดชอบ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 44::  
พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
4..1  พัฒนาสมรรถนะ 
      ของบุคลากรและ 
      หน่วยงานในการ 
      ปฏิบัติงานตาม 
      ภารกิจ 
  

4.1.1 การสนับสนุนการศึกษาต่อ การ
ฝึ ก อ บ ร ม  ศึ ก ษ า ดู ง า น ท้ั ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศ และการเข้าสู่ต าแหน่งตาม
เส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน 

1. แผนพัฒนาบุคลากร    
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   วไลยอลงกรณ์ในพระบรม 
    ราชูปถัมภ์(4.1.1.1) 
   

จ านวน 1 เล่ม โครงการ 1จัดท าแผนพัฒนา 
อาจารย์และบุคลากร จัดหาและจัดสรร
ทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์
(4.1.1.1) 

  

2. จ านวนอาจารย์ท่ีจบ 
   การศึกษาระดับปริญญา 
    เอกท่ีเพิ่มขึ้น (4.1.1.2) 

2 
(คน) 

 

1.จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากร 
   มนุษย์ของมหาวิทยาลัย 

1.5 งานการเจ้าหน้าท่ี 

2.จัดสรรทุนส าหรับ ใช้ใน 
   การพัฒนาบุคลากร   

1.5 งานการเจ้าหน้าท่ี 

3. จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับ 
    ต าแหน่งทางวิชาการ 
    ท่ีเพิ่มขึ้น (4.1.1.3) 
 
 
 
 
 
4. จ านวนบุคลากรสาย 
   สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา 
   ตามเส้นทางอาชีพ(4.1.1.4) 

3 
(คน) 

 
 
 
 
 
 

3 
(คน) 

 

โครงการ 2 ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการและต าแหน่งตามเส้นทาง
อาชีพของบุคลากร (4.1.1.2) 
สายวิชาการ 
1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     เรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งทาง 
     วิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.ใหม่ 
สายสนับสนุน 
1.1 การเข้าสู่ต าแหน่งหัวหน้างาน 

 
 
 

 

1.0 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์กลยุทธ์หลักหลัก  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ  
เป้าหมายเป้าหมาย

25525566  
โครงการโครงการ  

ผลผลิต/กิจกรรมผลผลิต/กิจกรรม  

วงเงินวงเงิน
งบประมาณงบประมาณ  

ปี 25ปี 255566  

เจ้าภาพเจ้าภาพ  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยรับผิดชอบ  

    

5. จ านวนบุคลากรได้รับการ   
    เพิ่มพูนความรู้ทักษะการ 
    ปฏิบัติงานของบุคลากร 
    (4.1.1.5) 

600 
คน  

โครงการ 3 ฝึกอบรม/ประชุม 
    /สัมมนา ท่ีบุคลากรแต่ละหน่วยงาน 
   เข้าร่วมโครงการ 

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปัญญา
ของบุคลากรสายสนับสนุน  

1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลคทรอนิคส์  

1.3 โครงการสรรหาบุคลากรช้างเผือก   
1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดท าแผนพัฒนาตนเอง(IDP) 
1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน(work 
manual) 

1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิจัยสู่งานประจ า R2R 

    

  6. จ านวนโครงการความร่วมมือ 
   กับมหาวิทยาลัยใน 
   ต่างประเทศในการศึกษาดู 
   งานหรืออบรมส าหรับ 
   บุคลากร(4.1.1.6) 

3 
โครงการ 

 

โครงการ 4 ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศใน
การศึกษาดูงานหรืออบรมส าหรับ
บุคลากร 
1. โครงการสานต่อความร่วมมือทาง

วิชาการกับUMEของราชอาณาจักร
กัมพูชา 

 

4.98 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์กลยุทธ์หลักหลัก  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ  
เป้าหมายเป้าหมาย

25525566  
โครงการโครงการ  

ผลผลิต/กิจกรรมผลผลิต/กิจกรรม  

วงเงินวงเงิน
งบประมาณงบประมาณ  

ปีปี25525566  

เจ้าภาพเจ้าภาพ  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยรับผิดชอบ  

 4.1.2  การสร้างจรรยาบรรณวัฒนธรรมการ
เป็นมืออาชีพทางด้านการอุดมศึกษาให้แก่
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

1. จ านวนของบุคลกรท่ีได้รับ 
   การพัฒนาด้านจรรยาบรรณ  
   วิชาชีพและคุณธรรม 
   (สายวิชาการหรือ 
   สายสนับสนุน) (4.1.2.1) 

50 
คน 

โครงการ 5 ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ (4.1.2.2) 
1. โครงการอบรมจริยธรรมการท างาน
ในสถาบันอุดมศึกษา 

0.1 งานตรวจสอบภายใน 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
งานบริหารงานท่ัวไป 

2. จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการ 
   ยกย่องประกาศเกียรติคุณ 
   (4.1.2.2) 
 

5 
คน 

โค ร งก าร  6 ส าห รับ อ าจ ารย์ แ ละ
บุคคลากร (4.1.2.3) 
1.คัดเลือกอาจารย์ และบุคลากร ท่ีมี 
  บทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
  อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและสร้าง 
  ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัล 

0.05 งานการเจ้าหน้าท่ี 
งานบริหารงานท่ัวไป 

 4.1.3 พัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรก าหนดแผนปฏิบัติ
งาน ประจ าปีและก าหนด 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

1. ระดับความส าเร็จในการ 
   พัฒนาระบบประเมินและ 
   พัฒนาสมรรถนะ(4.1.3.1) 

4 
(ระดับ) 

โครงการ 7 พัฒนาระบบประเมินและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 
(4.1.3.1) 
1. พัฒนาปรับปรุงระบบประเมินพัฒนา 
     สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 

0.05 งานการเจ้าหน้าท่ี 
งานบริหารงานท่ัวไป 

   2. ร้อยละของบุคลากรที่มีผล     
    การประเมินการปฏิบัติงาน 
     ในระดับดีขึ้นไป(สนับสนุน) 
     (4.1.3.2) 

 
 
 
 
 

 

10 
(ร้อยละ) 

โครงการ 8 ประเมินผลการ 
     ปฏิบัติงานของบุคลากร (4.1.3.2) 

   

0.1 งานการเจ้าหน้าท่ี 
งานบริหารงานท่ัวไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์กลยุทธ์หลักหลัก  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ  
เป้าหมายเป้าหมาย

25525566  
โครงการโครงการ  

ผลผลิต/กิจกรรมผลผลิต/กิจกรรม  

วงเงินวงเงิน
งบประมาณงบประมาณ  

ปี 25ปี 255566  

เจ้าภาพเจ้าภาพ  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยรับผิดชอบ  

  

4.1.5  มอบอ านาจเสริมพลังและสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ 
ส านัก ในรูปแบบของการกระจายอ านาจ 
การสนับสนุนงบประมาณก าลังคน ข้อมูล
ข่าวสารและนวัตกรรมด้านการ 
บริหารจัดการ 

1.จ านวนผู้บริหารท่ีได้รับการ 
   พัฒนา(4.1.5.1) 

20 
(คน) 

 

โครงการ 9 พัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (4.1.5.1) 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู้ของผู้บริหารใน
ทุกระดับ  

0.07 งานการเจ้าหน้าท่ี 
งานบริหารงานท่ัวไป 

    

2. จ านวนคู่มือการปฏิบัติการ 
    ท่ีจัดท าแล้วเสร็จ (4.1.5.2) 

3 
(เล่ม) 

 

โครงการ 10 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
(4.1.5.2)1. ประสานงาน และรวบรวม
ข้อมูลในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี  

0.03 งานการเจ้าหน้าท่ี 
งานบริหารงานท่ัวไป 

  

4.1.6  ส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงาน
แสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการท างาน 
ตามภารกิจหน้าท่ีและนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ 

1. ร้อยละความส าเร็จของ 
   โครงการศึกษาดูงานเพื่อ 
   เทียบเคียงและพัฒนาระบบ 
   การปฏิบัติงานจากองค์การ 
   สมรรถนะสูง 
   (ภายใตเ้งื่อนไขการได้รับ 
    อนุมัติโครงการ) 

75 
(ร้อยละ) 

โครงการ 11 ศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียง 
และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานจากองค์การ
สมรรถนะสูง  
1. ศึกษาดูงาน และน าความรู้จากการ
เข้าศึกษามาพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 

0.1 งานการเจ้าหน้าท่ี 
งานบริหารงานท่ัวไป 
งานการเงิน(4.1.6.1) 

4.2 พัฒนาระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมี
ธรรมาภิบาล 
 

4.2.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ 
       และการพัฒนาระบบคุณภาพ 

1. จ านวนครั้งในการประชุม 
    เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิด 
     แนวทางการให้บริการทีดี 
    เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ 
    ผู้รับบริการ 
 

1 
(ครั้ง) 

โครงการ 12 พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการหน่วยงานกลาง (4.2.2.5) 
1.จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจถึงแนว
ทางการให้บริการทีดีเพื่อสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้รับบริการ 
 
 
 

0.00 งานการเจ้าหน้าท่ี 
งานบริหารงานท่ัวไป 
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บทที่ 5 
มาตรการในการน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 
  จากการศึกษานโยบาย ทิศทางและเป้าหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับตั้งแต่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -252559) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558         
ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2    (พ.ศ. 2551 – 2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555         
ของกระทรวงศึกษาธิการ,แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555      -2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงเป้าหมาย   
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จนน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ปีงบประมาณ 2556  นั้น การด าเนินการใดๆ ให้ประสบผลส าเร็จแล้ว นอกจากจะวางแผนแล้วจะต้องมีมาตรการน าไปสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลต่อไป เช่นเดียวกันแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็จะต้องมีมาตรการน าไปสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ดังนี ้
5.1 มาตรการน าไปสู่การปฏิบัติด้านก าลังคน 

 
5.1.1  การสรรหาบุคลากร   เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  จะแบ่งโควตา ในการ

สรรหาบุคลากรสายวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาเอก : ปริญญาโท  50 : 50  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนจะจัดจ้าง
บุคลากรวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีวิธีการสรรหาบุคลากรหลายวิธีเพื่อให้เหมาะสมและทันเวลา โดยค านึงถึงความโปร่งใส 
เป็นธรรม ให้สามารถได้คนเก่ง คนดีตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย  เช่น การสอบแข่งขันจะใช้ในกรณีบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติราชการตามต าแหน่ง คุณวุฒิและคุณสมบัติ  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง โดยปกติ การคัดเลือกจะใช้ในกรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถสูง อาทิ มีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาเอก  มีต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว  จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าคุณวุฒิ  
หรือตามแต่สภามหาวิทยาลัยจะเห็นชอบ การรับโอนหรือรับย้ายบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตรงกับ      
ความต้องการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เพื่อเป็นการกลั่นกรองให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน อาทิ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่เข้าปฏิบัติงานและประเมินเป็นระยะๆ ทุก 6 เดือน 
รวม 2 ครั้ง  มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จ านวน  3 คน ประกอบด้วย 
  1.   หัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด เป็นประธานกรรมการ 
  2.   ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ    เป็นกรรมการ 
  3.   ผู้บังคับบัญชาข้ันต้นที่เป็นผู้มอบหมายงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 5.1.2  การพัฒนาบุคลากร  ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มีการแข่งขันตลอดเวลา  ภารกิจต่างๆ
จะขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วตามกระแสสงัคมและบรรลุเป้าหมายนั้น   ความส าคัญอยู่ที่บคุลากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย 
หากมหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย  และถูกต้องตามความต้องการก็จะสามารถใช้ศักยภาพของ
บุคลากรได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ  มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยหลากหลาย  ดังนี ้
    (1)  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศและการจัดโครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้นเอง
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3-5 โครงการต่อป ีอาทิ โครงการพัฒนามาตรฐานการสอน
ระดับอุดมศึกษาที่จัดขึ้นส าหรับคณาจารย์ที่เข้าใหม่  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการให้บริการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษา 
การเขียนผลงานทางวิชาการ   
    (2)  การสนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม การสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการท างาน  การพัฒนา
งาน เป็นระยะเวลาสั้น จ านวน 1-3  วันและระยะยาวที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก  อาทิ   หลักสูตรนักบริหาร
มหาวิทยาลัยระดับสูง (นบม.) การอบรมหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.)การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง 
(นบก.) การพัฒนาความรู้ด้านการเงิน พัสดุ งบประมาณและงานการเจ้าหน้าท่ี 
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        (3)  การสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ทั้งนี้ อาจไม่ต้องใช้เวลาราชการ  แต่ต้องได้รับการ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องตรวจสอบว่าสาขาวิชาที่ไปศึกษาตรงกับความต้องการและมี
ความส าคัญต่อการพัฒนางานในต าแหน่ง หรือพัฒนางานใหม่ๆ  หรือไม่ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
        (4)  การสนับสนุนให้ลาไปศึกษาในระดับสูงขึ้น มีการก าหนดคุณวุฒิ สาขาวิชาให้ทราบอย่างเปิดเผย 
เพื่อให้บุคลากรไปศึกษาให้ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย โดยอนุญาตให้ลาและได้รับเงินเดือนระหว่างลา     
        (5)  การจัดหาทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในระดับสูงขึ้น    มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ในการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  มีกองทุน
พัฒนาบุคลากรที่มีเงินในกองทุน 50 ล้านบาทซึ่งน าดอกผลมาใช้ในการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มีแหล่งเงินทุน
ภายนอก  อาทิ โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
ทุนส านักงาน ก.พ. ทุนส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน       
        (6)  การจัดตั้งกองทุนวิจัย  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น  
นอกจากน้ียังมีเงินสนับสนุนการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอกด้วย 
    (7)  การออกกฎ ข้อบังคับ ระเบียบและการปรับปรุงกฎ ข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลให้เหมาะสม  เป็นธรรมโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
        (8)  การรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไว้ในหนังสือสาระน่ารู้ส าหรับบุคลากร      
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาท าความเข้าใจ  การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
                     (9)  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการพัฒนางาน  
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน การวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา    
ที่เกดิขึ้นกับงานแต่ละงานได้ 
        (10)  การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
 

5.1.3 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path) การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าใน         
สายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัย แสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัย เมื่อเข้า
มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีส่วนช่วยในการสร้างขวัญ ก าลังใจ และรักษาคนเก่งคนดีไว้ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็น
การปูทางสู่การสร้างพนักงานท่ีมีคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย ในระยะยาว โดยการจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพน้ีเป็น
เครื่องมือช่วยในการก าหนดความก้าวหน้าในการงาน ท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ท างานอย่างมีเป้าหมาย และ
ก าหนดหนทางไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายเมื่อคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร  บุคลากรของมหาวิทยาลัย     
จึงควรได้รับโอกาสให้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีจุดมุ่งหมายไปยัง
บุคลากรให้มีความตระหนักต่อความสนใจ คุณค่า จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง การได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ในหน่วยงาน การวิเคราะห์เป้าหมายในอาชีพ และการก าหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในอาชีพ สามารถจัดท า
ได้ทั้งเป็นแผนระยะสั้น(1 ปี/2 ปี) และแผนระยะยาว (5 ปี/10 ปี) 

โดยในเรื่องของการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัย        
ใช้ตัวแบบที่ส านักงาน กพ.ได้จัดท าขึ้นเป็นแบบอย่าง โดยการประยุกต์ใช้และปฏิบัติในการจัดท าเส้นทางก้าวหน้าใน    
สายอาชีพซึ่งจะค านึงถึงให้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย และระเบียบ ประกาศต่างๆ              
ของมหาวิทยาลัย และระเบียบของส านักงาน ก.พ. รวมถึงขั้นตอนการด าเนินการที่เป็นระบบ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อ
ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับในหลักเกณฑ์ เง่ือนไขต่างๆตามที่ได้จัดท าเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีแนวคิดและแนวทางหลัก ดังนี้ 
 

5.1.3.1 ลักษณะของสายอาชีพ (Career Path) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
5.1.3.1.1. สายอาชีพในแนวด่ิง (Vertical) เป็นการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่ง 

พนักงาน (Promotion) ซึ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปตามต าแหน่งงาน ที่สูงข้ึนโดยสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
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1. การเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งจากระดบั “บริหาร” สู่ระดับ “บริหาร”  
(Executive to Executive Level) 

2. การเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งจากระดบั “พนักงาน” สู่ระดับ “บริหาร” 
             (Non-Executive to Executive Level) 

3. การเลื่อนขั้นหรือต าแหน่งจากระดบั “พนักงาน” สู่ระดับ “พนักงานอาวุโส” 
(Non-Executive to Non-Executive Level) 

5.1.3.1.2 สายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) เป็นการโอนย้าย (Transfer) หรือ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ทั้งนี้ต าแหน่งงานอาจเปลีย่นแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงโดยสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. การโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมนุเวียนงานภายในหน่วยงานเดียวกัน 
2. การโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมนุเวียนงานต่างหน่วยงานกัน 

 
5.1.3.2 รูปแบบการจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในองค์กรแบ่งออกเป็น 

3 รูปแบบ ดังนี้ 
5.1.3.2.1 Traditional Career Path เป็นการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

แบบปิด แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนข้ันหรือเลื่อนต าแหน่งงานในสายงาน
เดิมที่รับผิดชอบซึ่งจะอยู่ภายในฝ่ายหรือหน่วยงานเดียวกัน โดยมีการเลื่อนขั้นทีละล าดับจากขั้นหนึ่งไปสู่ขั้นหนึ่ง (step 
by step) 

5.1.3.2.2 Network Career Path เป็นการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบ
เปิด แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่งงาน  และใน
แนวนอน (Horizontal) ในลักษณะของการโอนย้าย (Transfer) หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) โดยมีการ
แลกเปลี่ยนประสบ-การณ์ในแต่ละขั้น 

5.1.3.2.3 Dual Career Path เป็นการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบกึ่งปิด 
แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่งงานตามสายงานที่
รับผิดชอบ โดยสามารถเปรียบเทียบ (Comparison) แต่ละต าแหน่งที่อยู่ในล าดับขั้นเดียวกันได้ 
 

5.1.3.3 ขั้นตอนการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่1 การศึกษาโครงสร้างองค์กร/ต าแหน่งงาน 
การศึกษาลักษณะทั่วไปของโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งงานในปัจจุบันเป็นขั้นตอน

เริ่มต้นก่อนการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดผังโครงสร้างมหาวิทยาลัย 
โครงสร้างต าแหน่งงาน และระดับต าแหน่งงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์งาน 
(Job Analysis) การจัดกลุ่มงาน (Job Family) ให้เหมาะสมกับลักษณะของมหาวิทยาลัย 
 

ขั้นตอนที ่2 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
การวิเคราะห์งาน เป็นการศึกษาขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และกิจกรรมหลักของแต่

ละงาน รวมทั้งคุณสมบัติที่จ าเป็นของงานในต าแหน่งงานต่างๆ โดยจะวิเคราะห์ขอบเขตของต าแหน่งงานในกลุ่มต่างๆ 

 

ขั้นตอนท่ี 1 

การศึกษาโครงสรา้ง 

องค์กร/ต าแหน่งงาน 

ขั้นตอนที่ 2 

การวิเคราะห์งาน

(Job Analysis) 

ขั้นตอนที่ 3 

การจัดกลุม่งาน 

(Job Family) 

 

ขั้นตอนที่ 4 

การจัดท า Career 

Model และเกณฑ์ 
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ตามผังโครงสร้างมหาวิทยาลัย และฝังโครงสร้างต าแหน่งงานปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มงานและจัดท า
รูปแบบ ของสายอาชีพให้เหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 

ขั้นตอนที ่3 การจัดกลุม่งาน (Job Family) 
การจัดกลุ่มงาน หมายถึง การจัดแบ่งกลุ่มงานท่ีมีหน้าที่ความรับผิดชอบ และ 

คุณสมบัติของต าแหน่งงานใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยวิเคราะห์จากค าบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งงานที่
จัดท าขึ้น โดยการจัดกลุ่มงานมีวิธีการต่อไปนี้ 

1. ศึกษาขอบเขตหน้าที่งาน (Scope of Work) และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงาน  
(Job Specification) 

2. การจัดแบ่งกลุ่มงาน (Job Family) โดยพิจารณาจัดกลุ่มงานจากงานท่ีมี 
ความสามารถ (Competency) ที่คล้ายคลึงกันควรจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

3. การจัดแบ่งกลุ่มงานย่อย (Sub Group)ของแต่ละกลุ่มงาน (Job Family)ที่ก าหนดขึ้น 
 

ขั้นตอนที ่4 การจัดท า Career Model และเกณฑ ์
แนวทางการจัดท า Career Model หรือรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ

มหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
1. การระบุต าแหน่งงานทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยงานทั้งในระดับฝ่าย  ส่วน แผนกของแต่ละ

กลุ่มงานย่อย(Sub Group) ในแต่ละกลุ่มงาน (Job Family) ที่ก าหนดขึ้น 
2. การจัดกลุ่มแนวทางเลือกในสายอาชีพ โดยการโอนย้ายกลุ่มงานให้เหมาะสมซึ่งพิจารณา

จากความสามารถในงาน (Job Competency) โดยมีแนวทางเลือก คือโอนย้ายงานข้าม Sub Group ของ Job Family 
เดียวกัน และโอนย้ายงานข้าม Job Family ที่ต่างกัน 

3. การจัดท า Career Model ของต าแหน่งงาน โดยมีเทคนิคคือ 
3.1 การพิจารณาโอนย้ายระดับต าแหน่งงาน มีหลักเกณฑ์คือโอนย้าย 

ทุกระดับต าแหน่งงาน และโอนย้ายบางระดับต าแหน่งงาน 
3.2 การจัดท าผังแสดงความก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่งงาน และการ 

โอนย้ายงาน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ คือ การเลื่อนต าแหน่งและโอนย้ายงานภายใน Job Family ที่เหมือนกัน และเลื่อนต าแหน่ง
และโอนย้ายงานใน Job Family ที่ต่างกัน 

4. การจัดท าเกณฑ์หรือมาตรฐานส าหรับแต่ละต าแหน่งงานตาม Career Model 
ที่ก าหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลื่อนระดับต าแหน่งงานและการโอนย้ายงาน 

5.1.3.4 แนวทางในการน าการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพไปปฏิบัติ 
 ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานจะได้แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัย รับรู้ถึง 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีก าหนดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นักงานมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆในการสร้าง
ความเข้าใจตรงกัน 

 ฝ่ายงานการเจ้าหน้าท่ี จะร่วมกับผู้บังคับบัญชาพิจารณาคุณสมบัติและ 
ความสามารถที่คาดหวัง (Expectation Competency) เพื่อวิเคราะห์และประเมินหาช่องว่างของความสามารถ 
(Competency Gap Assessment) 

 ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่ จัดท าสรุปความสามารถของพนักงานที่ต้องพัฒนารวมทั้ง
ก าหนดหลักสูตรหรือโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) ตามช่วง
ปีงบประมาณ เพือ่เตรียมการทั้งงบประมาณและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาบุคลากร 

 ผู้บังคับบัญชาจะต้องแจ้งแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคลให้พนักงานรับรู้และสร้าง
ความเข้าใจให้ตรงกันโดยการช้ีแจงวัตถุประสงค์ แนวทางหรือวิธีการพัฒนารวมทั้งวิธีการในการติดตามผล 

 ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่ จะร่วมกับผู้บริหารแต่ละคณะ รวมถึงทุกหน่วยงาน 
ติดตามผลการพัฒนา 
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 ฝ่ายงานการเจ้าหน้าท่ี จะร่วมกับผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานด าเนินการโอนย้าย 
หรือเลื่อนต าแหน่งงานกรณีที่พนักงานมีความพร้อมและได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนา
ของพนักงานรายบุคคล 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการในเรื่องของการจัดท า

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยไว้แล้วบางส่วนซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอน
ที่ 1 การศึกษาโครงสร้างองค์กร/ต าแหน่งงาน ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และขั้นตอนที่ 3 การจัด
กลุ่มงาน (Job Family) คงเหลือเฉพาะ ขั้นตอนที่ 4 การจัดท า Career Model และเกณฑ์ ซึ่งก าลังด าเนินการต่อไป
เพื่อให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ น าเสนอและผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ในอนาคตอันใกล้นี้ 
 
 5.1.4  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับโดยก าหนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ  6 เดือน   
        ครั้งท่ี 1  ตุลาคม  – มีนาคม   ปีถัดไป 
         ครั้งท่ี 2  เมษายน – กันยายน      
 มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย  2  ระดับ  คือ 
 1.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน  จ านวน  3-5  คน 
  2.    คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองและรายงานผลต่อ
อธิการบดี  
 5.1.5  สวัสดิการ  ค่าตอบแทน  และประโยชน์เกื้อกูล    เนื่องจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีอยู่  5  
ประเภท และมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในแต่ละประเภทแตกต่างกัน
ไป เพื่อมิให้เกิดความรู้สึกขาดขวัญก าลังใจ ขาดความมั่นคง  และเพื่อมิให้มีความแตกต่างกันมากในด้านต่างๆ  
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการออกระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆที่อยู่ในอ านาจ เพื่อเอื้ออ านวยให้บุคลากรได้รับสวัสดิการ  
ค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกันในด้านต่างๆ  ดังนี ้
 
     (1)  สวัสดิการด้านที่พักอาศัย  มีบ้านพัก  แฟลต  หอพักนักศึกษา  และห้องพักให้เช่าในราคาถูกที่
อยู่ภายในมหาวิทยาลัย 
          (2)  สวัสดิการกองทุนกู้ยืมของสมาชิกสโมสรเจ้าหน้าที่ 
          (3)  สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานีส าหรับข้าราชการและบุคลากรประเภทประจ า      
การเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  ช.พ.ส. 
     (4)  กองทุนประกันสังคม 
          (5) การให้ค่าตอบแทน เงินเดือนที่  สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิจะ
ได้รับตามศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  มีการให้
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ มีการ
พิจารณาความดีความชอบจากผลประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาปรับค่าตอบแทนให้เสมอเมื่อมีการปรับ
ค่าตอบแทนภาคราชการ 
      (6)  มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  กองทุนสวัสดิการต่างๆ เพิ่มขึ้น 

(7) ประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อาทิ  ในการเดินทางไปราชการบุคลากรจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอัตราที่เทียบเท่ากับข้าราชการ 
 
 5.1.6 งบประมาณด้านบุคลากร   
         จากการวิเคราะห์อัตราก าลัง  ในบทที่  3  จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีความต้องการอัตราบุคลากรเพิ่ม
อีกจ านวนมากเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้     
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมีภาระค่าใช้จ่ายด้านอัตราก าลัง  ดังนี 
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ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรด้านงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
สาย 

วิชาการ 
สาย

สนับสนุน 
รวม 

(อัตรา) 
1 จ านวนบุคลากรที่ต้องการทั้งหมด 393 484 877 
2 จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมด 393 484 877 
3 จ านวนที่ขาด (1-2) 0 0 0 
4 จ านวนบุคลากรที่รับเงินเดือนจากงบแผ่นดิน 257 168 425 
5 จ านวนบุคลากรที่รับเงินเดือนจากงบรายได้ (2-4) 137 315 452 
6 จ านวนบุคลากรที่ขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  120 147 267 
  ในปีงบประมาณ 2555-2559  (1-4)       

หมายเหตุ *  ไม่รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงานจ้างเหมา  ต าแหน่ง แม่บ้าน คนงาน คนสวน     เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  
พนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น (ในปัจจุบันจ้างอยู่ 175 อัตรา ปีงบประมาณ 2556 ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน จ านวน 
7,000,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอและยังเป็นภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราค่าจ้างขึ้นต่ าของราชการ
ในกลุ่มงานจ้างเหมา เดือนละ 5,080 บาท)    
               : ได้รับงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2556 ดังนี้   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้มีมติให้มีการปิดหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)
และประเด็นการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ซึ่งมีประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม126 ตอนพิเศษ74ง วันที่  26 พฤษภาคม 
2552 ท าให้หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการเปิดศูนย์ฯ มีความเข้มข้นทางวิชาการมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยท าให้มี
การยุติการด าเนินงานให้การศึกษานอกที่ตั้งทั้งในส่วนของศูนย์ ให้การศึกษาเซียร์และศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์       
จากสภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือจ านวน
นักศึกษาน้อยลง และบุคลากรจากศูนย์ให้การศึกษากลับเข้ามาปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ท าให้บาง
หน่วยงานมีสภาพเหมือนจ านวนบุคลากรมีมากกว่าภาระงานที่ก าหนด  แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังข้างต้นจะ
เห็นว่า ในการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพน้ัน  มหาวิทยาลัยจะต้องมีอัตราก าลังทั้งสิ้น  652  อัตรา  
แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรอัตราก าลังงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 406  อัตรา และในการปฏิบัติภารกิจ
จริงๆ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นด้วยงบรายได้ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น  471 อัตราซึ่งรวมถึงการ
จ้างในกลุ่มจ้างเหมาบริการจ านวน 175 อัตราแล้วด้วย   ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผู้จบปริญญาตรีให้ได้รับเงินเดือน
ไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท ส่งผลกระทบต่อบุคลากร  ที่จบการศึกษาในระดับอื่นๆ ด้วย มหาวิทยาลัยต้องจัดสรรงบรายได้
เพิ่มเติมอีกจ านวนมาก จึงนับเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพที่จะเสริมประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการเตรียมอัตราก าลังตามแผนการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
หลักคือการสอนและวิจัย   ในระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ในระยะ 5  ปี และพัฒนาบุคลากรรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน  มหาวิทยาลัยจึงได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อจ้างบุคลากรในปี งบประมาณ พ.ศ. 

สายวิชาการ –     ข้าราชการ    จ านวน 120 อัตรา 
- พนักงานมหาวิทยาลัย     จ านวน    137 อัตรา 

รวม จ านวน 257 อัตรา 
สายสนับสนุน  - ข้าราชการ จ านวน 14 อัตรา   
                    - ลูกจ้างประจ า  จ านวน 40 อัตรา 
                    - พนักงานราชการ จ านวน      17 อัตรา 
                    - พนักงานมหาวิทยาลัย                              จ านวน 97 อัตรา 

รวม จ านวน 168 อัตรา   
รวม 2 สาย จ านวน 425 อัตรา   



 
  

72 

2557, 2558, 2559   ตามล าดับ  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับงบประมาณของประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ า  มหาวิทยาลัย  
คงต้องรับภาระงบประมาณต่อไปในขณะที่แนวโน้มงบประมาณรายได้ลดลง 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ในการบริหารจัดการด าเนินโครงการ กิจกรรม ภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับ   การจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ในงบบุคลากร จ านวน 41,769,000 บาท ในสายวิทยาศาสตร์ และงบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)
จ านวน 52,649,400 บาท ส่วนทางด้านสายสังคม มีงบบุคลากร 60,676,600 บาท และงบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) 
จ านวน 59,116,000 บาท  รวม214,211,000 บาท  และการจัดสรรงบประมาณรายได้จากการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ในปี 2555 เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัย ในงบบุคลากร 
เพิ่มเติมอีก 40,000,000 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงบบุคลากรทั้งสิ้น 254,211,000 บาท นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย จ านวน 
14,000,000 บาท (ข้อมูลจากแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 กองนโยบายและแผน: ตุลาคม 2555) 
 
5.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 ตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2555 ใน 4.3 ได้ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรไว้แล้ว  เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจักได้ติดตามให้หน่วยงานต่างๆรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบ วิเคราะห์จ านวนบุคลากร ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แต่ละปีหรือไม่ อย่างไร 
 2.  ตรวจสอบ วิเคราะห์จ านวนโครงการ ที่ก าหนดไว้เพื่อพัฒนาบุคลากรว่าได้ด าเนินการตามเป้าหมาย
หรือไม่ มีโครงการใหม่ๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อให้เหมาะสมตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรหรือไม่ และโครงการที่เพิ่มขึ้นเหมาะสมและได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง 
 3.  ประเมินผลจากบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน าผลการติดตามประเมินผล
มาวิเคราะห์เพื่อปรับแผนพัฒนาบุคลากร ให้เหมาะสม   
   4.  รายงานผลการตรวจ  ติดตามประเมินผลให้กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบ
ทุกป ี
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ชื่อเอกสารอ้างอิงอย่างย่อ 
 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=395 

2. แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชิณวัตร  
http://www.nesdb.go.th/gov_policy/2555-2558/GovPlan2555-2558_final.pdf 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 
http://www.tuct.ac.th/qa/plan51_65.pdf 

4. แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนปีงบประมาณพ.ศ.2555  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
http://www.pld.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=210 

5. แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
http://www.mua.go.th/users/development/paper/331249696.pdf 
file:///D:/Downloads/30071-3719-121108005944-phpapp01.pdf (ปี2556) 

6. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นายจาตุรนต์ ฉายแสง 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    11 กรกฎาคม 2556 
http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/ed-policy/Chaturon_Chaisang-Policy_2013.pdf 

7. ข้อบังคับ  สภามหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องแนวปฏิบัติ
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลยั สังกัดมหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.ศ.2554  
http://202.29.39.4/laws/evalu-civil.pdf 

8. ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ีเรื่องมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2554   http://202.29.39.4/laws/job-teacher54.pdf 

9. ข้อ บังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
จรรยาบรรณของคณาจารย์และบคุลากรในมหาวิทยาลยั พ.ศ.2554 
http://202.29.39.4/laws/law-janyaban.pdf 

10. ประกาศ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติ
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลยั สังกัดมหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.ศ.2554 
http://202.29.39.4/laws/evaluate-pc.pdf 

11. ประกาศ มหามหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
http://202.29.39.4/laws/evaluate-1-54.pdf 

12. คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติงานบุคลากร งานการเจ้าหน้าท่ี ส านกังานอธิการบดี 
http://202.29.39.4/form-
evalu/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.pdf 
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ข้อมูลผลการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

1. การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังบุคลากร สายวิชาการ 
  1.1. กรอบสมรรถนะสายวิชาการ  
          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ให้ควำมหมำยของสมรรถนะ คือ กลุ่มของควำมรู้
ควำมสำมำรถทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จ ำเป็น ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  คุณลักษณะ
ของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของกำรปฏิบัติงำน ซึ่งคุณลักษณะเหล่ำนี้  ส่วนหนึ่งประกอบขึ้นจำกทักษะ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทัศนคติ บุคลิกภำพ ค่ำนิยมของบุคคล หรือพฤติกรรม ของผู้ที่มีผล กำรปฏิบัติงำนยอดเยี่ยมใน
งำนหนึ่ง ๆ 

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ให้ควำมหมำยของสมรรถนะ คือ  คุณลักษณะควำมสำมำรถที่องค์กร
ต้องกำร ให้พนักงำนมีซึ่งควำมสำมำรถ ดังกล่ำว ท ำให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำน ในควำมรับผิดชอบได้ส ำเร็จลุล่วง
ด้วยดี  ทั้งเป็นกำรสนับสนุนเป้ำหมำยโดยรวมของ องค์กรอีกด้วย 

สรุป สมรรถนะ Competency คือ ควำมรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนของบุคคล  
ให้ประสบผลส ำเร็จสูงกว่ำมำตรฐำนทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประกำรดังนี้ 

1. ควำมรู้ (Knowledge) คือสิ่งที่มหำวิทยำลัย ต้องกำรให้ “รู้”เช่นควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กฎหมำย,ระเบียบและประกำศ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

2. ทักษะ (Skill) คือสิ่งที่มหำวิทยำลัย ต้องกำรให้ “ท ำ” เช่นทักษะด้ำน ICT ทักษะด้ำน
เทคโนโลยี   ทักษะกำรบริหำรสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่ต้องผ่ำน กำรเรียนรู้ และฝึกฝนจนเกิดเป็นควำมช ำนำญในกำรใช้
งำน 

3. พฤตินิสัยที่พึงปรำรถนำ (Attributes) คือสิ่งที่มหำวิทยำลัย ต้องกำรให้ “เป็น” เช่น ควำมใฝ่
รู้ ควำมซื่อสัตย์ ควำมรักในองค์กร กำรท ำงำนเป็นทีม และควำมมุ่งมั่นในควำมส ำเร็จ  สิ่งเหล่ำนี้จะอยู่ลึกลงไปใน
จิตใจ ต้องปลูกฝังสร้ำงยำกกว่ำควำมรู้และทักษะ แต่ถ้ำหำกมีอยู่แล้ว จะเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมที่องค์กร
ต้องกำร 
 
                   กรอบสมรรถนะของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย  

1. สมรรถนะ กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  
2. สมรรถนะ บริกำรทีด่ ี(Service Mind)  
3. สมรรถนะ กำรสั่งสมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ  
4. สมรรถนะ กำรยดึมั่นในควำมถกูต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  
5. สมรรถนะ กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) 

 
1.2 กรอบภาระงานสายวิชาการ 

  ภำระงำนของอำจำรย์ หมำยถึง งำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของอำจำรย์อุดมศึกษำที่มีปริมำณ
และคุณภำพอย่ำงน้อยเท่ำกับเกณฑ์ขั้นต่ ำที่มหำวิทยำลัย (หรือสังคม) ยอมรับ เพื่อแสดงควำมผูกพันในหน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยให้อำจำรย์สำมำรถจัดสรรโอกำสเพื่อพัฒนำตนเองและพัฒนำงำน
ในหน้ำท่ีให้เกิดผลดี 
  ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ก ำหนด มำตรฐำน
ภำระงำนทำงวิชำกำรของผู้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ.
2554  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2554 วันท่ี 7 กรกฎำคม 2554  
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1.3 คุณลักษณะจ าเป็น (ที่พึงมี) ของบุคลำกรที่ต้องกำรรับเข้ำท ำงำน หรือบุคลำกรที่ผ่ำนกำร
พัฒนำแล้วทางด้านสายวิชาการ ประกอบไปด้วย 

1.  จบกำรศึกษำต่ ำสุด ระดับปริญญำโทในสำขำท่ีจะรบัเข้ำท ำงำนหรอืพัฒนำ และเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยไม่ชักช้ำ เพื่อให้เหมำะสมกับกำรเป็นนักวิชำชีพและวิชำกำร 

2. ควำมเป็นมืออำชีพ มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ หรือควำมสำมำรถในกำรจัดระบบ
กำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน มีวิธีกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ 

3. มีควำมรู้ลึกในศำสตร์สำขำท่ีสอน  สำมำรถผลิตงำนวิจัยที่มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับ 
4. มีควำมช ำนำญในกำรสอนที่ถือเป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practices) สำมำรถออกแบบกำร

สอน (Instructor Design) ในวิชำที่รับผิดชอบ ที่มีกำรจัดระบบกำรสอน โดยใช้องค์ประกอบส ำคัญหลำยด้ำน 
มำกกว่ำเรื่องแผนกำรสอนธรรมดำ  

5. มีประสบกำรณ์แห่งควำมส ำเร็จ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
6. มีสมรรถนะ 5 ประกำรตำมกรอบของ สกอ.ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยแล้ว 

(ประกอบไปด้วยกำรมุ่งผลส ำฤทธิ์ กำรบริกำรที่ดี กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง
ชอบธรรมและเป็นธรรม กำรท ำงำนเป็นทีม) ในระดับที่ ดี 

7. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำที่ สอง เพื่อเตรียมกำรในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน(ภำษำ
และเกณฑ์ ส ำหรับสำยวิชำกำร ก ำหนดโดยผู้บริหำรมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัย) 

8. บุคลำกรสำยวิชำกำรต้องมีจรรยำบรรณตำมลักษณะงำน ลักษณะวิชำชีพ และลักษณะ
วิชำกำร (ประกำศ ก.พ.อ. มำตรฐำนของจรรยำบรรณที่พึงมีในสถำบันอุดมศึกษำข้อ 3 จรรยำบรรณที่ก ำหนดต้อง
ครอบคลุม   1-10) 

 
  1.4 สาขาท่ีจะส่งเสริมให้ทุนเพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษาต่อ 

 จำกกำรที่ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้ควำมส ำคัญในกลุ่มหลักสูตรใหม่ด้ำน  เกษตรกรรรม 
อุตสำหกรรม   พำณิชยกรรม  ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และด้ำนอ ำนวยกำร บริหำรจัดกำร และกำรบริกำร เพื่อให้คน
ไทยสำมำรถ “รู้เท่ำทัน และแข่งขันได้” เพื่อเป็นกำรปรับตัวเข้ำสู่ประ ชำคมอำเซียน/ ประชำคมโลก มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ  วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ก ำหนดให้คณะและสำขำวิชำต่อไปนี้ท่ีจะส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำ
ในด้ำนกำรศึกษำต่อเพื่อเพิ่มศักยภำพของอำจำรย์ผู้สอน และบำงสำขำต้องกำรอัตรำก ำลั งเพิ่ม ประกอบด้วยคณะ
และสำขำ วิชำ ดังนี้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลติสตัว์ สำขำย่อย ด้ำนสัตวศำสตร,์ เทคโนโลยีกำรผลติ

สัตว,์ สัตวบำล, สัตวแพทย,์ วิทยำศำสตร์สุขภำพสัตว ์ 
   2. สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลติพชื สำขำย่อย กีฏวิทยำ, โรคพืช, พืชไร,่ ส่งเสริม
กำรเกษตร, เกษตรกลวิธำน  

3. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
4. สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร พืชไร,่ พืชสวน, สัตวศำสตร์, พัฒนำ

ผลิตภณัฑ,์เทคโนโลยีชีวภำพ, ปฐพีวิทยำ, วิศวกรรมอำหำร  
 
  คณะวิทยาการจัดการ 

1. สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป สำขำย่อย ด้ำนกำรจัดกำร 
2. สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจ สำขำย่อย สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กำรตลำดกำรเงินและ

กำรธนำคำร กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรอุตสำหกรรม หรือธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
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3. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำย่อย ด้ำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

4. สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน สำขำย่อย ด้ำนกำรจัดกำรโลจิ
สติกส์ กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน กำรจัดกำรขนส่ง พำณิชย์นำวีกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
เทคโนโลยีกำรขนส่ง 

5. สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำย่อย ด้ำนกำรบัญชี สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเที่ยว สำขำ
ย่อย ด้ำนกำรจัดกำรท่องเที่ยว กำรจัดกำรโรงแรม กำรจัดกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม อุตสำหกรรมบริกำร 

6. สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ สำขำย่อย ด้ำนเศรษฐศำสตร์ 
7. สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ สำขำย่อย สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 

 
                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. สำขำวิชำภำษำไทยเพื่ อนวัตกรรมกำรศึกษำ สำขำย่อย ด้ ำนภำษำไทย 
ภำษำศำสตร์ วรรณคดีคติชนวิทยำ ไทยศึกษำ 

2.   สำขำวิชำภำษำอังกฤษ สำขำย่อย ด้ำนภำษำอังกฤษ  วรรณคดีอังกฤษ 
ภำษำศำสตร์ภำษำศำสตร์ประยุกต์ ภำษำและกำรสื่อสำร ภำษำอังกฤษธุรกิจ  

3.   สำขำวิชำจิตวิทยำ สำขำย่อย ด้ำนจิตวิทยำศำสตร์ 
4.   สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์ สำขำย่อย ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศ

ศำสตร์ สำรสนเทศศำสตร์ กำรจัดกำรสำรสนเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5.   สำขำวิชำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ สำขำย่อย ด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์ 

รัฐศำสตร์ นิติศำสตร์สังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ พัฒนำสังคม 
6.   สำขำวิชำศิลปกรรม สำขำย่อย ด้ำนทัศนศิลป์  นิเทศศิลป์ หรือสำขำอื่นที่

เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อำร์ต 
7.   สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง สำขำย่อย ด้ำนนำฏศิลป์ ศิลปะกำรแสดง หรือสำขำอื่น

ที่เกี่ยวข้อง 
8.   สำขำวิชำดนตรีสำกล สำขำย่อย ด้ำนดนตรีเชิงพำณิชย์ ดุริยำงคศำสตร์ 
9.   สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน(กำรพัฒนำมนุษย์และสังคม) สำขำย่อยกำรพัฒนำ

ชุมชน 
10. สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม สำขำย่อย ด้ำนอังกฤษ

เพื่อกำรท่องเที่ยว / โรงแรม 
11.  สำขำวิชำนิติศำสตร์ สำขำย่อย ด้ำนนิติศำสตร์ 
12.  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ สำขำย่อย ด้ำนสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

 
 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
2. สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สำขำย่อย ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3. สำขำวิชำเทคโนโลยีเซรำมิกส์ สำขำย่อย เซรำมิกส์ 
4. สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ สำขำย่อย วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
5. สำขำวิชำอิ เล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม  สำขำย่อย อิ เล็กทรอนิกส์ 

โทรคมนำคมวิศวกรรมไฟฟ้ำ 



 
 

ง 

6. สำขำวิชำวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ สำขำย่อย วิศวกรรมระบบควบคุม
และหุ่นยนต์ 

7. วิศวกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ 
8. สำขำวิชำกำรจัดกำรวิศวกรรม สำขำย่อย วิศวกรรมอุตสำหกำร 
9. สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดล้อม สำขำย่อยวิศวกรรมโยธำ วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 
10.  สำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล สำขำย่อยวิศวกรรมเครื่องกล 
11. สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต สำขำย่อย วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสำหกำร 

 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ สำขำย่อย สำขำชีววิทยำ สำขำจุลชีววิทยำ สำขำ
วิทยำภูมิคุ้มกันหรือชีวเคมี 

2. สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
3. สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำย่อย สำขำมัลติมีเดียแอนนิเมชั่น เกม 
4. สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม สำขำยอ่ย เคมีวิเครำะห์ เคมีอุตสำหกรรม     อนินท

รีย์เคมเีน้นด้ำนสังเครำะห ์
5. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร ์สำขำยอ่ย สำขำอำหำรและโภชนำกำร/ อุตสำหกรรม

อำหำรและกำรโรงแรม  
6. สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ิ่งแวดล้อม สำขำย่อย วิทยำศำสตรส์ิ่งแวดล้อม 
7. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ควำมปลอดภัย สำขำย่อย อำชีวอนำมัย สุขศำสตร์

อุตสำหกรรม วิศวกรรมควำมปลอดภัย อำชีวเวชศำสตร ์วิทยำศำสตร์ควำมปลอดภัย 
8. สำขำวิชำคณติศำสตร์ประยุกต ์สำขำย่อย คณิตศำสตร ์หรือคณิตศำสตรศ์ึกษำ 

หรือคณติศำสตร์ประยุกต ์
9. วิทยำศำสตรศึกษำ สำขำย่อย เภสชัผลิตภัณฑ์ธรรมชำต ิวิทยำศำสตรศึกษำ 

นวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
 

  คณะครุศาสตร์ 
1. สำขำวิชำวิทยำศำสตร ์สำขำย่อย ด้ำนกำรสอนวิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตรศ์ึกษำ 
2. สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย สำขำย่อย ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 
3. สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ สำขำย่อย ด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
4. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ สำขำย่อย ด้ำนคอมพิวเตอร์ศึกษำ/คอมพิวเตอร์ 
5. สำขำวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำ สำขำย่อย ด้ำนจิตวิทยำกำรศึกษำ 
6. สำขำวิชำกำรวัดและประเมินผล สำขำย่อย ด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผล 
7. สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ  
8. สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 

 
  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

1. สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน 
 
 
 



 
 

จ 

1.5 ข้อมลูสถานภาพอัตราก าลัง สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2556 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน 

อัตราก าลัง 
ที่มีอยู ่

1 คณะครุศำสตร ์ 47 
2 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 81 
3 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 76 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 33 
5 คณะวิทยำกำรจัดกำร 55 
6 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 15 
7 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 34 
8 โรงเรียนสำธิต 48 
9 งำนวิชำศึกษำทั่วไป 4 

 รวม 394 
ข้อมูล ณ 1 ตุลำคม 2555 
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1.6 ข้อมลูสถานภาพอัตราก าลัง สายวิชาการ ที่มีอยู่ปัจจุบนั เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2555 - 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน 
อาจารย ์
ที่พึ่งมี 

จ านวนอาจารย์ปัจจบุัน 
จ านวนอัตราอาจารยท์ี่ขอเพิ่ม 

จากงบประมาณแผ่นดิน ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
งบประมาณแผ่นดิน 

1 คณะครุศำสตร ์ 40 11 16 23 
2 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 83 22 43 18 
3 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 70 33 32 5 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 32 16 13 3 
5 คณะวิทยำกำรจัดกำร 59 26 23 10 
6 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 16 12 2 2 
7 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 34 - - 34 
8 โรงเรียนสำธิต 43 - 8 35 
9 งำนวิชำศึกษำทั่วไป 4 - - 4 
 รวม 381 120 137 134 

ข้อมูล ณ 1 ตุลำคม 2555
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2. การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังบุคลากร สายสนับสนนุ 
 2.1 กรอบสมรรถนะสายสนับสนุน 

          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ให้ควำมหมำยของสมรรถนะ คือ กลุ่มของควำมรู้
ควำมสำมำรถทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จ ำเป็น ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  คุณลักษณะ
ของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของกำรปฏิบัติงำน ซึ่งคุณลักษณะเหล่ำนี้  ส่วนหนึ่งประกอบขึ้นจำกทักษะ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทัศนคติ บุคลิกภำพ ค่ำนิยมของบุคคล หรือพฤติกรรม ของผู้ที่มีผล กำรปฏิบัติงำนยอดเยี่ยม
ในงำนหนึ่ง ๆ 

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ให้ควำมหมำยของสมรรถนะ คือ  คุณลักษณะควำมสำมำรถที่องค์กร
ต้องกำร ให้พนักงำนมีซึ่งควำมสำมำรถ ดังกล่ำว ท ำให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำน ในควำมรับผิดชอบได้ส ำเร็จลุล่วง
ด้วยดี ทั้งเป็นกำรสนับสนุนเป้ำหมำยโดยรวมของ องค์กรอีกด้วย 

สรุป สมรรถนะ Competency คือ ควำมรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จ ำเป็นต่อ กำรท ำงำนของบุคคล 
ให้ประสบผลส ำเร็จสูง กว่ำมำตรฐำนท่ัวไป ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประกำรดังนี้ 

1. ควำมรู้ (Knowledge) คือสิ่งที่มหำวิทยำลัย ต้องกำรให้ “รู้”เช่นควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กฎหมำย,ระเบียบและประกำศ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

2. ทักษะ (Skill) คือสิ่งที่มหำวิทยำลัย ต้องกำรให้ “ท ำ” เช่นทักษะด้ำน ICT ทักษะด้ำน
เทคโนโลยี   ทักษะกำรบริหำรสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่ต้องผ่ำน กำรเรียนรู้ และฝึกฝนจนเกิดเป็นควำมช ำนำญในกำรใช้
งำน 

3. พฤตินิสัยที่พึงปรำรถนำ (Attributes) คือสิ่งที่มหำวิทยำลัย ต้องกำรให้ “เป็น” เช่น ควำมใฝ่
รู้ ควำมซื่อสัตย์ ควำมรักในองค์กร กำรท ำงำนเป็นทีม และควำมมุ่งมั่นในควำมส ำเร็จ  สิ่งเหล่ำนี้จะอยู่ลึกลงไปใน
จิตใจ ต้องปลูกฝังสร้ำงยำกกว่ำควำมรู้และทักษะ แต่ถ้ำหำกมีอยู่แล้ว จะเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมที่องค์กร
ต้องกำร 
 
                   กรอบสมรรถนะของบุคลำกรสำยสนับสนุนท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย  

1. สมรรถนะ กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  
2. สมรรถนะ บริกำรทีด่ ี(Service Mind)  
3. สมรรถนะ กำรสั่งสมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ  
4. สมรรถนะ กำรยดึมั่นในควำมถกูต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  
5. สมรรถนะ กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) 

 
  2.2 กรอบภาระงานสายสนับสนนุ 
  ภาระงานขั้นต่ าของสายสนับสนุน  หมำยถึง งำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร ที่มีปริมำณและคุณภำพอย่ำงน้อยเท่ำกับเกณฑ์ขั้นต่ ำที่มหำวิทยำลัย  
(หรือสังคม) ยอมรับ เพื่อแสดงควำมผูกพันในหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่สำมำรถตรวจสอบได้  ซึ่งจะช่วยให้
บุคลำกรสำยสนับสนุนช่วยวิชำกำร สำมำรถจัดสรรโอกำสเพื่อพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนในหน้ำท่ีให้เกิดผลดี 
  ในทำงปฏิบัติ  จ ำนวนภำระงำนเกิดขึ้นจำกกำรวิเครำะห์งำน โดยมหำวิทยำลัยได้ก ำหนด
อัตรำก ำลังบุคลำกร 1 ต ำแหน่ง ต้องมีภำระงำนไม่น้อยกว่ำ 35 ช่ัวโมงท ำกำร/สัปดำห์ โดยคิด 230 วัน/ปี  ใน 1 วัน 
มีเวลำท ำงำน 7 ช่ัวโมง  
   ต ำแหน่งที่ปฏิบัติงำนให้ห้องปฏิบัติกำร  พิจำรณำจำกจ ำนวนห้อง  ลักษณะกำรใช้ห้องอุปกรณ์
และประเภทเครื่องมือของห้องปฏิบัติกำรว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนหรือไม่ 
 



 
 

ฌ 

2.3 คุณลักษณะจ าเป็น (ที่พึงมี) ของบุคลากรที่ต้องกำรรับเข้ำท ำงำน หรือบุคลำกรที่ผ่ำนกำร
พัฒนำแล้วทางด้านสายสนับสนุน ประกอบไปด้วย 

1. มีวุฒิกำรศึกษำขั้นต่ ำเป็นไปตำมข้อก ำหนดของภำระงำนท่ีต้องรับผิดชอบ 

2. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

3.  มีสมรรถนะ 5 ประกำรตำมกรอบของ สกอ.ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยแล้ว
(ประกอบไปด้วยกำรมุ่งผลส ำฤทธิ์ กำรบริกำรที่ดี กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง
ชอบธรรมและเป็นธรรม กำรท ำงำนเป็นทีม )ในระดับที่ ดี 

4.  บุคลำกรสำยสนับสนุนต้องมีจรรยำบรรณตำมลักษณะงำน ลักษณะวิชำชีพ และลักษณะ
วิชำกำร(ประกำศ กพอ. มำตรฐำนของจรรยำบรรณที่พึงมีในสถำบันอุดมศึกษำข้อ 3 จรรยำบรรณที่ก ำหนดต้อง
ครอบคลุม 1-10) 
  5.  มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำที่ สอง เพื่อเตรียมกำรในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน(ภำษำ
และเกณฑ์ ส ำหรับสำยสนับสนุน ก ำหนดโดยผู้บริหำรมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัย) 
 
  2.4 สายงานและต าแหน่งงานทีจ่ะส่งเสริมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ 
   1.  สำยงำนประเภทบริหำร   

2. สำยงำนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ 
3. สำยงำนประเภทท่ัวไป  

(ต าแหน่งงานที่จะส่งเสริมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะเป็นไปตามมติ คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนกังานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.)) 
 

2.5 ข้อมลูจ านวนบุคลากรที่มีอยูใ่นปัจจุบนั สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2556  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ล าดับ กอง/ส านัก/สถาบัน/คณะ จ านวน (คน)  หมายเหตุ 

1 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 1  
 1.1 กองกลำง (1) 62 4 กลุ่มงำน 
 1.2 กองนโยบำยและแผน 7 3 กลุ่มงำน 
 1.3 กองพัฒนำนักศึกษำ(2) 10 4 กลุ่มงำน 
2 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 3 2 กลุ่มงำน 
3 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 5 3 กลุ่มงำน 
4 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ(3) 21 3 กลุ่มงำน 
5 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 8 3 กลุ่มงำน 
6 ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 48 5 กลุ่มงำน 
7 ส ำนักมำตรฐำนและจัดกำรคณุภำพ 3 2 กลุ่มงำน 
8 คณะครุศำสตร ์ 9 4 กลุ่มงำน 
9 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 8 3 กลุ่มงำน 
10 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 10 3 กลุ่มงำน 
11 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 10 4 กลุ่มงำน 
12 คณะวิทยำกำรจัดกำร 10 3 กลุ่มงำน 

http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?contentID=CNT0004884
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?contentID=CNT0004887
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ล าดับ กอง/ส านัก/สถาบัน/คณะ จ านวน (คน)  หมายเหตุ 

13 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 21 4 กลุ่มงำน 
14 บัณฑิตวิทยำลัย 8 3 กลุ่มงำน 
15 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 13 3 กลุ่มงำน 
16 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 3 2 กลุ่มงำน 
17 งำนวิชำศึกษำทั่วไป 3 2 กลุ่มงำน 
18 โรงเรียนสำธิต 13 3 กลุ่มงำน 

รวม 276  
                ข้อมลู ณ 1 ตุลำคม 2555 เฉพำะบุคลำกรประจ ำส ำนักงำน
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2.6 ภาระงานและบคุลากรสายสนบัสนุน ปีงบประมาณ 2556 จ าแนกตามสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์กระทรวงศกึษาธกิาร 

ล าดับ 
ที่ 

หน่วยงาน 
จ านวน 

ภาระงาน 
ตลอดปี(วัน) 

จ านวน 
กลุ่มงาน 

จ านวน 
ที่พึ่งมี 
(คน) 

จ านวนบุคลากรที่มีอยู ่
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนง. พนง. จนท.ประจ า 

สายสนับสนุน ประจ า ราชการ มหาวิทยาลัย ตามสญัญาจ้าง 
1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี   1 1 - - - - 
 1.1 กองกลำง (1) 13,340 4 กลุ่มงำน 58 1 14 10 53 5 
 1.2 กองนโยบำยและแผน(2) 1,840 3 กลุ่มงำน 8 1 - 1 7 1 
 1.3 กองพัฒนำนักศึกษำ(3) 3,220 4 กลุ่มงำน 14 1 3 - 8 2 
2 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 690 2 กลุ่มงำน 3 - - - 3 - 
3 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 1,380 3 กลุ่มงำน 6 1 - - 4 - 
4 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5,520 3 กลุ่มงำน 24 1 - - 19 1 
5 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 1,380 3 กลุ่มงำน 6 1 - - 4 2 
6 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน(4)  9,660 5 กลุ่มงำน 42 1 8 3 23 11 
7 ส ำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ 690 2 กลุ่มงำน 3 - - 1 2 - 
8 คณะครุศำสตร์ 1,840 4 กลุ่มงำน 8 1 - - 6 1 
9 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 1,610 3 กลุ่มงำน 7 1 - - 4 2 
10 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2,070 3 กลุ่มงำน 9 1 - - 8 1 
11 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์(5)  2,530 4 กลุ่มงำน 11 1 1 - 7 4* 
12 คณะวิทยำกำรจัดกำร 2,300 3 กลุ่มงำน 10 1 - 1 8 - 
13 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี(6)  4,600 4 กลุ่มงำน 20 1 1 - 17 2 
14 บัณฑิตวิทยำลัย 2,070 3 กลุ่มงำน 9 - - - 3 5 
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ล าดับ 
ที่ 

หน่วยงาน 
จ านวน 

ภาระงาน 
ตลอดปี(วัน) 

จ านวน 
กลุ่มงาน 

จ านวน 
ที่พึ่งมี 
(คน) 

จ านวนบุคลากรที่มีอยู ่
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนง. พนง. จนท.ประจ า 

สายสนับสนุน ประจ า ราชการ มหาวิทยาลัย ตามสญัญาจ้าง 
15 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 5,750 3 กลุ่มงำน 25 - - - 13 - 
16 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 690 2 กลุ่มงำน 3 - - 1 2 - 
17 งำนวิชำศึกษำท่ัวไป 690 2 กลุ่มงำน 3 - 1 - 2 - 
18 โรงเรียนสำธิต 2,990 3 กลุ่มงำน 13 - 1 - 11 1 

 รวมทั้งสิ้น 64,860  283 14 29 17 194 39 
         ข้อมูล ณ 1 ตุลำคม 2555 
หมายเหตุ  : 

(1) ประกอบด้วย งำนเลขำนุกำร งำนธุรกำร งำนยำนพำหนะ งำนอำคำรสถำนท่ี  งำนประชำสัมพันธ์ งำนกำรเงิน งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี งำนนิติกำร งำนพัสดุ งำนอนำมัย     
สถำนีวิทยุเพื่อกำรศึกษำฯ ส ำนักสิทธิประโยชน์ 

(2) ประกอบด้วย กองนโยบำยและแผน ศูนย์คอมพิวเตอร์      
(3) ประกอบด้วย กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักศิลปวัฒนธรรม  

 (4)  ประกอบด้วย ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน งำนวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์กรุงเทพ ศูนย์สระแก้ว 
 (5)  ประกอบด้วย ส ำนักงำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ศูนย์ภำษำ 
 (6)  ประกอบด้วย ส ำนักงำนคณะวิทยำศำสตร์ ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
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2.7 กรอบอัตราก าลังและแผนความต้องการบุคลากร สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2556 

               เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน 

ที่พึงมี (คน) 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปัจจุบัน 
จ านวนท่ีขอเพ่ิมจากงบ

แผ่นดิน 

แผนความต้องการบุคลากร
สายสนับสนุนในปีงบประมาณ

2556 ขรก. ลจ.ประจ า พนง.ราชการ 
พนง.มหาวิทยาลัย 

งบแผ่นดิน 

1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 1 1 - - - - - 
 1.1 กองกลำง (1) 58 1 9 8 15 25 7 
 1.2 กองนโยบำยและแผน(2) 8 1 1 - 1 5 5 
 1.3 กองพัฒนำนักศึกษำ(3) 14 3 - - 3 8 3 
2 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 3 - - - 1 2 1 
3 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 6 - - - 2 4 1 
4 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 24 1 - 1 7 15 5 
5 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 6 1 - - 1 4 2 
6 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน(4) 42 1 7 3 7 24 6 
7 ส ำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ 3 - - - 1 2 1 
8 คณะครุศำสตร์ 8 1 - - 2 5 2 
9 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 7 1 - - 1 5 2 
10 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 9 1 - - 3 5 2 
11 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์(5) 11 1 1 - 1 8 2 
12 คณะวิทยำกำรจัดกำร 10 1 - 1 2 6 2 
13 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี(6) 20 1 1 - 5 13 5 
 

 

 



 
 

ฑ 

 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน 

ที่พึงมี (คน) 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปัจจุบัน 
จ านวนท่ีขอเพ่ิมจากงบ

แผ่นดิน 

แผนความต้องการบุคลากร
สายสนับสนุนในปีงบประมาณ

2556 ขรก. ลจ.ประจ า พนง.ราชการ 
พนง.มหาวิทยาลัย 

งบแผ่นดิน 

14 บัณฑิตวิทยำลัย 9 - - - 1 8 2 
15 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 25 - - - - 25 7 
16 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 3 - - 1 1 - - 
17 งำนวิชำศึกษำท่ัวไป 3 - 1 - 1 - - 
18 โรงเรียนสำธิต 13 - 1 - - 12 4 
 รวมบุคลำกรสำยสนับสนุน 283 15 21 14 55 178 - 
 
หมายเหตุ  : 
 (1) ประกอบด้วยกองกลำง งำนเลขำนุกำร งำนธุรกำร งำนยำนพำหนะ งำนอำคำรสถำนท่ี  งำนประชำสัมพันธ์ งำนกำรเงิน งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี งำนนิติกำร งำนพัสดุ งำนอนำมัย  สถำนีวิทยุ

เพื่อกำรศึกษำฯ ส ำนักสิทธิประโยชน์ 
 (2) ประกอบด้วย กองนโยบำยและแผน ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 (3) ประกอบด้วย กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักศิลปวัฒนธรรม 
 (4) ประกอบด้วย ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน งำนวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์กำรศึกษำกรุงเทพ ศูนย์กำรศึกษำสระแก้ว 
 (5) ประกอบด้วย ส ำนักงำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ศูนย์ภำษำ 
 (6) ประกอบด้วย ส ำนักงำนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
   

 
 
 
 
 
 



 
 

ฒ 

 
แผนการพัฒนาอัตราก าลังคน ประจ าปีงบประมาณ 2556 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หลักสูตร 
ปัจจุบัน(อัตรา) อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่ม  รวม

(อัตรา) คุณวุฒิ สาขา 2556 
ศิลปศาสตรบัณฑิต      
1. สำขำวิชำภำษำไทยเพื่อนวัตกรรมกำรศึกษำ 6 ป.เอก/ป.โท ด้ำนภำษำไทย ภำษำศำสตร์ วรรณคดี  

คติชนวิทยำ ไทยศึกษำ หรือสำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- 6 

2. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 11 
(+ศ5) 

(+กทม1) 

ป.เอก/ป.โท ด้ำนภำษำอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ภำษำศำสตร์ ภำษำศำสตร์ประยุกต์ ภำษำและกำร
สื่อสำร ภำษำอังกฤษธุรกิจ หรือสำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง - 17 

3. สำขำวิชำจิตวิทยำ 6 ป.เอก/ป.โท ด้ำนจิตวิทยำศำสตร์ หรือสำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง - 6 
4. สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์ 5 ป.เอก/ป.โท ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ สำรสนเทศศำสตร์ กำรจัดกำรสำรสนเทศ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือสำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- 5 

5. สำขำวิชำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 5 ป.เอก/ป.โท สังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ รัฐประศำสนศำสตร์ รัฐศำสตร์ สังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 
พัฒนำสังคม หรือสำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2 7 
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หลักสูตร 
ปัจจุบัน
(อัตรา) 

อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่ม รวม
(อัตรา) คุณวุฒิ สาขา 2555 2556 2557 2558 2559 

ศิลปศาสตรบัณฑิต          
6. สำขำวิชำศิลปกรรม 5 ป.เอก/ป.

โท 
ศิลปกรรม ทัศนศิลป์ วิจิตศิลป์ หรือสำขำอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 1(ก) - - - 5 

7. สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง 4 ป.เอก/ป.
โท 

นำฏศิลป์ ศิลปะกำรแสดง หรือสำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2(1ก) - - - 1(ก) 5 

8. สำขำวิชำดนตรีสำกล 4 ป.เอก/ป.
โท 

ดนตรีเชิงพำณิชย์ ดุริยำงคศำสตร์ หรือสำขำอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

1 1(ก) 1(ก) - - 5 

9. สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน 5 ป.เอก/ป.
โท 

พัฒนำชุมชน หรือสำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- 1(ก) 1(ก) 1(ก) - 5 

นิติศาสตรบัณฑิต          
10. สำขำวิชำนิติศำสตร์ 6 ป.เอก/ป.

โท 
นิติศำสตร์ หรือสำขำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1 1(ก) - - - 7 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต          
11. สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 8(+2กทม) 

(+1สก) 
ป.เอก/ป.

โท 
รัฐประศำสนศำสตร์ รัฐศำสตร์ หรือสำขำอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - - - - 11 

รวม(อัตรา) 74 - - 6 6 3 2 2 79 
 

 
 



ที่ปรึกษา 

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ิ 

อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 

ผศ.ร้อยโทหญิง วิภาวี  เกียรติศริ ิ

ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย 

อาจารย์อภิชัย  สุทธาโรจน ์
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ 

นางสาวกรรณิการ์  พราหมณ์ส าราญ 

นางกนกพร  สัณห์ฤทัย 

นางสาวปราณี  ศรีนพ 

นางสาวสุจติรา  วงษ์สด 
นายสรวรรธก์  ไชยาวรรณ 

 
ผลิตและเผยแพร่ (งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธกิารบดี) 
นางสาวปราณี  ศรีนพ 

นางสาวสุจติรา  วงษ์สด 

นายสรวรรธก์  ไชยาวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 13180 

โทรศัพท์ 0-2529-0674 ต่อ 246 โทรสาร 0-259-2580 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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