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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป�นมา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ"   ได'พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพสืบต.อ
กันมาหลายขั้นตอน โดยเร่ิมต'นจากสมเด็จพระราชป3ตุจฉาเจ'าฟ6าวไลยอลงกรณ" กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร   
ทรงมีพระเมตตาต.อการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร'อมท่ีดินให'กระทรวงศึกษาธิการจัดต้ัง
โรงเรียนฝ<กหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ" เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2475 ป?จจุบัน คือ เลขท่ี 153 ถนนเพชรบุรี  
แขวงทุ.งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  โดยย'ายนักเรียนฝ<กหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย สถานศึกษาแห.งน้ีได'ปฏิบัติภารกิจด'านการศึกษา ท้ัง
แผนกฝ<กหัดครูและแผนกสามัญด'วยดีตลอดมา และได'พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหน'าช่ือตาม
ความเหมาะสม ดังน้ี 

1 ตุลาคม 2513 เปIนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ" 
พ.ศ. 2515  ขยายงานการฝ<กหัดครูมาอยู. ณ ท่ีต้ัง ป?จจุบัน คือ เลขท่ี 1 ม. 20 ถนนพหลโยธิน  

กิโลเมตร   ท่ี 48  ตําบลคลองหน่ึง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  13180 ได'ท่ีดินทรัพย"สินส.วน
พระมหากษัตริย" แปลงน้ีมาเปIนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย ในป?จจุบัน 

14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ รับวิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ" และสมาคมศิษย"เก.าฯ ไว' ในพระบรมราชูปถัมภ"  

9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯพร'อมด'วยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ'าลูกเธอท้ัง 2 พระองค"  ทรงเป3ดพระอนุสาวรีย"สมเด็จพระราชป3ตุจฉา    
เจ'าฟ6าวไลยอลงกรณ"  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย"ส.วนพระองค" จํานวน   
1 แสนบาท  ต้ังเปIนมูลนิธิสมเด็จเจ'าฟ6าวไลยอลงกรณ" 

พ.ศ. 2520 เป3ดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2528 เป3ดสอนสาขาวิชาชีพอื่นด'วย ครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลป

ศาสตร" และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร" 
14  กุมภาพันธ"  2535   พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ พระราชทาน

นาม   สถาบันราชภัฏ  แก.วิทยาลัยครูท่ัวประเทศ คําว.า ราชภัฏ  คือ ข'าราชการ 
24 มกราคม 2538  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เร่ือง พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 

2538 เปIนผลให'สถาบันราชภัฏท่ัวประเทศเปIนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท'องถิ่นอย.างแท'จริง 
6  มีนาคม 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯพระราชทานพระบรม    

ราชานุญาตให'ใช'ตราพระราชลัญจกรประจําพระองค"รัชกาลท่ี 9 เปIนตราสัญลักษณ"ประจําสถาบันราชภัฏ   
นับเปIนพระมหากรุณาธิคุณล'นเกล'าล'นกระหม.อมหาท่ีสุดมิได' แก.สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ"  ใน
พระบรมราชูปถัมภ"  อีกวาระหน่ึง 



 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 25552555  

 

 

2 

   15 กุมภาพันธ" 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯวางพวงมาลาพระ
อนุสาวรีย"ฯ และทรงเป3ดอาคารฝ<กประสบการณ"วิชาชีพ คือ  อาคารสมเด็จเจ'าฟ6าวไลยอลงกรณ" 

ปOการศึกษา 2542 เป3ดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2  ปO  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ปOการศึกษา 2543 เป3ดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4  ปO  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
15 กุมภาพันธ" 2544 สมเด็จพระเจ'าพ่ีนางเธอ เจ'าฟ6ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร" เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย"ฯ ทรงเป3ดอาคาร 100 ปO  สมเด็จพระศรีนครินทร" และห'อง
ประชุม           ราชนครินทร" ภายในอาคาร 100 ปO สมเด็จพระศรีนครินทร" 

21 สิงหาคม 2545  พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าพระราชทาน        
พระบรมราชานุญาต ให'เปลี่ยนช่ือเปIน สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" 

10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ  ทรงลง  พระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได'ประกาศ  ในพระราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี 14  มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลให'สถาบันราชภัฏ วไลยอลงกรณ"  ในพระบรม
ราชูปถัมภ" ได'ยกฐานะเปIนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" ต้ังแต.วันท่ี 15 มิถุนายน 
พุทธศักราช 2547   

ป?จจุบัน ได'เป3ดสอนสาขาวิชาใหม. ๆ ท่ีตอบสนองความต'องการของชุมชน ท้ังในกลุ.มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร"กายภาพ  กลุ.มสาขาวิชาเกษตร กลุ.มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กลุ.มสาขาวิชา   ครุศาสตร" และ
กลุ.มสาขาวิชาสังคมศาสตร"/มนุษย"ศาสตร"  โดยมีการแบ.งส.วนราชการ ตามกฎกระทรวงศึกษาการ จัดต้ัง
ส.วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2548  ดังน้ี  

1.  สํานักงานอธิการบดี 
2.  คณะครุศาสตร" 
3.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.  คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" 
6.  คณะวิทยาการจัดการ 
7.  คณะวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี 
8.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

           9.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. สํานักส.งเสริมการเรียนรู'และบริการวิชาการ 
11. สํานักส.งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และมีหน.วยงานท่ีเปIนส.วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส.วนงานภายในของ 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550  คือ 
1.  บัณฑิตวิทยาลัย 
2.  โรงเรียนสาธิต 
3. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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1.2  หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ"  ในพระบรมราชูปถัมภ"    ได'มีการพัฒนาอย.างต.อเนื่อง

ผ.านมาตลอดระยะ  80  ปO ทําให'มีความเจริญเติบโตอย.างรวดเร็ว ท้ังทางด'านกายภาพ  และด'านวิชาการ  
ทําให'มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ"  ในพระบรมราชูปถัมภ"  สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคน
ระดับสูงให'มีมาตรฐาน  และสอดคล'องกับความต'องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดย
เปIนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท'องถิ่น สร'างสรรค"ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก'าวหน'าอย.างม่ันคงและ
ย่ังยืนของปวงชน มีส.วนร.วมในการจัดการ การบํารุงรักษา   การใช'ประโยชน"จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อมอย.างสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค"  ให'การศึกษา ส.งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทํา
การสอน วิจัย ให'บริการทางวิชาการแก.สังคม ปรับปรุงถ.ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส.งเสริมวิทยฐานะครู  องค"ประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําให'ได'บัณฑิตท่ีพึงประสงค"ดังกล.าว 
ก็คือ  บุคลากรท้ังผู'บริหาร  อาจารย"และเจ'าหน'าท่ี  จะต'องมีท้ังปริมาณท่ีเพียงพอ  และคุณภาพท่ีเหมาะสม
ตามเกณฑ"ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต'องได'รับการ
พัฒนาอย.างต.อเนื่องเพื่อให'เท.าทันต.อการพัฒนาความก'าวหน'าทางวิชาการแขนงต.างๆ สามารถปรับตัว ต.อ
การเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารจัดการ  การประยุกต"ใช'เทคโนโลยี และการจัดการกับข'อมูลสารสนเทศ     
ท่ีทันสมัย  รวมท้ังความสามารถในด'านเทคโนโลยี  โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ"  ในพระบรมราชูปถัมภ"  จึงได'จัดทําแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขึ้น 
 

1.3  วัตถุประสงค  
 1)  เพื่อจัดทําแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ"  
ในพระบรมราชูปถัมภ"  สําหรับใช'เปIนกรอบหรือแนวทางในการบริหารงานบุคคลให'มีประสิทธิภาพ 
 2)  เพื่อใช'เปIนเคร่ืองมือในการพิจารณาควบคุม  กํากับ  และจัดสรรอัตรากําลังให'หน.วยงานต.างๆ  
ภายในมหาวิทยาลัยให'เปIนไปตามเป6าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

3)  เพื่อใช'เปIนฐานข'อมูลสําหรับการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในด'านการศึกษาต.อ  วิจัย  
ฝ<กอบรม  ดูงาน  ฯลฯ 
 

1.4  เป"าหมาย 
 1)  ต'องการจัดหาอาจารย" และบุคลากรสายสนับสนุนให'เพียงพอตามเกณฑ"ของทบวงมหาวิทยาลัย
กล.าวคือ  เมื่อสิ้นแผน 11  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ"  ในพระบรมราชูปถัมภ"  จะมีอาจารย"รวม
ท้ังสิ้นประมาณ  369  คน (รวมลาศึกษาต.อ 21 คนแล'ว) และบุคลากรสายสนับสนุนรวมท้ังสิ้นประมาณ   
283 คน  
 2)  ต'องการพัฒนาอาจารย"ให'มีคุณวุฒิเปIนไปตามเป6าหมายของมหาวิทยาลัย  กล.าวคือเมื่อสิ้นแผน 
11  อัตราส.วนคุณวุฒิอาจารย"ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ"  ในพระบรมราชูปถัมภ"  ปริญญาเอก : 
ปริญญาโท  =  50 : 50  

( แผน 11   =แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
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1.5  หลักเกณฑ การคิดภาระงาน   
 (1)  การคาดประมาณจํานวนอาจารย"ผู'สอนในแต.ละหลักสูตร 
  ใช'อัตราส.วนอาจารย"  :  นักศึกษา  (FTES)  ตามเกณฑ"มาตรฐานของ FTES ระดับปริญญา
ตรีต.อจํานวนอาจารย"ประจําตามคู.มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2554  ดังน้ี 
  สาขาวิชาการศึกษาศาสตร"และสังคมศาสตร"       1  :  25 
  สาขาวิทยาศาสตร"    1  :  20 
 นอกจากน้ีได'กําหนดภาระงานสอนของอาจารย" (Teaching Load) เพื่อเปIนแนวทางในการกําหนด
กรอบอัตรากําลังควบคู.กันไปด'วย  โดยมีหลักเกณฑ"ในการคํานวณ  ดังน้ี 
     1. อาจารย" 1 คน  ให'มีภาระงานขั้นตํ่า 35 หน.วยช่ัวโมงต.อสัปดาห"ต.อภาคการศึกษาปกติ 
   1.1 งานสอน  กําหนดให'สอนขั้นตํ่าภาคเรียนละ  18 หน.วยช่ัวโมงต.อสัปดาห" 
   1.2 งานท่ีปรากฏเปIนผลงานวิชาการ 
   1.3 งานงานบริการวิชาการ 
   1.4 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
   1.5  งานอื่นตามภารกจิของมหาวิทยาลัย 
   งานสอน เปIนงานหน'าท่ีหลักของผู'ดํารงตําแหน.งอาจารย" ผู'ช.วยศาสตราจารย" รอง
ศาสตราจารย"และศาสตราจารย"ทุกคน ถ'าภาระงานสอน ตามข'อ 1.1 ไม.ถึงเกณฑ"มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า  
ท่ีกําหนดสามารถนําภาระงาน ตามข'อ1.2 ข'อ 1.3 ข'อ1.4 ข'อ 1.5 และข'อ 1.6 มาทดแทนได' 
   การคิดหน.วยช่ัวโมง หมายถึง หน.วยช่ัวโมงต.อสัปดาห"ต.อภาคการศึกษาปกติ หน่ึงหน.วย
ช่ัวโมงต'องมีเวลาไม.น'อยกว.า 50 นาที 
       ท้ังน้ี  งานท่ี  1.2 – 1.5  มีเกณฑ"ในการคิดภาระงานปรากฏตามคู.มือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2554 
 (2) การคาดการจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
   การคาดการจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการสอน  พิจารณาตามภาระงานของ
หน.วยงาน  โดยกําหนดให'  1  ตําแหน.ง  ต'องมีภาระงานไม.น'อยกว.า  35 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห"  หรือ 230 
วัน/ปO 

ตําแหน.งท่ีปฏิบัติงานในห'องปฏิบัติการพิจารณาจากจํานวนห'องลักษณะการใช'ห'อง
อุปกรณ"และประเภทเคร่ืองมือของห'องปฏิบัติการว.ามีความจําเปIนต'องมีผู'รับผิดชอบตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานหรือไม. 

 

1.6  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
1) แต.งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
2) ศึกษา วิเคราะห"สภาพความต'องการ  ป?ญหาด'านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
3) ศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป6าหมายและยุทธศาสตร"ของมหาวิทยาลัย 
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4) นําข'อมูลผลการวิเคราะห"กรอบอัตรากําลัง  ผลการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปOของ
มหาวิทยาลัย  แผนผลิตบัณฑิต  และความต'องการบุคลากรโดยขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ   
จํานวนอัตราเกษียณ  ฯลฯ  วิเคราะห"เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให'สอดคล'อง  เช่ือมโยงกับ
นโยบายและเป6าหมายของมหาวิทยาลัย   

5) คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรให'มีความสมบูรณ"ย่ิงขึ้น 
6) นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 
  

1.7  ประโยชน ท่ีคาดว7าจะได8รับ 
1) มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสําหรับใช'เปIนกรอบ  หรือแนวทางในการบริหารบุคคลให'มี

ประสิทธิภาพ 
2) มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรเปIนเคร่ืองมือพิจารณาควบคุม  กํากับ  และจัดสรรอัตรากําลังให'

หน.วยงานต.างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยให'เปIนไปตามเป6าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
3) มหาวิทยาลัยมฐีานข'อมูลสําคัญในการพัฒนากําลังคนในด'านการศึกษาต.อ วิจัย  ฝ<กอบรม ดูงาน  ฯลฯ 
4) ต'องการจัดการเรียนการสอนแก.นักศึกษาในทุกระดับการศึกษาเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห.งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) รวมท้ังสิ้นประมาณ 12,000  คน 
5) ต'องการพัฒนาวิชาการ  เสริมสร'าง  คุณภาพของบัณฑิต  ให'มีคุณภาพได'มาตรฐานนําไปสู.ความเปIน

เลิศทางวิชาการและความเปIนสากล 
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บทท่ี  2 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ"  ในพระบรมราชูปถัมภ"  มีนโยบายหลักท่ีจะขยายโอกาสทาง
การศึกษาโดยให/ครอบคลุมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก/ว จังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดในพื้นท่ีใกล/เคียง เพื่อผลิตบัณฑิตให/เป6นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เป6นคนดี  คนเก7ง  และมีคุณธรรม  
จริยธรรม  รวมท้ังได/ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนารูปแบบของกิจกรรม
นอกหลักสูตร เพื่อให/บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ"    ในพระบรมราชูปถัมภ"  มีโลกทัศน"ท่ี
กว/างไกลพร/อมท่ีจะออกไปทํางานได/  และพัฒนาหลักสูตรให/มีมาตรฐานระดับนานาชาติ   และตอบสนอง
ความต/องการของประเทศ  โดยสนับสนุนให/มีการเป9ดหลักสูตรใหม7และขยายจํานวนรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ให/บรรลุเป;าหมายจํานวน  40 % ของนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาช้ันป?ท่ี  6  ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระแก/ว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดในพื้นท่ีใกล/เคียง เมื่อถึงป?  2558  ในการดําเนินการ
ดังกล7าวจึงต/องศึกษาร7าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-252559) นโยบาย
รัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษา ในฐานะท่ีเป6นส7วนราชการในสังกัด  
เพื่อให/การกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให/สอดคล/อง  เช่ือมโยงกับความ
ต/องการบุคลากรท่ีจะเป6นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต7อไป 
 

2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาต ิฉบับท่ี 11(พ.ศ. 2555 - 2559) 
 1. ปฐมบท 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล/า ฯ ให/
ประกาศว7า โดยท่ีคณะรัฐมนตรีได/พิจารณาเห็นสมควรให/ประกาศใช/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งเป6นแผนพัฒนา ฯ ท่ีภาคีทุกภาคส7วนในสังคมไทยทุกระดับ ได/มีส7วนร7วม
ดําเนินการ และได/ให/สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติให/ความเห็นตามมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ
แห7งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล/ว เพื่อใช/เป6นแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ดังมีสาระสําคัญตามท่ีแนบท/ายน้ี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล/า ฯ ให/ใช/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ต้ังแต7วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 

การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับต้ังแต7แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเมื่อป? 2504 จนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มีพัฒนาการมาอย7างต7อเนื่องภายใต/สถานการณ"และเงื่อนไข รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง
ในมิติต7างๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในช7วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 การพัฒนาประเทศ

อยู7ภายใต/กระแสโลกาภิวัตน" จึงเป6นจุดเปลี่ยนกระบวนทัศน"ของการวางแผนท่ียึด “คนเป.นศูนย0กลางการ
พัฒนา” ตามแนวพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มี “การพัฒนาแบบองค0รวม” และเร่ิมให/
ความสําคัญกับกระบวนการมีส7วนร7วมของภาคีการพัฒนา ต7อมาในช7วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 และฉบับ

ท่ี 10 ได/ น3อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป.นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ  
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  ผลการพัฒนาประเทศก7อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ได/ข/อสรุปว7า การพัฒนาเศรษฐกิจ
ก/าวหน/า การพัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมมีปNญหา การพัฒนาไม7ย่ังยืน และการน/อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต"ใช/ในการพัฒนาประเทศท่ีเร่ิมดําเนินการต้ังแต7แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 8 ต7อเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมท่ีมุ7งพัฒนา
เศรษฐกิจ เป6นการเน/นให/คนเป6นศูนย"กลางการพัฒนาประเทศทุกขั้นตอนตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ/าอยู7 ต7อเนื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ยังคงอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป6นปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศ เน/นการสร/างความรู/ความเข/าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให/กับภาคส7วนต7างๆ และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ยังคงน/อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป6นปรัชญาพื้นฐาน มุ7งสร/างภูมิคุ/มกันให/กับประเทศภายใต/ทุนสําคัญ 3 ทุน ได/แก7 ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม โดยผลการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 พบว7า
สังคมไทยได/นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช/อย7างกว/างขวางในทุกภาคส7วน ขณะท่ีความอยู7
เย็นเป6นสุขในช7วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 อยู7ระหว7างร/อยละ 66 – 67 ใกล/เคียงกับร/อยละ 65 ในป? 2549 
ซึ่งเป6นป?สุดท/ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 โดยปNจจัยด/านเศรษฐกิจท่ีเข/มแข็ง การมีงานทํา ความเข/มแข็งของ
ชุมชน และความอบอุ7นของครอบครัว ส7งผลต7อความอยู7เย็นเป6นสุข อย7างไรก็ตาม ปNจจัยท่ียังเป6นอุปสรรคท่ี
สําคัญ ได/แก7 ความสมานฉันท"ในสังคม สภาพแวดล/อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล รวมถึงสุขภาวะของ
คนไทยในด/านคุณภาพการศึกษา 
 

        การประยุกต0ใช3ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่10 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได/มีการประยุกต"ใช/และมีผลอย7างเป6นรูปธรรมในช7วงท่ี

ประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป? 2540 และเป6นแนวทางปฏิบัติอันสําคัญย่ิงในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยให/พ/นจากภาวะวิกฤต ท้ังวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีส7งผลกระทบต7อประเทศไทย รวมถึงวิกฤตท่ีเกิดขึ้น
ภายในประเทศท้ังวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสังคม การน/อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป6นแนวปฏิบัติ ได/ส7งผลให/ประเทศไทยเข/มแข็ง มีภูมิคุ/มกันสูงขึ้นในหลายด/าน ขณะท่ี
บางเร่ืองอยู7ในระหว7างการปรับตัวต7อการเปลี่ยนแปลงและประชาชนได/รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
รุนแรงในเบ้ืองต/นแต7สามารถฟSTนตัวได/เร็วขึ้น ความก/าวหน/าในการน/อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู7
การปฏิบัติของทุกภาคส7วนเพื่อมุ7งหวังให/เกิดภูมิคุ/มกันแก7ตัวเอง ครอบครัว องค"กร สังคมและประเทศมี
หลายประการ 

ในส7วนภาครัฐ ได/น/อมนําไปประยุกต"ใช/ในการบริหารประเทศในหลายระดับ ท้ังเป6น

หลักการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาค การกําหนดนโยบายภาครัฐท่ีย่ังยืน การกําหนดกลยุทธ"และการ
ดําเนินการตามนโยบายท่ีเหมาะสม ตลอดระยะเวลากว7า 10 ป?ท่ีผ7านมาประเทศไทยได/ดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคอย7างรัดกุมมากขึ้น บนพื้นฐานการของการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยกําหนด
กรอบการคลังท่ีย่ังยืนเพื่อเป6นกฎเกณฑ"ในการใช/จ7ายงบประมาณของรัฐบาล ประกอบด/วย 1) การรักษา
สัดส7วนหน้ีสาธารณะต7อผลิตภัณฑ"มวลรวมในประเทศในระดับท่ีไม7เกินร/อยละ 50.02) การกําหนดสัดส7วน
รายจ7ายการลงทุนของรัฐบาลไม7ตํ่ากว7าร/อยละ 25.0 ของงบประมาณโดยรวม และ 3) การกําหนดภาระหน้ี
รัฐบาลไม7ให/เกินร/อยละ 15.0ของงบประมาณรวม 
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  ขณะท่ี ภาคธุรกิจเอกชน ได/มีการประยุกต"ใช/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย7าง

กว/างขวางมากขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในช7วงป? 2540 องค"กรภาคธุรกิจได/มีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจเพื่อให/มีความรับผิดชอบต7อสังคมมากขึ้น บทเรียนจากวิกฤตทําให/องค"กรธุรกิจขนาดใหญ7เร่ิมมี
วิสัยทัศน"ท่ีมุ7งกําไรระยะยาวมากกว7าในระยะสั้น และให/ความเป6นธรรมแก7ผู/มีส7วนได/ส7วนเสีย การ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศน"ในการดําเนินธุรกิจได/ส7งผลต7อการวางแผนการลงทุน การผลิต การบริหาร
กําลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกด/าน ท้ังกลุ7มธุรกิจขนาดใหญ7 และกลุ7มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย7อม มีการกระจายความเสี่ยงอย7างรอบคอบ โดยเฉพาะการกระจายแหล7งเงินทุนจากหน้ีระยะสั้น
ในตลาดเงินมาเป6นการระดมทุนในตลาดทุนมากขึ้น สินเช่ือของภาคธุรกิจท่ีไม7ใช7สถาบันการเงินต7อผลิตภัณฑ"
มวลรวมในประเทศลดลงจากร/อยละ 44.1  ในป? 2546 เป6นร/อยละ 36.3 ในป? 2543 ขณะท่ีการออกหุ/นกู/และ
หุ/นทุนมีสัดส7วนเพ่ิมขึ้น การระดมทุนได/คํานึงถึงศักยภาพของทุนในประเทศอย7างรอบคอบมากกว7าในช7วง
ก7อนเกิดภาวะวิกฤต จึงลดการก7อหน้ีต7างประเทศลงอย7างชัดเจน สัดส7วนหน้ีต7างประเทศต7อผลิตภัณฑ"มวล
รวมในประเทศลดลงจากร/อยละ 72.9 ในป? 2542 เป6นร/อยละ 33.9 ในป? 2553 รวมท้ังมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการสร/างฐานการผลิตท่ีใช/วัตถุดิบโดยเฉพาะภาคเกษตรและนําภูมิปNญญาท/องถิ่นมาต7อยอด
สร/างคุณค7าท่ีผลประโยชน"ตกอยู7กับประชาชนในพื้นท่ี เช7น การผลิตและการส7งออกสินค/าเคร่ืองใช/ในบ/าน สบู7 
ผลิตภัณฑ"จากพืชสมุนไพร รายได/จึงกระจายสู7ชุมชน สินค/าส7งออกเร่ิมมีฐานท่ีกระจายประเภทผลิตภัณฑ"
หลากหลายมากขึ้นเช7นเดียวกับการกระจายตลาดส7งออกไปสู7ตลาดใหม7ๆ  เพื่อลดความเสี่ยง 

  ส7วน ภาคประชาชนและชุมชน รับรู/ เข/าใจและน/อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต"ใช/ในการดําเนินชีวิตแบบเรียบง7าย ประหยัด ไม7ฟุVมเฟSอย มีการเก็บออม และสร/างการมี
ส7วนร7วมในชุมชน  จากการเผยแพร7แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย7างต7อเนื่อง กว/างขวางต้ังแต7
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เป6นต/นมา ทําให/การรับรู/ของประชาชนขยายตัวค7อนข/างมาก จากผลการ
สํารวจของโครงการ พ.ศ. พอเพียงในช7วงป? 2550 – 2551 ประชาชนกลุ7มตัวอย7างท้ังหมดรับรู/ข/อมูลข7าวสาร
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ7านสื่อโทรทัศน" หนังสือพิมพ" วารสาร นิตยสาร และวิทยุ ขณะท่ี
ความเข/าใจในการนําไปประยุกต"ใช/เพื่อการดํารงชีพมีสูงถึงร/อยละ 74.0 ของกลุ7มตัวอย7าง ความเข/าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกต7างกันในแต7ละหลักการ ในหลักความพอประมาณ การมี
ภูมิคุ/มกัน และเงื่อนไขการมีความรู/ พบว7า การมีคุณธรรมอยู7ในเกณฑ"สูงถึงร/อยละ 75–85 ขณะท่ีความ
เข/าใจในหลักความมีเหตุผลมีร/อยละ 44.0 และประชาชนมีความเข/าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ว7ามีเช่ือมโยงอย7างมากกับการประหยัด ไม7ฟุVมเฟSอย มีชีวิตเรียบง7าย มีการออม และเอื้อเฟSTอ เผื่อแผ7 แบ7งปNน
ช7วยเหลือผู/ท่ีด/อยโอกาส 

  ขณะท่ี ภาคเกษตร เป6นภาคท่ีมีความสําคัญและมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกต"ใช/ในทุกระดับอย7างกว/างขวางต้ังแต7ระดับเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หลักการของ
เกษตรทฤษฎีใหม7เป6นการประยุกต"ใช/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด/านการเกษตรท่ีเป6นรูปธรรม นําไปสู7
ความพออยู7พอกินมีความม่ันคงและปลอดภัยด/านอาหาร ลดรายจ7าย พ่ึงตนเอง และแก/ปNญหาความยากจน
ของภาคครัวเรือนและภาคชุมชน เกษตรกรท่ีน/อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต"ใช/ใน
หลายพื้นท่ี ปรากฏผลชัดเจนว7าสามารถก/าวพ/นภาวะหน้ีสินจากการทําการเกษตรเชิงพาณิชย"สู7เกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรีย"วนเกษตร เกษตรกรตัวอย7างท่ีได/รับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดาริ ต7างก็ยืนยันว7าเกษตรกรท่ีเร่ิมต/นชีวิตใหม7ด/วยการดําเนินตามเกษตรทฤษฎีใหม7ท่ีลดรายจ7าย ลดการใช/
สารเคมี และเน/นการผลิตท่ียึดความมีเหตุผล และองค"ความรู/ สามารถทําให/เกษตรกรมีเงินออม หลุดพ/น
จากภาวะหน้ีสิน และมีรายได/ม่ันคงสามารถช7วยเหลือ แบ7งปNนให/เพื่อนบ/านและชุมชน 

  นอกจากน้ี ด3านการศึกษา ท้ังมูลนิธิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต/การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห7งชาติ และสถาบันวิจัยอื่นๆ ได/มีการสร/างองค"ความรู/เกี่ยวกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต"ใช/อย7างหลากหลายมากขึ้น มีการสังเคราะห"บทเรียนจากการปฏิบัติจริง นํามาจัดระบบ
ฐานข/อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร7ความรู/ความเข/าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย7างกว/างขวางในหน7วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และท/องถิ่น จัดทําหลักสูตรการเรียน
การสอนและการฝXกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหลักสูตรท้ังระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามี 26 หลักสูตร/รายวิชา ใน 19 สถาบัน มี
การเสริมสร/างเครือข7ายการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยท่ีมีการเป9ดสอน รวมท้ังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/
อย7างสมํ่าเสมอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให/เข/มข/นย่ิงขึ้น 
 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 
ภายใต/สถานการณ"การเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลต7อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 สะท/อนให/เห็นว7าประเทศไทยยังต/องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีผันผวน ซับซ/อนและคาดการณ"ผลกระทบได/ยาก แม/ว7าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ/มกัน
เพ่ิมขึ้น และมีภูมิคุ/มกันท่ีแข็งแกร7งแตกต7างกันไปท้ังในระดับปNจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต7ก็ยังไม7
เพียงพอท่ีจะรองรับสถานการณ"การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได/อย7างมีประสิทธิภาพ ส7งผลให/ประเทศต/อง
เผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐท่ีอ7อนแอ โครงสร/างเศรษฐกิจท่ี
ไม7สามารถรองรับการเติบโตอย7างย่ังยืน ท้ังความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของค7านิยมท่ีดีงามในสังคมไทย 
ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม และความเสี่ยงด/านความม่ันคงของประเทศ 
จึงจําเป6นต/องนําภูมิคุ/มกันท่ีมีอยู7พร/อมท้ังสร/างภูมิคุ/มกันในประเทศให/เข/มแข็งขึ้นภายใต/หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร/างทุนท่ีมีอยู7ของประเทศให/เข/มแข็ง ท้ังทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม รวมท้ังใช/ประโยชน"อย7างมีประสิทธิภาพและเป6นธรรม เพื่อ
เตรียมพร/อมให/ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได/อย7างย่ังยืน 

 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดท่ีมีความต7อเนื่องจาก

แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คน
เป.นศูนย0กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร3างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให3บัง
เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงขึ้นในทุกระดับ เพื่อให/การพัฒนาและบริหารประเทศเป6นไปบนทางสาย
กลาง เช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย7างบูรณาการ ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล/อมและการเมือง โดย
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มีการวิเคราะห"อย7าง “มีเหตุผล” และใช/หลัก “ความพอประมาณ” ให/เกิดความสมดุลระหว7างมิติทางวัตถุ

กับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว7างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแข7งขันในเวทีโลก ความ

สมดุลระหว7างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุ3มกัน” ด/วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให/เพียงพอ

พร/อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท้ังน้ี การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต/องใช/ “ความรอบรู/” ในการพัฒนาด/านต7างๆ ด/วยความรอบคอบ เป6นไป
ตามลําดับขั้นตอน และสอดคล/องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังเสริมสร/างศีลธรรมและสานึกใน 
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน/าท่ีและดําเนินชีวิตด/วย “ความเพียร” จะเป6นภูมิคุ/มกันท่ีดีให/พร/อม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังในระดับปNจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร"การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
จึงต/องเร7งสร/างภูมิคุ/มกันเพ่ิมขึ้นในมิติการพัฒนาด/านต7างๆ เพื่อป;องกันปNจจัยเสี่ยงท่ีสังคมไทยต/องเผชิญ 
และเสริมรากฐานของประเทศด/านต7างๆ ให/เข/มแข็ง ควบคู7ไปกับการให/ความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให/มีคุณภาพ ก/าวทันต7อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข/าถึงทรัพยากรและได/รับประโยชน"จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย7างเป6นธรรม รวมท้ังสร/างโอกาสทางเศรษฐกิจด/วยฐานความรู/ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และความคิดสร/างสรรค"บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป6นมิตรต7อสิ่งแวดล/อมนําไปสู7การ
พัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและย่ังยืน โดยมีแนวทางการสร/างภูมิคุ/มกันในประเด็นต7างๆ ท่ีสําคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ดังน้ี 

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสู$สังคมคุณภาพ มุ7งสร/างภูมิคุ/มกันต้ังแต7ระดับ

ปNจเจก ครอบครัวและชุมชนสู7สังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข/ากับการ
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังมีส7วนร7วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศได/อย7างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด/วย 

1.1 การสร3างความเป.นธรรมในสังคม ให/ความสําคัญกับการสร/าง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให/ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข/าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ มี
โอกาสเข/าถึงทรัพยากรและโครงสร/างพื้นฐานในการสร/างอาชีพและรายได/ท่ีม่ันคง สามารถเข/าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย7างเสมอภาคและสามารถดํารงชีวิตอยู7ได/อย7างมีศักดิ์ศรี ภายใต/ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีโปร7งใส ยึดประโยชน"ส7วนรวมและเป9ดโอกาสการมีส7วนร7วมของประชาชนทุกภาคส7วนใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ 

1.2 การพัฒนาคนสู$สังคมแห$งการเรียนรู3ตลอดชีวิต ให/ความสําคัญ

กับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช7วงวัยให/มีภูมิคุ/มกันต7อการเปลี่ยนแปลง มีความพร/อมท้ังด/านร7างกายท่ี
สมบูรณ"แข็งแรง มีสติปNญญาท่ีรอบรู/ และมีจิตใจท่ีสานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและ
สามารถเรียนรู/ตลอดชีวิต ควบคู7กับการเสริมสร/างสภาพแวดล/อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให/เข/มแข็ง
และเอื้อต7อการพัฒนาคน 

2. การปรับโครงสร3างเศรษฐกิจสู$ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม$ ท่ีมุ7ง

พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให/เข/มแข็ง เพื่อลดการพ่ึงพาปNจจัยภายนอก โดยการสร/างความเข/มแข็งให/กับ
ผู/ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม ผู/ประกอบการหน่ึง
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ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ" และผู/ประกอบการในภาคเกษตร ให/ใช/ภูมิปNญญา วิทยาศาสตร" เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร/างสรรค" เพื่อยกระดับสู7การผลิตและการให/บริการบนฐานความรู/ และท่ีเป6นมิตรต7อ
สิ่งแวดล/อม ตลอดจนให/มีการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคต7างๆ บนพื้นฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน รวมท้ัง
สร/างภูมิคุ/มกันต7อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบด/วย 

2.1 การสร3างความเข3มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหาร
และพลังงาน ให/ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป6นฐานการผลิตภาคเกษตรให/

เข/มแข็งและสามารถใช/ประโยชน"ได/อย7างย่ังยืน เพื่อให/ภาคเกษตรเป6นฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมี
ความม่ันคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร/างความม่ันคงในอาชีพและ
รายได/ให/แก7เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให/ความสําคัญกับการสร/าง
ความม่ันคงด/านอาหารและพลังงานชีวภาพท้ังในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสร/างภูมิคุ/มกันให/
ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองและเผชิญกับปNจจัยเสี่ยงต7างๆ ได/อย7างม่ันคง 

    2.2 การปรับโครงสร3างเศรษฐกิจสู$การเติบโตอย$างมีคุณภาพและ
ย่ังยืน ให/ความสําคัญกับการปรับโครงสร/างเศรษฐกิจบนฐานความรู/ ความคิดสร/างสรรค" และภูมิปNญญา 

ภายใต/ปNจจัยสนับสนุนท่ีเอื้ออํานวยและระบบการแข7งขันท่ีเป6นธรรม มุ7งปรับโครงสร/างการค/าและการลงทุน
ให/สอดคล/องกับความต/องการของตลาดท้ังภายในและต7างประเทศ สร/างมูลค7าเพ่ิมให/กับสาขาบริการท่ีมี
ศักยภาพ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู7อุตสาหกรรมฐานความรู/เชิงสร/างสรรค"และเป6นมิตรต7อสิ่งแวดล/อม 
พัฒนาโครงสร/างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส" ควบคู7ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบต7างๆ และ
บริหารจัดการเศรษฐกิจส7วนรวมอย7างมีประสิทธิภาพ เพื่อให/เป6นฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเข/มแข็งและ
ขยายตัวอย7างมีคุณภาพ 

2.3 การสร3างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม  ให/ความสําคัญกับการเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความ
ร7วมมือระหว7างประเทศในภูมิภาคต7างๆ บนพื้นฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ/มกันต7อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกให/ความสําคัญกับการพัฒนาความร7วมมือแบบหุ/นส7วนการพัฒนาท่ีย่ังยืนและยึด
ผลประโยชน"ร7วมกันท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สร/างปฏิสัมพันธ"ในความร7วมมือระหว7างประเทศอย7าง
สร/างสรรค" เตรียมความพร/อมของประเทศไทยในการเข/าสู7ประชาคมอาเซียน และเสริมสร/างความเข/มแข็ง
ของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต7ระดับชุมชนท/องถิ่นให/ก/าวทันการเปลี่ยนแปลง 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อมอย$างย่ังยืน ให/

ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมให/เพียงพอต7อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส7วนร7วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช/ประโยชน" การปรับกระบวนทัศน"
การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู7การเป6นเศรษฐกิจและสังคมคาร"บอนตํ่าและเป6นมิตรกับสิ่งแวดล/อม 
ควบคู7ไปกับการเตรียมความพร/อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร/าง
ภูมิคุ/มกันด/านการค/าจากเงื่อนไขด/านสิ่งแวดล/อมและเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพื่อให/สังคมมี
ภูมิคุ/มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให/คนในสังคมไทย 
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โดยสรุป การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จะเป6นการสร/างภูมิคุ/มกันใน

มิติต7างๆให/แก7 ปNจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช/แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู7
ความย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต7อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 พร/อมท้ังขยายการ
นําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพจาก 3 ทุน ท้ังทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อม เป6น 6 ทุน ได/แก7 ทุนมนุษย" ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อม และทุนทางวัฒนธรรมมาใช/ประโยชน"อย7างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร/างฐาน
ทางปNญญาเพื่อเป6นภูมิคุ/มกันให/กับคนและสังคมไทยเป6นสังคมท่ีมีคุณภาพ ก/าวสู7สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวท่ี
มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย7างย่ังยืนและเป6นมิตรต7อสิ่งแวดล/อม โดยนาความรู/และจุดแข็งของอัต
ลักษณ"ไทยมาปรับโครงสร/างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมท่ีเข/มแข็ง เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอย7างรู/เท7าทัน สร/างความย่ังยืนของภาคเกษตรและความม่ังคั่งด/านอาหารและพลังงาน รวมท้ังการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอย7างย่ังยืน ควบคู7ไปกับการเสริมสร/างระบบธรรมาภิบาลและ
ความสมานฉันท"ในทุกภาคส7วนและทุกระดับ เป6นฐานการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและสมดุล มุ7งสู7การอยู7
ร7วมกันในสังคมอย7างมีความสุขและเป6นธรรม 
 

2. การประเมินสถานการณ0 ความเสี่ยงและการสร3างภมูิคุ3มกันของประเทศ 
2.1 สถานการณ0การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต$อการพัฒนาประเทศ  

   ประเทศไทยยังต/องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกสําคัญท่ีส7งผลกระทบ
ต7อการพัฒนาประเทศ ท้ังท่ีจะเป6นโอกาสและอุปสรรค ดังน้ี  

   2.1.1 การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่สําคัญ สรุปได/ดังน้ี  

    1) กฎ กติกาใหม$ของโลกหลายด3านส$งผลให3ทุกประเทศต3อง
ปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกท่ีผ7านมาได/ส7งผลให/เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการ

บริหารจัดการเศรษฐกิจโลกท้ังด/านการค/า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล/อม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหม7
ของโลก  

    2) การปรับตัวเข3าสู$เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย0กลาง รวมทั้ง
ภูมิภาคเอเชียซึ่งทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ7มประเทศอุตสาหกรรมใหม7 อาทิ ฮ7องกง เกาหลี 

สิงคโปร" ไต/หวัน และกลุ7มประเทศอาเซียน ท่ีมีแนวโน/มเป6นศูนย"กลางการผลิตสินค/าอุตสาหกรรมโลก ขณะท่ี
นโยบายการเป9ดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพ่ิมขึ้นของชนช้ัน
กลางในภูมิภาคเอเชีย จะช7วยเพ่ิมกาลังซื้อในตลาดโลก       

3) การเข3าสู$สังคมผู3สูงอายุของโลก ในช7วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมขึ้นอีก 81.86 ล/านคน และการเป6นสังคมผู/สูงอายุของประเทศสําคัญในโลก มี
ผลกระทบต7อการเคลื่อนย/ายกําลังคนข/ามประเทศ  

    4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส$งผลให3สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน ในช7วง 30 ป?ท่ีผ7านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต7อทศวรรษ ส7งผลให/
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สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก7อให/เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ7อยคร้ังและทวีความรุนแรง อาทิ แผ7นดินไหว 
ดินถล7ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล/ง ไฟปVา 

    5) ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของโลก มีแนวโน3มจะเป.น
ปIญหาสําคัญ ความต/องการพืชพลังงาน สินค/าเกษตรและอาหารมีแนวโน/มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากร
โลก แต7การผลิตพืชอาหารลดลงด/วยข/อจํากัดด/านพื้นท่ี เทคโนโลยีท่ีมีอยู7 และการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ  

    6) ความก3าวหน3าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสาํคัญต$อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตอบสนองต$อการดาํรงชีวิตของประชาชนมากย่ิงขึน้ ท้ังเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมอง
และจิต ซึ่งจะเป6นได/ท้ังโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข/อมูลธุรกิจหรือข/อมูลส7วน
บุคคล  
    7) การก$อการร3ายสากลเป.นภัยคุกคามประชาคมโลก การก7อการ
ร/ายและอาชญากรรมข/ามชาติมีแนวโน/มขยายตัวท่ัวโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข7ายท่ีซับซ/อนมากขึ้น  
 

   2.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ สรุปได3ดังนี้  
    1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด3านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู7ในเกณฑ"ดี โดยภาคอุตสาหกรรมเป6นภาคการผลิตท่ีมีบทบาทสูง 
ภาคเกษตรเป6นแหล7งสร/างรายได/หลักของประชาชนส7วนใหญ7ในประเทศและเป6นฐานในการสร/างมูลค7าเพ่ิม
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสร/างมูลค7าเพ่ิมให/แก7เศรษฐกิจ  

    2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด3านสังคม ประเทศไทยก/าวสู7สังคม

ผู/สูงอายุจากการมีโครงสร/างประชากรท่ีวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได/รับการ
พัฒนาศักยภาพทุกช7วงวัย แต7ยังมีปNญหาด/านคุณภาพการศึกษาและสติปNญญาของเด็ก มีพฤติกรรมเสี่ยงต7อ
สุขภาพ และผลิตภาพแรงงานตํ่า  

    3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด3านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล3อมทุนทรัพยากร ธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส7งผลซ้ําเติมให/ปNญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมรุนแรง กระทบต7อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมยังไม7มีประสิทธิภาพเท7าท่ีควร    
   

4) การเปลี่ยนแปลงด3านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ 

ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แต7ความขัดแย/งทางการเมืองและความไม7สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต/ยังดํารงอยู7และส7งผลต7อเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน ความเช่ือม่ันของนานาประเทศ 
ตลอดจนความสงบสุขท่ีลดลง ขณะท่ีประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมท่ีดีขึ้น แต7ขีด
ความสามารถในการป;องกันการทุจริตต/องปรับปรุง การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเร่ืองการเพ่ิม
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รายได/ให/องค"กรปกครองส7วนท/องถิ่น แต7มีความล7าช/าในการถ7ายโอนภารกิจและมีความไม7ชัดเจนในการแบ7ง
บทบาทหน/าท่ีกับราชการ 

 
ส7วนกลาง ขณะเดียวกัน การคอร"รัปช่ันยังคงเป6นปNญหาสําคัญของไทย กลุ7มคนรุ7นใหม7เห็นว7าการคอร"รัปช่ัน
เป6นเร่ืองท่ียอมรับได/ 
 

  2.2 การประเมินความเสี่ยง 
   ในช7วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยง ท่ีต/อง
เตรียมการสร/างภูมิคุ/มกันให/ประเทศพร/อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย7างมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังน้ี  

   2.2.1 การบริหารภาครัฐอ$อนแอ ไม7สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได/

อย7างมีประสิทธิภาพ อํานาจรัฐถูกใช/เพื่อผลประโยชน"ของคนบางกลุ7ม ความสัมพันธ"ระหว7างภาครัฐกับภาค
ประชาชนและระหว7างประชาชนกับประชาชนในบางพื้นท่ีมีช7องว7างมากขึ้น  

   2.2.2 โครงสร3างทางเศรษฐกิจไม$สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย$าง
ย่ังยืน เศรษฐกิจไทยมีความอ7อนไหวต7อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปNจจยัแวดล/อมโลกท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู7กับปNจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกท่ีมีผลิตภาพ
การผลิตตํ่า เป6นอุปสรรคต7อการเพ่ิมความสามารถในการแข7งขันในตลาดโลก  

   2.2.3 โครงสร3างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นขณะที่ประชากรวัยเด็กและ
วัยแรงงานลดลง ประเทศไทยจะเป6นสังคมผู/สูงอายุอย7างสมบูรณ"ในป? 2568 ขณะท่ีประชากรวัยเด็กมี

สัดส7วนลดลงอย7างต7อเนื่อง ทําให/สัดส7วนประชากรวัยแรงงานลดลงในช7วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 อาจ
กระทบต7อความต/องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต  

   2.2.4 ค$านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน 
กระแสโลกาภิวัตน"มีผลกระทบต7อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมท่ีดีงาม ส7งผลให/สังคมไทยมีความเป6นวัตถุนิยม 
คนไทยให/ความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามลดลง  

   2.2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล3อมของประเทศมีแนวโน3ม
เสื่อมโทรมรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงท้ังในด/านกายภาพ การใช/ประโยชน" การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศส7งผลให/สถานการณ"และแนวโน/มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมทวี
ความรุนแรง โดยเฉพาะการขาดแคลนนํ้า การใช/ทรัพยากรอย7างสิ้นเปลือง ไม7คุ/มค7า และปริมาณของเสียท่ี
เพ่ิมขึ้น นําไปสู7ความเสี่ยงต7อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝN^งอย7าง
ต7อเนื่อง  

   2.2.6 ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด3านความม่ันคง ท้ังท่ีมาจากปNญหาการ

ก7อความไม7สงบในประเทศ ปNญหาการก7อการร/าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข7งขันด/านต7างๆ ในเวทีระหว7าง
ประเทศ รวมท้ัง ภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษย"และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง มีแนวโน/มจะมีความ
รุนแรงและผลกระทบเพ่ิมขึ้นในระยะต7อไป  
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  2.3 การสร3างภูมิคุ3มกันของประเทศ  
   เพื่อให/ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได/อย7างมี
ประสิทธิภาพ จําเป6นต/องสร/างภูมิคุ/มกันประเทศ ดังน้ี  

   2.3.1 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย0ทรงเป.นประมุข สถาบันพระมหากษัตริย"เป6นสถาบันหลักท่ียึดโยงคนในชาติให/เกาะเกี่ยว

กันอย7างแน7นเฟ;น เป6นแบบอย7างในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม  

   2.3.2 การพัฒนาประเทศให3อยู$บนฐานความรู3และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย การ

วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีเป6นแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช/ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพตํ่า ไปสู7การใช/ความรู/
และความชํานาญด/านวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี  

   2.3.3 สังคมไทยมีค$านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม
สามารถยึดโยงคนไทยให/เป6นเอกภาพ ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแย/งในสังคมไทย ประชาชน
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต"ใช/กับชีวิตประจําวัน ครอบครัวบ7มเพาะความเป6นไทยท่ีมีจิต
สานึกและอัตลักษณ"ให/บุตรหลานได/ตระหนักถึงรากเหง/าของตนเอง  

   2.3.4 ภาคการเกษตรเป.นฐานรายได3หลักและความม่ันคงด3านอาหารของ
ประเทศ ก7อให/เกิดประโยชน"หลายด/าน ท้ังแหล7งสร/างงาน แหล7งผลิตอาหาร และเช่ือมโยงวิถีชีวิตของ
สังคมไทย มีส7วนสําคัญในการลดความยากจน สร/างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร/อน  

   2.3.5 ชุมชนเป.นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส$วนร$วมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป.นสังคมสวัสดิการ เป6นพลังหลักในการพัฒนารากฐานของ
ประเทศให/ม่ันคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปNญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อมในระดับท/องถิ่นได/อย7างมีประสิทธิภาพ กลไกชุมชนสามารถพัฒนาท/องถิ่นให/เจริญรุ7งเรือง  
 

 3. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  3.1 แนวคิดหลัก 

ภายใต/สถานการณ"การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีจะ
ส7งผลกระทบต7อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเป6นต/องกําหนดยุทธศาสตร"การพัฒนาท่ี
เหมาะสม ขณะท่ีการทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะท่ีผ7านมาสะท/อนปNญหาเชิงโครงสร/างของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล/อม และการบริหารจัดการประเทศท่ีไม7เอื้อต7อการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระยะยาว ท้ังมี
ความเสี่ยงในหลายมิติท่ีอาจทาให/ปNญหาต7างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจําเป6นต/อง
เตรียมพร/อมและสร/างภูมิคุ/มกันของประเทศให/เข/มแข็งภายใต/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให/สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได/อย7างม่ันคงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงมีแนวคิดท่ีต7อเนื่องจาก 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อน
ให/บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนย่ิงขึ้นในทุกภาคส7วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป6น
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องค"รวมท่ีมี “คนเป6นศูนย"กลางการพัฒนา” มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย7างบูรณาการ ท้ังมิติตัว
คน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล/อม และการเมือง เพื่อสร/างภูมิคุ/มกันให/พร/อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ท้ังในระดับปNจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให/ความสําคัญกับการมีส7วนร7วม
ของทุกภาคส7วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
 

3.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ได/ตระหนักถึงสถานการณ"

และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด/าน
เศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ท่ีเป6นไปอย7างรวดเร็วและส7งผลกระทบอย7างชัดเจนต7อประเทศไทยท้ังเชิง
บวกและลบดังน้ัน ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล7าว จึงเป6นการใช/จุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยู7ให/เป6นประโยชน"ต7อการพัฒนาประเทศเพื่อ
สร/างความเข/มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให/ความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเน/นการเสริมสร/างความเข/มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม ขณะเดียวกัน จําเป6นต/องปรับตัวในการเช่ือมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต/กรอบความร7วมมือต7างๆ เพื่อสามารถใช/
โอกาสท่ีเกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ/มกันของทุนท่ีมีอยู7ในสังคมไทยได/อย7างเหมาะสม พร/อมก/าวสู7ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป? 2558ขณะเดียวกัน จําเป6นต/องสร/างความพร/อมสําหรับเช่ือมโยงด/านกายภาพท้ัง
โครงสร/างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส" ควบคู7กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร/างองค"ความรู/ การ
พัฒนาวิทยาศาสตร" เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร/างสรรค" ให/เป6นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทยการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเป6นการสร/าง
ภูมิคุ/มกันในมิติต7างๆ เพื่อให/การพัฒนาประเทศสู7ความสมดุลและย่ังยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพ
มาใช/ประโยชน"อย7างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร/อมท้ังเสริมสร/างให/แข็งแกร7งเพื่อเป6นรากฐานการพัฒนา
ประเทศท่ีสําคัญได/แก7 การเสริมสร/างทุนสังคม (ทุนมนุษย" ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให/ความสําคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยสู7สังคมคุณภาพ มุ7งสร/างภูมิคุ/มกันต้ังแต7ระดับปNจเจก ครอบครัว และชุมชน 
สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข/ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข/าถึงทรัพยากรและได/รับประโยชน"
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย7างเป6นธรรม สําหรับการเสริมสร/างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน)มุ7งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให/เข/มแข็ง โดยใช/ภูมิปNญญา วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี และ
ความคิดสร/างสรรค" ให/ความสําคัญกับการปรับโครงสร/างการค/าและการลงทุนให/สอดคล/องกับความ
ต/องการของตลาดภายในประเทศและต7างประเทศ การผลิตท่ีเป6นมิตรต7อสิ่งแวดล/อม และมีการเช่ือมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคต7างๆ บนพื้นฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส7วนการเสริมสร/างทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อม ให/ความสําคัญกับการสร/างความม่ันคงด/านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อมท่ีเป6นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ7งสู7การเป6นเศรษฐกิจและสังคมคาร"บอนตํ่าและเป6นมิตรกับ
สิ่งแวดล/อม การเตรียมความพร/อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังการ
สร/างภูมิคุ/มกันด/านการค/าจากเงื่อนไขด/านสิ่งแวดล/อม ควบคู7ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 
ขณะเดียวกัน จําเป6นต/องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร/างความเป6นธรรมในสังคม ให/ความสําคัญกับ
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การพัฒนาระบบราชการและข/าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอํานาจให/แก7
องค"กรปกครองส7วนท/องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป;องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย7างมีส7วนร7วม ส7งเสริมให/ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข/าถึงกระบวนการยุติธรรมอย7างเท7าเทียมและสร/าง
ความเป6นธรรมในการเข/าถึงทรัพยากร ควบคู7ไปกับปลูกจิตสานึก ค7านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก7
ประชาชนทุกกลุ7ม 
 

 4. วิสัยทัศน0และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี 11 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มุ7งพัฒนาภายใต/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขับเคลื่อนให/บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนย่ิงขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป6นศูนย"กลางของการพัฒนา ให/
ความสําคัญกับการสร/างกระบวนการมีส7วนร7วมของทุกภาคส7วนในสังคม พัฒนาประเทศสู7ความสมดุลในทุก
มิติ อย7างบูรณาการ และเป6นองค"รวม และยึดวิสัยทัศน"ป? พ.ศ. 2570 ดังน้ี  
 

  

  4.1 วิสัยทัศน0และพันธกิจการพัฒนาประเทศ  
   การจัดทําแผนพัฒนาในระยะ 5 ป? ท่ีสอดคล/องกับวิสัยทัศน"ระยะยาวดังกล7าว 
จําเป6นต/องมีการกําหนดวิสัยทัศน" พันธกิจ วัตถุประสงค" ยุทธศาสตร" และแนวทางการพัฒนาท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูงในช7วงระยะ 5 ป? แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 จึงประกอบด/วยวิสัยทัศน"และพันธกิจ ดังน้ี  
 

   4.1.1 วิสัยทัศน0  
   “สังคมอยู7ร7วมกันอย7างมีความสุข ด/วยความเสมอภาค เป6นธรรม และมี
ภูมิคุ/มกันต7อการเปลี่ยนแปลง”  
 

   4.1.2 พันธกิจ  
    1) สร/างสังคมเป6นธรรมและเป6นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคง
ในชีวิต ได/รับการคุ/มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย7างท่ัวถึงและเท7าเทียม มีโอกาสเข/าถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย7างเสมอภาค ทุกภาคส7วนได/รับการเสริมพลังให/สามารถมีส7วนร7วมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใต/ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร7งใส เป6นธรรม  

“คนไทยภาคภูมใิจในความเป6นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห7งความพอเพยีง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมี
ความปลอดภัยและมั่นคง อยู7ในสภาวะแวดล/อมที่ด ีเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการ

ผลิตเป6นมติรกับสิ่งแวดล/อม มีความมั่นคงด/านอาหารและพลังงาน อยู7บนฐานทางเศรษฐกิจที่
พึ่งตนเองและแข7งขันได/ในเวทโีลก สามารถอยู7ในประชาคมภูมิภาคและโลกได/อย7างมีศักดิ์ศรี” 
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    2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให/มีคุณธรรม เรียนรู/ตลอดชีวิต มีทักษะและ
การดํารงชีวิตอย7างเหมาะสมในแต7ละช7วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท/องถิ่นมีความเข/มแข็ง สามารถ
ปรับตัวรู/เท7าทันกับการเปลี่ยนแปลง  
    3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให/เข/มแข็งและมีคุณภาพบน
ฐานความรู/ ความคิดสร/างสรรค" และภูมิปNญญา สร/างความม่ันคงด/านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร/าง
การผลิตและการบริโภคให/เป6นมิตรกับสิ่งแวดล/อม พร/อมสร/างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
    4) สร/างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม 
สนับสนุนการมีส7วนร7วมของชุมชน รวมท้ังสร/างภูมิคุ/มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 

  4.2. วัตถุประสงค0และเปLาหมาย  
    

4.2.1 วัตถุประสงค0  
    1) เพื่อเสริมสร/างสังคมท่ีเป6นธรรมและเป6นสังคมสงบสันติสุข  
    2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ7มวัยอย7างเป6นองค"รวมท้ังทางกาย ใจ 
สติปNญญา อารมณ" คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให/มีคุณภาพ  
    3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให/เติบโตอย7างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และย่ังยืน 
เป6นผู/นํา การผลิตสินค/าและบริการบนฐานปNญญาและความคิดสร/างสรรค"ในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป6นมิตรต7อสิ่งแวดล/อม นําไปสู7การเป6นสังคมคาร"บอนตํ่า  
    4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมให/เพียงพอ
ต7อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป6นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ  
 

   4.2.2 เปLาหมายหลัก  
    1) ความอยู7เย็นเป6นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความ
เหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดส7วนผู/อยู7ใต/เส/นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ"การคอร"รัปช่ันไม7ตํ่ากว7า 
5.0 คะแนน 
    2) คนไทยมีการเรียนรู/อย7างต7อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทาง
สังคมมีความเข/มแข็งมากขึ้น  
    3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให/
ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม7ตํ่ากว7าร/อยละ 3.0 ต7อป? เพ่ิมขีดความสามารถในการแข7งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค7าผลิตภัณฑ"ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมต7อ ผลิตภัณฑ"มวลรวมใน
ประเทศ ให/มีสัดส7วนไม7ตํ่ากว7าร/อยละ 40.0  
    4) คุณภาพสิ่งแวดล/อมอยู7ในเกณฑ"มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลด
การปล7อยก_าซเรือนกระจก รวมท้ังเพ่ิมพื้นท่ีปVาไม/เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
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   4.2.3 ตัวชี้วัด  
    1) ดัชนีความอยู7เย็นเป6นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส7วนรายได/ระหว7าง
กลุ7มประชากรท่ีมีรายได/สูงสุดร/อยละ 10.0 กับกลุ7มท่ีมีรายได/น/อยร/อยละ 10.0 สัดส7วนผู/อยู7ใต/เส/นความ
ยากจน สัดส7วนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเข/าถึง การคุ/มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ"การ
คอร"รัปช่ัน  
    2) จํานวนป?การศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู/เรียนทุกระดับการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม สัดส7วนประชากรท่ีเข/าถึงโครงข7ายคมนาคมและอินเทอร"เน็ตความเร็วสูง จํานวน
บุคลากรด/านการวิจัยและพัฒนา อัตราการปVวยด/วยโรคไม7ติดต7อ และดัชนีความอบอุ7นของครอบครัว 
    3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ;อ ผลิตภาพการ
ผลิตรวม อันดับความสามารถในการแข7งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส7วนมูลค7าผลิตภัณฑ"ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย7อมต7อผลิตภัณฑ"มวลรวมในประเทศ 
    4) คุณภาพนํ้าและอากาศ ร/อยละของพื้นท่ีปVาไม/ต7อพื้นท่ีประเทศ และ
สัดส7วนการปล7อยก_าซเรือนกระจกต7อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ"มวลรวม
ในประเทศต7อหัว 
 

 5 ยุทธศาสตร0การพัฒนา(เฉพาะท่ีเกี่ยวข3องกับการศึกษา) 
 การพัฒนาประเทศให/คนในสังคมอยู7ร7วมกันอย7างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย7างมีคุณภาพและ
ย่ังยืน ภายใต/กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ"ได/ยากและ
ซับซ/อนมากย่ิงขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงจําเป6นต/องกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร"
การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร7งสร/างภูมิคุ/มกันเพื่อป;องกันปNจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด/านต7างๆ 
ให/เข/มแข็ง ยุทธศาสตร"การพัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  มีดังน้ี (เฉพาะท่ีเกี่ยวข/องกับ
การศึกษา) 

5.2 ยุทธศาสตร0การพัฒนาคนสู$สังคมแห$งการเรียนรู3ตลอดชีวิตอย$างย่ังยืน มุ7ง

เตรียมคนให/พร/อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให/ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช7วงวัยให/มี
ภูมิคุ/มกันเพื่อเข/าสู7สังคมแห7งการเรียนรู/ตลอดชีวิตอย7างย่ังยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เสริมสร/างศักยภาพของคนในทุกมิติให/มีความพร/อมท้ังด/านร7างกายท่ีสมบูรณ"แข็งแรง มีสติปNญญาท่ีรอบรู/ 
และมีจิตใจท่ีสานึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และรู/คุณค7าความเป6นไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู/ตลอดชีวิต ควบคู7กับการเสริมสร/างสภาพแวดล/อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให/เข/มแข็งและเอื้อต7อ
การพัฒนาคน รวมท้ังส7งเสริมการพัฒนาชุมชนท/องถิ่นให/เข/มแข็งและสามารถสร/างภูมิคุ/มกันให/คนในชุมชน 
และเป6นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศโดยมีแนวทางสําคัญ ดังน้ี  

   5.2.1 ปรับโครงสร3างและการกระจายตัวประชากรให3เหมาะสม โดยส7งเสริม

คู7สมรสท่ีมีศักยภาพและความพร/อมให/มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ"ไม7ให/ตํ่ากว7าระดับท่ี
เป6นอยู7ปNจจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและส7งเสริมการต้ังถิ่นฐานของประชากรให/เหมาะสมสอดคล/องกับ
ศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นท่ี  
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   5.2.2 พัฒนาคุณภาพคนไทยให3มีภูมิคุ3มกันต$อการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนา

คุณภาพคนไทยทุกช7วงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรู/สู7วัฒนธรรมการเกื้อกูล เสริมสร/างทักษะให/คนมีการ
เรียนรู/ต7อเนื่องตลอดชีวิต การต7อยอดสู7นวัตกรรมความรู/ การฝXกฝนจนเกิดความคิดสร/างสรรค" 

   5.2.3 ส$งเสริมการลดปIจจัยเสี่ยงด3านสุขภาพอย$างเป.นองค0รวม โดยสร/าง
เสริมสุขภาวะคนไทยให/มีความสมบูรณ"แข็งแรงท้ังร7างกายและจิตใจ โดยการพัฒนาความรู/และทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และลดปNจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล/อมท่ีมีผลต7อสุขภาพ  

   5.2.4 ส$งเสริมการเรียนรู3ตลอดชีวิต โดยกระตุ/นให/เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู/
ด/วยการสร/างกระแสสังคมให/การเรียนรู/เป6นหน/าท่ีของคนไทยทุกคน สร/างนิสัยใฝVรู/ รักการอ7านต้ังแต7วัยเด็ก 
และส7งเสริมการเรียนรู/ร7วมกันของคนต7างวัย ควบคู7กับการส7งเสริมให/องค"กร กลุ7มบุคคล ชุมชน ประชาชน 
และสื่อทุกประเภทเป6นแหล7งเรียนรู/อย7างสร/างสรรค" สื่อสารด/วยภาษาท่ีเข/าใจง7าย ส7งเสริมการศึกษา
ทางเลือกท่ีสอดคล/องกับความต/องการของผู/เรียน สร/างปNจจัยสนับสนุนให/เกิดการเรียนรู/ตลอดชีวิต  

   5.2.5 เสริมสร3างความเข3มแข็งของสถาบันทางสังคม ส7งเสริมให/ทุกภาคส7วน

นาค7านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยเป6นฐานในการพัฒนาคนและสังคม โดยส7งเสริมความเข/มแข็งของ
สถาบันหลักทางสังคม พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมให/เอื้อต7อการพัฒนาคน และสร/างค7านิยมให/คน
ไทยภาคภูมใิจในวัฒนธรรมไทย  
 

  5.3 ยุทธศาสตร0ความเข3มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
เพื่อให/ภาคเกษตรเป6นฐานการผลิตท่ีม่ันคงและเติบโตอย7างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค/าเกษตร อาหาร
และพลังงานท่ีมีมูลค7าเพ่ิม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป6นมิตรกับสิ่งแวดล/อม และมีปริมาณเพียงพอกับ
ความต/องการของตลาดในระดับราคาท่ีเหมาะสมและเป6นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร/างความ
ม่ันคงในอาชีพและรายได/เกษตรกร สนับสนุนครัวเรือนและองค"กรเกษตรกร ชุมชนและเกษตรกรให/เข/มแข็ง
และสามารถพ่ึงพาตนเองได/อย7างย่ังยืน โดยมีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 

   5.3.3 การสร3างมูลค$าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห$วงโซ$การผลิต 
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร/างมูลค7าเพ่ิมสินค/าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส7งเสริม
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีให/ร7วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู/ประกอบการนํา
องค"ความรู/ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป6นมิตรต7อสิ่งแวดล/อมบนฐานความคิดริเร่ิมสร/างสรรค"มาใช/
ในการสร/างมูลค7าเพ่ิมสินค/า ผลิตภัณฑ"เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค/าเกษตรและ
อาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค/าเกษตรให/เทียบเท7าระดับสากล ส7งเสริมระบบตลาดกลางสินค/าเกษตร
และตลาดซื้อขายสินค/าเกษตรล7วงหน/า ส7งเสริมภาคเอกชนและองค"กรชุมชนเข/ามามีส7วนร7วมในการบริหาร
จัดการระบบสินค/าเกษตรและอาหารร7วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกส"ของภาคเกษตร 

5.5 ยุทธศาสตร0การสร3างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม มุ7งเพ่ิมศักยภาพในการใช/ประโยชน"จากความได/เปรียบด/านท่ีต้ังของประเทศในเชิง
ยุทธศาสตร" ซึ่งเป6นจุดเช่ือมโยงท่ีสําคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟ9ก เสริมสร/างประโยชน"ของไทยใน
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ด/านการค/า การลงทุน การเงินและโอกาสด/านการตลาดระหว7างประเทศ ในการเข/าสู7ประชาคมอาเซียน 
รวมท้ังเช่ือมโยงด/านการค/าการลงทุนกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหม7ในเอเชียและกลุ7มเศรษฐกิจใหม7ใน
เอเชียแปซิฟ9ก รวมท้ังผลักดันบทบาทของไทยให/เป6นส7วนสําคัญของความร7วมมือในการพัฒนาภายใต/กรอบ
ต7างๆ ได/แก7 อนุภูมิภาค อาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมท้ังเอเชียแปซิฟ9ก โดยมีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 

   5.5.3 สร3างความพร3อมในการเข3าสู$ประชาคมอาเซียน เป6นการพัฒนาความ

ร7วมมือระหว7างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการร7วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส7วนเศรษฐกิจ 

เสริมสร3างความเข3มแข็งให3สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให3มีมาตรฐานเป.นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ยกระดับทักษะฝ?มือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค/าและบริการ เพื่อ

ป;องกันสินค/าและบริการนําเข/าท่ีไม7ได/คุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ/าน 

   5.5.10 ปรับปรุงและเสริมสร3างความเข3มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศต้ังแต$ระดับชุมชนท3องถิ่น มุ7งเสริมสร/างศักยภาพชุมชนท/องถิ่นให/รับรู/และเตรียมพร/อมรับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีในการกําหนด
ยุทธศาสตร"การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ7มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให/สามารถพัฒนาเช่ือมโยง
กับประเทศเพื่อนบ/าน ส7งเสริมศักยภาพด/านวิชาการและเครือข7ายของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสร/างความ
ใกล/ชิด และปฏิสัมพันธ"กับประเทศในอนุภูมิภาค 
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2.2 แผนการบริหารราชการแผ$นดิน พ.ศ.2555-2558 
      ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล$ม 128 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันท่ี 21 กันยายน 2554 
     รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ0 ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
 โดยนํามาเฉพาะส7วนท่ีเกี่ยวข/องกับการท่ีจะกําหนดกรอบการจัดหา และพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 

 1. นโยบายเร$งด$วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปNแรก 
  1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ สร/างสมดุลและ
ความเข/มแข็งอย7างมีคุณภาพให/แก7ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
   1.8.2 ดําเนินการให/แรงงานมีรายได/เป6นวันละไม7น/อยกว7า300 บาท และผู/ท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได/เดือนละไม7น/อยกว7า 15,000 บาทอย7างสอดคล/องกับผลิตภาพและผลิต
ภาพ 
   

 2.ในส$วนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในช$วงระยะ 4 ปNของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลจะดําเนิน
นโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายข3อที่ 2 ถึงข3อที่ 8 ดังต$อไปนี้ 
  

 2. นโยบายความม่ันคงแห$งรัฐ 
  2.1 เทิดทูนและพิทักษ"รักษาไว/ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย"ดํารงไว/ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห7ง
องค"พระมหากษัตริย" น/อมนําพระราชดําริท้ังปวงไว/เหนือเกล/าเหนือกระหม7อม พร/อมท้ังอัญเชิญไปปฏิบัติให/
เป6นรูปธรรมเพื่อให/ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต7อสถาบัน
พระมหากษัตริย"ท้ังจะส7งเสริมและเผยแพร7โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อให/สังคมไทยเป6นสังคม
แห7งการรู/รักสามัคคี และดําเนินชีวิตอย7างพอเพียง 
 

 3. นโยบายเศรษฐกิจ 
  3.3 นโยบายปรับโครงสร3างเศรษฐกิจ 
   3.3.1 ภาคเกษตร 
    7) เร7งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรใน
ด/านธุรกิจ สร/างเกษตรกรรุ7นใหม7จากโครงการกองทุนต้ังตัวได/ ร7วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อความ
เป6นเลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการให/บุคลากรของสถาบันการศึกษาได/ทําหน/าท่ีสนับสนุน
การส7งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ"และพัฒนาผลิตภัณฑ" และการ
ตรวจสอบย/อนกลับแหล7งผลิตเร7งรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
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  3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.6.1 สนับสนุนการเข/าถึงข/อมูลและข7าวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เสริมสร/างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส7งเสริมการลดการใช/พลังงาน เป6นมิตรกับสิ่งแวดล/อม 
และเพ่ิมขีดความสามารถการแข7งขันของประเทศในระยะยาว 
   3.6.2 ส7งเสริมการเข/าถึงการใช/บริการเครือข7ายอินเทอร"เน็ตสาธารณะท่ีมีการใช/
งานตามความเหมาะสมโดยไม7คิดค7าใช/จ7าย ผลักดันให/คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน"
และกิจการโทรคมนาคมแห7งชาติ ใช/กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน"และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน"สาธารณะจัดให/มีบริการเครือข7ายอินเทอร"เน็ตตามมาตรฐานการให/บริการในพื้นท่ี
สาธารณะ สถานท่ีราชการ และสถานศึกษาท่ีกําหนดโดยไม7คิดค7าใช/จ7าย หรือกําหนดเป6นเงื่อนไขให/
ผู/ประกอบการจัดให/บริการโทรคมนาคมอย7างท่ัวถึง 
   3.6.3 ส7งเสริมการใช/คลื่นความถี่อันเป6นทรัพยากรของชาติให/มีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยคํานึงถึงผลประโยชน"ของประชาชนและประเทศชาติ อีกท้ังดํารงรักษาไว/ซึ่งสิทธิอันพึงได/ของ
ประเทศในการใช/เทคโนโลยีด/านการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก 
   3.6.4 ส7งเสริมการใช/สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน"ท้ังภาครัฐ ภาค
ประชาชน รวมท้ังการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช/เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป6นระบบดิจิตอล 
ท้ังน้ี ต/องคํานึงถึงการก7อให/เกิดประโยชน"สูงสุดท้ังต7อประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันให/
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคมแห7งชาติดําเนินการร7วมกับ
หน7วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข/อง 
   3.6.5 ส7งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต"แวร" ฮาร"ดแวร" และ
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข/อง และจัดให/มีกลไกสนับสนุนแหล7งทุนสําหรับผู/ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดย7อม รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให/มีศักยภาพได/มาตรฐานและสอดคล/องกับความต/องการ
ของอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให/ประเทศไทยเป6นศูนย"กลางด/านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ภูมิภาค 
 

 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.1 นโยบายการศึกษา 
   4.1.1 เร7งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู/ของสังคมไทย อัน
ประกอบด/วยการยกระดับองค"ความรู/ให/ได/มาตรฐานสากล จัดให/มีโครงการตําราแห7งชาติท่ีบรรจุความรู/ท่ี
ก/าวหน/าและได/มาตรฐานท้ังความรู/ท่ีเป6นสากลและภูมิปNญญาท/องถิ่น ส7งเสริมการอ7าน พร/อมท้ังส7งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาต7างประเทศและภาษาถิ่น จัดให/มีระบบการจัดการความรู/ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับให/รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป6นท/องถิ่นและความเป6น
ไทยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาทุกระดับช้ันโดยวัดผลจากการผ7านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ขจัดความไม7รู/หนังสือให/สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให/มีครูดีเพียงพอในทุกห/องเรียน ให/มโีรงเรียนและ
สถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นท่ี พัฒนามหาวิทยาลัยเข/าสู7ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให/
ผู/เรียนมีความรู/คู7คุณธรรมมุ7งการสร/างจริยธรรมในระดับปNจเจก รวมท้ังสร/างความตระหนักในสิทธิและ
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หน/าท่ีความเสมอภาค และดําเนินการให/การศึกษาเป6นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแท/จริงปรับปรุง
โครงสร/างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสู7พื้นท่ีให/เสร็จสมบูรณ"โดยเร่ิมจากพื้นท่ีท่ีมีความ
พร/อม 
 
   4.1.2 สร/างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
คํานึงถึงการสร/างความเสมอภาคและความเป6นธรรมให/เกิดขึ้นแก7ประชากรทุกกลุ7ม ซึ่งรวมถึงผู/ยากไร/ 
ผู/ด/อยโอกาส ผู/พิการ ผู/บกพร7องทางกายและการเรียนรู/ รวมท้ังชนกลุ7มน/อย โดยส7งเสริมการให/ความรู/ต้ังแต7
อยู7ในครรภ"มารดาถึงแรกเกิดให/ได/รับการดูแลอย7างมีประสิทธิภาพท้ังแม7และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามวัยและพัฒนาการอย7างมีคุณภาพต้ังแต7ก7อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให/มีการเทียบโอน
วุฒิการศึกษาสําหรับกลุ7มท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช7น กลุ7มแม7บ/าน จัดให/มีระบบสะสมผลการศึกษา
และการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให/กว/างขวางและลดปNญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากน้ี จะ
ดําเนินการลดข/อจํากัดของการเข/าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาช้ันสูง โดยจัดให/มี “โครงการ
เงินกู/เพื่อการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได/ในอนาคต” โดยให/ผู/กู/เร่ิมใช/คืนต7อเมื่อมีรายได/เพียงพอท่ีจะเลี้ยงตัวได/
พักชําระหน้ีแก7ผู/เป6นหน้ีกองทุนกู/ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหน้ีเป6นระบบท่ีผูกพันกับรายได/ใน
อนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข/าศึกษาต7อทุกระดับให/เอื้อต7อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย7างย่ิงจะ
จัดให/มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข/าศึกษาต7อในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและเป6นธรรม ดําเนิน “โครงการ 
1 อําเภอ 1 ทุน” เพื่อเป9ดโอกาสให/เด็กไทยได/ไปเรียนต7อต7างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ7งให/เกิดสังคม
แห7งการเรียนรู/และการศึกษาตลอดชีวิต 
 
   4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให/เป6นวิชาชีพช้ันสูงอย7างแท/จริงโดยปฏิรูประบบการ
ผลิตครูให/มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร/างแรงจูงใจให/คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข/าสู7วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค7าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก/าวหน/าของครูโดยใช/การประเมินเชิงประจักษ"
ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป6นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝXกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูอย7างต7อเนื่อง แก/ปNญหาหน้ีสินครูโดยการพักชําระหน้ีและการปรับโครงสร/างหน้ีตาม
นโยบายแก/ปNญหาหน้ีครัวเรือนของรัฐบาลพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช/ในการกระจายครูขจัดปNญหาการ
ขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช7น คณิตศาสตร" วิทยาศาสตร" และภาษา 
 
   4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให/สอดคล/องกับตลาดแรงงาน
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร/างประสบการณ"ระหว7างเรียนอย7างเหมาะสม และ
สนับสนุนการสร/างรายได/ระหว7างเรียน และสนับสนุนให/ผู/สําเร็จการศึกษามีงานทําได/ทันทีโดยความร7วมมือ
ระหว7างแหล7งงานกับสถานศึกษา ส7งเสริมให/มีศูนย"อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให/นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถเรียนรู/หาประสบการณ"ก7อนไปประกอบอาชีพโดยให/สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร7วมกับ
ผู/เช่ียวชาญในแต7ละอาชีพรวมท้ังจัดให/มีศูนย"ซ7อมสร/างประจําชุมชนเพื่อฝXกฝนช7างฝ?มือและการสร/างทักษะใน
การให/บริการแก7ประชาชนท้ังน้ี จะดําเนินการร7วมกับภาคเอกชนอย7างจริงจังเพื่อส7งเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาให/เป6นท่ียอมรับและสามารถมีรายได/สูงตามความสามารถ 
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   4.1.5 เร$งพัฒนาการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให3ทัดเทียมกับ
นานาชาติ โดยใช/เป6นเคร่ืองมือในการเร7งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให/มี

ระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส"แห7งชาติเพื่อเป6นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน"การเรียนรู/ให/เป6นแบบ
ผู/เรียนเป6นศูนย"กลางและเอื้อให/เกิดการเรียนรู/ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข7ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนา
ระบบ “ไซเบอร"โฮม”ท่ีสามารถส7งความรู/มายังผู/เรียนโดยระบบอินเทอร"เน็ตความเร็วสูง ส7งเสริมให/นักเรียน
ทุกระดับช้ันได/ใช/อุปกรณ"คอมพิวเตอร"แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน"เพื่อการศึกษาให/
กว/างขวาง ปรับปรุงห/องเรียนนําร7องให/ได/มาตรฐานห/องเรียนอิเล็กทรอนิกส"รวมท้ังเร7งดําเนินการให/ “กองทุน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได/ 
 

   4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร3างทุนปIญญาของชาติ พัฒนา
มหาวิทยาลัยให3มุ$งสู$การเป.นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข7ายการ

วิจัยแห7งชาติเพื่อสร/างทุนทางปNญญาและนวัตกรรม ผลักดันให/ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได/ทางเทคโนโลยี
เพื่อนําไปสู7การสร/างรากฐานใหม7ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดต้ังศูนย"ความเป6นเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับ
สาขาวิชาท่ีจําเป6นพัฒนาโครงสร/างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน/นความสัมพันธ"อย7างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพระหว7างองค"กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 
 

   4.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย0เพื่อรองรับการเป9ดเสรี

ประชาคมอาเซียน โดยร7วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนา
กําลังคนให/มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล/องตามความต/องการของภาคการผลิตและบริการ เร7งรัด
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํา
มาตรฐานฝ?มือแรงงานให/ครบทุกอุตสาหกรรม 
 

  4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   4.4.1 เร7งดําเนินการให/ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการร7วม
เทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย" และร7วมสร/างประเทศไทยให/เป6นประเทศท่ีอยู7สบาย โดย
น/อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ/าอยู7หัว ท่ีพระราชทานให/แก7รัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ7นดินด/วยการทํางานต้ังใจให/ประเทศเป6นท่ีอยู7ท่ีสบายในโลกท่ีมีความวุ7นวาย และน/อมนําพระราช
ดํารัสในพิธีเป9ดพิพิธภัณฑสถานแห7งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ”มา
หล7อหลอมและยึดเหน่ียวจิตใจเป6นหน่ึงเดียวเพื่อเสริมสร/างความปรองดองสมานฉันท"ให/กับคนในชาติ 
   4.4.2 อุปถัมภ" คุ/มครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 
ส7งเสริมการปรับปรุงองค"กรและกลไกท่ีรับผิดชอบด/านศาสนาเพื่อให/การบริหารจัดการ ส7งเสริม ทํานุบํารุง
ศาสนา มีความเป6นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมท้ังส7งเสริมความเข/าใจอันดีและสมานฉันท"ระหว7างศาสนิก
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ชนของทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใช/ในการส7งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสร/าง
แรงจูงใจให/ประชาชนใช/หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น 
 
   4.4.4 สร/างสรรค"อารยธรรมท่ีดีงามสู7วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังน้ี 
    1) สร/างความเช่ือมโยงระหว7างยุคสมัยอย7างต7อเนื่องโดยให/ความสําคัญ
ต7อบุคลากรทางด/านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให/ได/รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีเพื่อเป6นแม7พิมพ"ในการถ7ายทอดภูมิปNญญาองค"ความรู/ รวมถึงเป6นทูตวัฒนธรรม และเป6นแบบอย7างและ
สร/างแรงบันดาลใจให/แก7อนุชนรุ7นต7อไป 
    2) ส7งเสริมความร7วมมือและเช่ือมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร/าง
ความสัมพันธ"อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร/อยเรียงเร่ืองราวผ7านการสื่อสารรูปแบบใหม7และ
เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรู/ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส" สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร" รวมท้ัง
เผยแพร7และประชาสัมพันธ"ผ7านช7องทางการสื่อสารอันทันสมัย 
   4.4.6 พัฒนาแหล7งเรียนรู/ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพื่อส7งเสริมให/วัยรุ7น
ไทยเกิดการเรียนรู/ท่ีถูกต/อง ใช/เวลาว7างให/เป6นประโยชน" มีคุณธรรมเอื้ออาทรต7อผู/อื่น และเกิดการเรียนรู/
ศิลปะอย7างสร/างสรรค" เข/าใจถึงคุณค7า ซาบซึ้งในความสุนทรีย"ของศิลปะ 
   4.4.7 ขยายบทบาทและสร/างเครือข7ายความร7วมมือของสภาวัฒนธรรมทุก
จังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส7วนเพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให/เป6นกลไกเฝ;าระวังทาง
วัฒนธรรมท่ีครอบคลุมท้ังวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทท่ีมีผลกระทบต7อการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพร/อมท้ังขจัดสื่อท่ีเป6นภัยต7อสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสู7การสร/างภูมิคุ/มกัน
ทางสังคมอย7างเท7าทันสถานการณ" 
 

  4.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
   4.5.2 สร/างหลักประกันความม่ันคงในศักดิ์ศรีแห7งความเป6นมนุษย" ด/วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ  
   4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส7วนร7วมพัฒนาประเทศอย7างเสมอ
ภาค ด/วยการปกป;องสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายท่ีคุ/มครองสตรีท่ีถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึง
ศักยภาพของสตรีให/มีส7วนร7วมพัฒนาประเทศท้ังทางด/านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ิมโอกาสในการเข/าถึง
การศึกษาและสาธารณสุขแก7สตรีท้ังในเมืองและชนบทเพื่อให/มีความรู/และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีรายได/ มี
หลักประกันในการดํารงชีวิต จัดต้ังสถานดูแลเด็กในท่ีทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน การเพ่ิม
และพัฒนาศักยภาพของศูนย"พ่ึงได/เพื่อช7วยเหลือเด็กและผู/หญิงท่ีประสบปNญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตลอด 24 ช่ัวโมง ตลอดจนส7งเสริมบทบาทของสตรีให/เป6นหลักในการสร/างครอบครัวท่ีอบอุ7นม่ันคง รวมถึง
จัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีไทยให/เท7าทันโลกยุคใหม7 
   4.5.5 เสริมสร/างให/ผู/สูงอายุ คนพิการ และผู/ด/อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
ด/วยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต7าง ๆ สําหรับรองรับผู/สูงอายุและคนพิการ สร/างความพร/อมใน
การเป6นสังคมผู/สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให/การสงเคราะห" จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึง
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หาอาชีพให/แก7ผู/ด/อยโอกาสผู/พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให/ผู/สูงอายุร7วมเป6นพลังขับเคลื่อนสังคม
ภายใต/หลักคิดท่ีว7า ผู/สูงอายุเป6นบุคคลท่ีมีประสบการณ"สูง สมควรให/มามีส7วนร7วมในการพัฒนาบ/านเมือง 
 

 5. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 
  5.8 พัฒนาองค"ความรู/ในการบริหารจัดการด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม โดย
การส7งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค"ความรู/ท่ีชุมชน ท/องถิ่นส7งเสริมการทําวิจัยร7วมกับต7างประเทศ รวมท้ัง
ส7งเสริมการใช/เทคโนโลยีท่ีช7วยให/เกิดการใช/ทรัพยากรและพลังงานอย7างประหยัดและช7วยลดมลพิษ จัดหา
บุคลากรทางวิทยาศาสตร"ด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมในจังหวัดและองค"กรปกครองส7วนท/องถิ่น 
พัฒนาเครือข7ายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู/ระหว7างนักวิจัยและภาคีอื่น ๆ  

 

 6. นโยบายวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  6.1 เร7งพัฒนาให/ประเทศไทยเป6นสังคมท่ีอยู7บนพื้นฐานขององค"ความรู/ โดยพัฒนาความรู/
ด/านวิทยาศาสตร"ให/ประชาชนได/ใช/ในชีวิตประจําวันให/ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดให/มีแหล7ง
ความรู/สาธารณะเพ่ิมขึ้นท้ังในรูปองค"กร เช7น พิพิธภัณฑ"วิทยาศาสตร" สิ่งพิมพ" และผ7านทางเครือข7าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด/านวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีทุกระดับ 
  6.2 เร7งสร/างนักวิทยาศาสตร" นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร"ให/เพียงพอต7อความต/องการ
ของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย7างม่ันคงและนําพาประเทศไทยเข/าสู7ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู/แบบสร/างสรรค"และนวัตกรรมใหม7พัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อให/นักวิจัยมีระบบความก/าวหน/าใน
วิชาชีพ รวมท้ังพัฒนาแหล7งงานด/านการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยท้ังในภาครัฐและเอกชน 
  6.3 สนับสนุนและส7งเสริมให/เกิดการลงทุนและความร7วมมือระหว7างภาครัฐและเอกชน 
รวมท้ังสถาบันการศึกษาขั้นสูงให/เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถ7ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ7งสู7การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมต้ังแต7การพัฒนาภูมิปNญญาท/องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการบริการโดยเฉพาะในสาขาท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเป6นต7อการพัฒนาประเทศ เช7น 
สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 
  6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให/เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข7ายความร7วมมือเพื่อ
การวิจัยระหว7างหน7วยงานและสถาบันวิจัยท่ีสังกัดภาคส7วนต7าง ๆในประเทศ รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ลดความซ้ําซ/อนและทวีศักยภาพ  
 

 8. นโยบายการบริหารกิจการบ3านเมืองท่ีดี 
  8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ$นดิน 
   8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย7างต7อเนื่อง เน/นการบริหารเชิงกลยุทธ"ในระดับชาติ
อย7างมีวิสัยทัศน"และมุ7งผลสัมฤทธ์ิ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช/ในการวางแผนและตัดสินใจให/มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให/บทบาทและภารกิจของหน7วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ/มค7า เหมาะสมกับสถานการณ"  
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   8.1.2 เสริมสร/างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย7าง
ต7อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส7วนราชการและหน7วยงานของรัฐพัฒนาและส7งเสริมรูปแบบโครงสร/าง และ
ระบบการบริหารงานใหม7ท่ีมีความยืดหยุ7นคล7องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให/เป6นเชิงรุกมาก
ขึ้น มุ7งเน/นการจัดการความรู/และพัฒนาส7วนราชการและหน7วยงานของรัฐให/เป6นองค"กรแห7งการเรียนรู/มีการ
สร/างนวัตกรรมในการทํางานอย7างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
   8.1.3 พัฒนาและส7งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ/านเมืองท่ีดี ท่ีสามารถประเมินผลงานได/ด/วยระบบคุณธรรม และให/หลักประกันความม่ันคง
บนพื้นฐานของความรู/ความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธี
ปฏิบัติงานของข/าราชการและเจ/าหน/าท่ีของรัฐเพื่อให/เกิดประสิทธิภาพในการให/บริการแก7ประชาชน 
   8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข/าราชการและเจ/าหน/าท่ีของรัฐอย7างต7อเนื่องเพื่อให/มี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส7งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน/นการพัฒนาข/าราชการใน
ตําแหน7งท่ีมีความสําคัญต7อยุทธศาสตร"การพัฒนาประเทศและสร/างผู/นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข/าราชการและเจ/าหน/าท่ีของรัฐให/ดีขึ้นเพื่อให/สามารถดํารงชีพอย7างมี
ศักดิ์ศรี โดยเฉพาะข/าราชการและเจ/าหน/าท่ีของรัฐระดับต/นซึ่งจะปรับค7าตอบแทนให/อยู7ในระดับท่ีเพียงพอแก7
การดํารงชีวิตดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเป6นบุคลากรภาครัฐ 
   8.1.5 เสริมสร/างมาตรฐานด/านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให/แก7
ข/าราชการและเจ/าหน/าท่ีของรัฐ และพัฒนาความโปร7งใสในการปฏิบัติงานของหน7วยงานภาครัฐ พร/อมท้ัง
ป;องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข/าราชการและเจ/าหน/าท่ีของรัฐอย7างจริงจังเพื่อให/
ข/าราชการเป6นท่ีเช่ือถือไว/วางใจของประชาชน ด/วยกระบวนการมีส7วนร7วมของภาคประชาสังคมและชุมชน 
โดยปรับปรุงกฎหมายให/มีการเป9ดเผยบัญชีรายการทรัพย"สินและหน้ีสินของข/าราชการและเจ/าหน/าท่ีของรัฐ
ตําแหน7งระดับสูงและตําแหน7งท่ีมีอํานาจมาก รวมท้ังบุคลากรขององค"กรอิสระต7อสาธารณชน เพื่อความ
โปร7งใสของผู/ดํารงตําแหน7งเหล7าน้ี และเป9ดโอกาสให/สาธารณชนร7วมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพ่ิมขึ้น  
   8.1.7 พัฒนาระบบราชการให/เป6นระบบท่ีโปร7งใสขึ้นโดยการวางระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุ/มค7า พัฒนากระบวนการติดตาม 
เป9ดเผยข/อมูลข7าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ/างตลอดจนการใช/จ7ายงบประมาณแผ7นดินให/เกิดความ
สุจริตและมีประสิทธิภาพ 
 
   8.1.8 ส7งเสริมให/ประชาชนมีส7วนร7วมในการบริหารราชการแผ7นดิน โดยให/
ประชาชนมีส7วนร7วมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและท/องถิ่น 
รวมท้ังให/ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน"ในประเด็นสําคัญต7าง ๆ อย7างต7อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป6นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู7การปฏิบัติท่ีบรรลุตามเป;าหมาย รวมท้ังสนับสนุนการมีส7วน
ร7วมของประชาชนในการรับรู/ข/อมูลข7าวสาร ร7วมเสนอความเห็น ปNญหา และแนวทางแก/ไขและมีส7วนร7วมใน
กระบวนการตัดสินใจ 
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  8.3 ส$งเสริมให3ประชาชนมีโอกาสได3รับรู3ข3อมูลข$าวสารจากทางราชการ 
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได3อย$างกว3างขวางรวดเร็ว ถูกต3อง เป.นธรรม 
   8.3.1 ส7งเสริมและพัฒนาช7องทางในการรับรู/ข/อมูลข7าวสารของประชาชน ด/วย
การเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและส7งเสริมการแลกเปลี่ยนข/อมูลข7าวสาร
ระหว7างสื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต/และสื่อสารมวลชนโลก 
   8.3.2 ส7งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนท้ังทางด/านเทคโนโลยี เครือข7าย 
และปรับปรุงแก/ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเป6นอุปสรรคต7อการทําหน/าท่ีเพื่อให/สอดคล/องกับวิวัฒนาการสมัยใหม7 
และส7งเสริมให/สื่อมวลชนร7วมเป6นผู/นําในการแก/ปNญหาและพัฒนาประเทศโดยเพ่ิมรายการท่ีเป6นประโยชน"ต7อ
ประชาชนด/านต7าง ๆ เช7นการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติต7าง ๆ 
หรืออื่นใดท่ีเป6นประโยชน"ต7อสาธารณะ โดยประสานความร7วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
   8.3.3 ส7งเสริมให/สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอ
ข/อมูลข7าวสารอย7างมีความรับผิดชอบต7อสังคมและตระหนักต7อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน 
รวมท้ังส7งเสริมให/มีการสร/างดุลยภาพของข7าวสาร 
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2.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปN ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
  

ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปN (พ.ศ. 2551 – 2565) 
นอกจากศึกษาและนํานโยบายรัฐบาลมาเป6นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ"แล/ว  ยังได/นําประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป? (พ.ศ. 2551 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มาเป6นแนวทางในการจัดทํา
ด/วย  ดังน้ี 

 

การพัฒนาบุคลากรในอุดมศกึษา 
 ข/อ  137 จุดอ7อนท่ีสําคัญประการหน่ึงของอุดมศึกษาไทย คือ อาจารย"และระบบการ

พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ซึ่งจะต/องแก/ปNญหาต้ังแต7ต/นนํ้าถึงปลายนํ้า 
ในส7วนของ   ต/นนํ้าน้ันเกี่ยวข/องกับการบริหารจัดการแหล7งทุนเพื่อพัฒนาอาจารย"    ส7วนกลางนํ้าเกี่ยว-ข/อง
กับการเพ่ิมสมรรถนะให/กับอาจารย"ประจําการท้ังทางด/านความเป6นครูการบ7มเพาะความสามารถในการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม จนถึงปลายนํ้า ท่ีเป6นบุคลากรท่ีมีประสบกา
รณ" สามารถถ7ายทอดประสบการณ"ยาวนานสู7อาจารย"ระดับอื่นรวมถึงการเช่ือมโยงกับภายนอกท้ัง
ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคมท้ังหมดน้ีจะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของ
อาจารย"ในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของบุคลากรอาจารย" 

 ข/อ 138  การพัฒนาอาจารย"เป6นความอยู7รอดของอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย7างย่ิง 
สถาบันใหม7 หรือสถาบันท่ีมีความขาดแคลนอาจารย"ท่ีมีคุณภาพ การวางแผนกําลังคนจึงต/องมีกรอบท่ี
ชัดเจนท้ังในเชิงปริมาณ และโดยเฉพาะอย7างย่ิงในเชิงคุณภาพท่ีเป6นความต/องการท่ีแท/จริง คาดว7า ในระยะ
ยาว 15 ป? จะมีความขาดแคลนอาจารย"ในระดับต7างๆ ประมาณ 30,000 คน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ความ
ขาดแคลนดังกล7าวอาจเป6นโอกาสสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย 

 

แนวทางการพัฒนา 
 การพัฒนาบุคลากรในอุดมศกึษา 
 ข/อ 139  การพัฒนาอาจารย"ในมหาวิทยาลัย ต/องคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช7น 
   : ด/านวิชาการ ความเป6นครู ความสามารถในจัดการเรียนการสอนความสามารถ 

ด/านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวข/องกับสาขาท่ีตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทาง
สังคม 

   : ช7วงวัยต7างๆ ของการทํางานและพัฒนา (Life cycle development)ต้ังแต7การ   
บ7มเพาะ (incubation)  ในช7วงต/นการทํางาน  ช7วงการทํางานจริง ช7วงเป6นผู/สูงความรู/และประสบการณ"และการ
เป6นคลังสมองหลังเกษียณ 
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   โดยจัดให/มีกระบวนการ Mentoring โดย ผู/มีความรู/และประสบการณ"เน/นการ
พัฒนาจากการทํางานจริง เช7น Sabbatical, Shadowing กับภาคการผลิต ภาคสังคม โดยร7วมมือกับหน7วย
งานวิจัย ภาคการผลิต สมาคมวิชาการวิชาชีพ และภาคประชาสังคม 

 ข/อ 140 ข/อเสนอหลักเกี่ยวกับเกณฑ"การจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 
   : สาขาท่ีประเทศไทยมีความเข/มแข็งแล/ว ให//ศึกษาภายในประเทศหรือแบบ

ผสมผสาน ควบคู7กับเป;าหมายการสร/างโปรแกรมช้ันนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาท่ีประเทศมี
ความเข/มแข็ง ท้ังน้ี  ถ/าเรียนต7างประเทศ ให/เข/ามหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก 
    : สาขาขาดแคลนท่ีมีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ให/เรียนแบบ
ผสมผสาน หากจําเป6นต/องไปเรียนต7างประเทศใช//เงื่อนไขข/างต/น เช7นกัน 
    : สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไม7มีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพื่อให/เกิด        
ประโยชน"สูงสุดควรให/เข/าเรียนในมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก 
    : เพ่ิมจํานวนทุนทางสังคมศาสตร"และมนุษยศาสตร"" 

 ข/อ 141  สร/างแรงจูงใจ ให/มหาวิทยาลัยและผู/เรียนร7วมลงทุนพัฒนาอาจารย"   ด/วย
มาตรการ  ด/านการเงิน เช7น ทุนจากรัฐบาลท้ังหมด ทุนรัฐบาลร7วมกับมหาวิทยาลัย ทุนรัฐบาลร7วมกับ
มหาวิทยาลัยและผู/เรียน เพื่อเพ่ิมจํานวนอาจารย"ท่ีรับการพัฒนาได/มากขึ้น กระตุ/นให/มหาวิทยาลัยและผู/
เรียนจริงจังกับการเรียนในสาขาวิชาและในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังคํานึงถึงผลตอบแทนจากการได/ทุน
จากรัฐ การลงทุนของมหาวิทยาลัยและผู/เรียนเอง 
   ข/อ 142  การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุ7มใหม7 ท่ีได/กรอบอัตรากําลังจํานวนมากใน  ช7วงต/
นแผนพัฒนาระยะยาวฉบับท่ีสองต/องใช/เป6นโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม7 อย7างก/าวกระโดดเข/าสู7
ระบบการจัดกลุ7ม มหาวิทยาลัยและการวางตําแหน7งในสาขาต7างๆ ท้ังน้ีสภามหาวิทยาลัยควรกําหนด
ยุทธศาสตร" การใช/อัตราใหม7ให/เกิดประโยชน"สูงสุด ใช/เป6นเคร่ืองมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารย"
ท่ีบรรจุในอัตราใหม7ควรอยู7ในโครงการของยุทธศาสตร"การพัฒนาท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย ให/ความสําคัญ
สูงสุดต7อศักยภาพและคุณภาพของอาจารย"ท่ีจะรับเข/า 

 ข/อ 143 มหาวิทยาลัยใหม7ควรให/ความสําคัญต7อการพัฒนาอาจารย"เป6นทีม เช7นกลุ7มวิทยา
เขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ7มมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพื้นท่ีหรือ  สหวิทยาลัยเดิม ใช/
กระบวนการคัดเลือกและสรรหาท่ียุติธรรม โปร7งใส และมีส7วนร7วมโดยมีผู/ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและนอก
สถาบัน 

 ข/อ 144 กําหนดให/รัฐมีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาจารย"และบุคลากรมหาวิทยาลัย
เอกชน สร/างแรงจูงใจให/มหาวิทยาลัยเอกชนลงทุนพัฒนาอาจารย"และบุคลากรด/วยมาตรการด/านภาษีหรือ
การเงิน     (เช7น ช7วยสนับสนุนค7าใช/จ7าย เป6นบางส7วน) ท้ังน้ีควรขยายบทบาทและ ให/โควต/าพิเศษสําหรับ
มหาวิทยาลัยเอกชนในโครงการท่ีไม7ผูกมัดเงื่อนไขการทํางานของผู/ /รับทุนว7า  ต/องทํางานในภาครัฐ เช7น 
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ด/านวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโครงการกาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ Thailand Graduate 
Institute of Science and Technology- TGIST  ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีแห7งชาติ” 
            ท่ีมา : กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป? ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) หน/าท่ี 38 - 40 สกอ. 
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2.4  แผนยุทธศาสตร0การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนปNงบประมาณพ.ศ.2555              
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิสัยทศัน0 
ภายในป? 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป6นองค"กรหลักท่ีทรงประสิทธิภาพในการ

ส7งเสริมการผลิตบุคลากร เพื่อสร/างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพื้นฐานความรู/ และ
ความคิดสร/างสรรค" ด/วยศักยภาพของประเทศ 

 

พันธกิจ 
พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถให/ประชาชนได/

มีอาชีพ ท่ีสามารถสร/างรายได/ท่ีม่ังคั่งและม่ันคง และเป6นบุคลากรท่ีมีวินัย เป?̂ยมไปด/วยคุณธรรม จริยธรรมมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบต7อตนเอง ผู/อื่น และสังคม 

 

กรอบแนวคดิ 
1. คํานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู/เรียน 
2. พัฒนาและยกระดับองค"ความรู/และกระบวนการเรียนการสอน ให/ทัดเทียมอารยะ

ประเทศ 
ด/วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม7 

3. มุ7งสู7เป;าหมายของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข7งขัน และยกระดับศักยภาพในการ 
ทํางานให/กับบุคลากรคนไทย ให/แข7งขันได/ในระดับสากล 
 

เปLาหมาย 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร"การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน จําเป6นต/องพิจารณา

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก ท้ังในส7วนของการรวมกลุ7มทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อย7างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู/บริโภค การ
รวมกลุ7มทางเศรษฐกิจ และประการสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร/างประชากรทางสังคม ดังน้ัน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงต/องเร7งกําหนดเป;าหมายสําคัญเพื่อให/สามารถสร/างคนท่ีมีศักยภาพแข7งขันได/ใน
ระดับโลก ดังน้ี 

• ปรับบทบาทการจัดการศึกษาให/ “รู/เขา รู/เรา รู/เท7าทัน แข7งขันได/” 
• ภายใต/กรอบเวลา 2 ป? กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นท่ีใน 

5 กลุ7มอาชีพใหม7 ให/สามารถแข7งขันได/ ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก โดยท่ี 

 กรอบระยะเวลาของแผน 
หมายถึง ช7วงเวลาในการดําเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร"การจัดการศึกษาเพื่อ

การพัฒนาท่ีย่ังยืน แบ7งเป6น 2 ช7วงเวลา ได/แก7 
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    2 ป? แรก หมายถึง ป? พ.ศ. 2555-2556 (2012-2013) และ 
    2 ป? หลัง หมายถึง ป? พ.ศ. 2557-2558 (2014-2015) 

5 ภูมิภาคหลักของโลก 
 5 หมายถงึ ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา

เพื่อให/ คนไทย “รู/เขา” 

 5 ศักยภาพหลักของพืน้ที ่
หมายถึง ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต7ละพื้นท่ี ศักยภาพของพื้นท่ีตาม

ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลท่ีตั้งของแต7ละพื้นท่ี ศักยภาพของศิลป วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต7ละพื้นท่ี และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย"ในแต7ละพื้นท่ีเพื่อให/คนไทย “รู/เรา” 

 5 กลุ$มอาชพีใหม$ 
หมายถึง กลุ7มหลักสูตรใหม7ด/าน เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

ความคิดสร/างสรรค" และด/านอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการเพื่อให/คนไทยสามารถ “รู/เท7าทัน 
และแข7งขันได/” 

 

ยุทธศาสตร0การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร"สําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดไว/ 9 ยุทธศาสตร" ดังน้ี 

ยุทธศาสตร0ที ่1 การปรับตัวเข3าสู$ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก  
• ส7งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให/เป6นศูนย"กลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา 

และการฝXกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) ในสาขาท่ีมีศักยภาพในการแข7งขัน โดย
สนับสนุนให/สถาบันอุดมศึกษาเข/ามามีบทบาทสําคัญ 

• ส7งเสริมความร7วมมือด/านการศึกษา กับประเทศต7างๆ รวมท้ังองค"กรระหว7าง
ประเทศท้ังระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

• ส7งเสริมสนับสนุนองค"กรและสถาบัน การศึกษาของประเทศ ทําหน/าท่ีเป6นศูนย"
เครือข7ายการศึกษาระหว7างประเทศ ท้ังในประชาคมอาเซียน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

• ส7งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนองค"ความรู/ ผู/เรียน
ครู คณาจารย" และบุคลากรทางการศึกษาระหว7างประเทศ การเช่ือมโยงภูมิปNญญาไทยกับภูมิปNญญาสากล 
รวมท้ังส7งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูคณาจารย" และบุคลากรทางการศึกษาให/มีความรู/ ทักษะ และมี
บทบาทด/านการศึกษาในองค"กรระหว7างประเทศ 

• กําหนดมาตรการท้ังเชิงรับและรุกเพื่อการเป9ดเสรีทางการค/าและบริการด/าน
การศึกษาท้ังในระดับทวิภาคีและพหุพาคี รวมท้ังเตรียมความพร/อมท้ังด/านคนเงิน เทคโนโลยี ข/อมูลข7าวสาร
และความรู/ เพื่อเข/าสู7สังคมเศรษฐกิจฐานความรู/ในกระแสโลกาภิวัตน"อย7างรู/เท7าทัน 
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• ส7งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป6นภาษาท่ีสอง ต้ังแต7ระดับขั้นพื้นฐาน
และการเรียนรู/ภาษาท่ีสาม เช7น ภาษาเพื่อนบ/านในกลุ7มประเทศอาเซียนภาษาท่ีสนใจ เป6นต/น เพื่อให/สามารถ
สื่อสารได/ และเป9ดโลกทัศน"การเรียนรู/อย7างกว/างขวาง ไร/พรมแดน 

• ส7งเสริมให/สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบ
หลักสูตรร7วมกับสถาบันต7างประเทศ เพื่อความเป6นสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร0ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค0ความรู3  
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให/สอดคล/องต7อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ตาม

ศักยภาพของแต7ละพื้นท่ีท่ัวประเทศตามอัจฉริยภาพของผู/เรียนในแต7ละวิชาชีพ สร/างความเช่ือมโยงการศึกษา
ในทุกระดับ ให/ได/ผลผลิตเป6นทรัพยากรมนุษย"ท่ีมีคุณค7า มีงานทํา มีขีดความสามารถสูง เป6นกําลังสําคัญของ
ประเทศเพื่อแข7งขันได/ในเวทีสากล 

2.1 การพัฒนาสถานศึกษา 
• ส7งเสริม สนับสนุนการคัดเลือก ยกย7อง เชิดชูเกียรติแก7สถานศึกษาทุกระดับ

ประเภท 
• จัดให/มแีหล7งเรียนรู/หลากหลายรูปแบบรวมท้ังสื่อทางไกล สื่อออนไลน"-ออน

แอร" และสร/างศูนย"เรียนรู/ชุมชนให/เป6นเครือข7ายครอบคลุมเขตพื้นท่ีตามท่ีกําหนดโครงสร/างการปกครอง
รูปแบบต7าง ๆท่ัวประเทศ 

• จัดให/มีสถานศึกษาเพื่อความเป6นเลิศเฉพาะด/านในกลุ7มอาชีพต7าง ๆ 
• พัฒนาสถานศึกษาให/มีคุณภาพมาตรฐาน 
 

2.2 การพัฒนาหลักสูตร 
• ปรับหลักสูตรและกิจกรรมด/านวิชาการ/ปฏิบัติการในทุกระดับและทุกประเภท

การศึกษาท่ีสอดคล/องกับกลุ7มอาชีพต7าง ๆ และความต/องการกําลังคนของประเทศชาติให/สอดรับกับการเข/า
เป6นประชาคมอาเซียนและการแข7งขันในห/าภูมิภาคหลักของโลก 

• พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนภูมิสังคมอาชีพและหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ี
สอดคล/องกับความต/องการของประเทศและมาตรฐานสากล 

• ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลผู/เรียนให/ตอบสนองความแตกต7างท่ี
หลากหลายของผู/เรียนทุกกลุ7ม 

• หน7วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและสถานประกอบการร7วมกันพัฒนา
หลักสูตรสู7การประกอบอาชีพและการประกันการมีงานทํา 

• ส7งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรประชาธิปไตย ความเป6นไทย เศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรักษ"สิ่งแวดล/อมและการป;องกันยาเสพติด 

• ส7งเสริมภาคเอกชน สถานประกอบการ ผู/ปกครอง และนักเรียนเข/ามามีส7วน
ร7วมในการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร0ที ่3 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ0  
จัดให/มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต7อการจัดการศึกษา การวิจัย การถ7ายทอดความรู/ และการ

เรียนรู/ในแต7ละระดับท่ีมีคุณภาพ 
• พัฒนาทักษะการเข/าถึงความรู/ใหม7ๆ  ด/วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพร/อมใช/

Free WiFi ท่ีจะให/บริการได/ในทุกพื้นท่ี 
• พัฒนาระบบการศึกษาอิเล็คทรอนิคส"แห7งชาติ (National e-Learning Initiative) 

เพื่อเอื้อให/เกิดการเรียนรู/ตลอดชีวิต 
• บูรณาการความร7วมมือด/านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยจัดให/มี

Digital and Smart Education of Thailand (D-SET) เป6นหน7วยงานกลาง(service provider) ขึ้นใหม7เป6นอิสระ 
เพื่อให/รับผิดชอบการดําเนินงานในการให/บริการเทคโนโลยีเพือ่การศึกษาท้ังระบบ 

• ส7งเสริมการเรียนรู/ในชุมชน (Community) ผ7านเครือข7ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร0ที ่4 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
เป9ดโอกาสให/ครูได/พัฒนาองค"ความรู/ใหม7ท่ีทันสมัย สามารถปรับวิทยฐานะ เพ่ิมจํานวน

ผู/สอนท่ีเป6นผู/เช่ียวชาญจากภาคอุตสาหกรรม เข/ามาเป6นผู/สอนได/ รวมถึงการยกย7องและเชิดชูเกียรติครู 
• กําหนดนโยบายและวางแผนการผลิต การพัฒนา การใช/ และการบํารุงรักษา

ครู คณาจารย"และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบอย7างเป6นเอกภาพสอดคล/องกับความต/องการของประเทศ 
และการสร/างความเข/มแข็งให/แก7สถาบันผลิตครู 

• ส7งเสริมการพัฒนาและฝXกอบรมครู/ ผู/เช่ียวชาญสู7การเป6นครูมืออาชีพในแต7ละสาขา 
• ส7งเสริมให/มีการนําความรู/และบุคลากรจากภายนอกได/แก7ครูภูมิปNญญา และ

บุคลากรจากสถานประกอบการเข/ามาเป6นครูผู/สอนในสถานศึกษา 
• ส7งเสริมขวัญ กําลังใจ แรงจูงใจและกําหนดหลักเกณฑ"ความก/าวหน/า/ การคง

อยู7ของการประกอบวิชาชีพครู 
• ยกย7อง เชิดชู คนดีคนเก7ง ในสายวิชาชีพท้ังในและนอกระบบ 
• ส7งเสริมให/มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช/ในการพัฒนาครูท้ังระบบ 

 
ยุทธศาสตร0ที ่5 การพัฒนาศักยภาพผู3เรียน  

จัดให/มีนโยบายด/านหลักสูตรการศึกษา เพื่อเป9ดโอกาสให/ผู/เรียนสามารถเลือกเรียนใน
สาขาท่ีรัก และถนัด เพื่อให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาตนเอง 

• ส7งเสริมสนับสนุนให/มีโครงการตําราแห7งชาติเพื่อพัฒนาการเรียนรู/ของผู/เรียน
ในการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

• พัฒนาผู/เรียนให/มีสมรรถนะในการเรียนรู/ สร/างสรรค"นวัตกรรมต7างๆโดยเร่ิม
วางพื้นฐานต้ังแต7ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 
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• ยกระดับความสามารถด/านเทคโนโลยี ความคิดสร/างสรรค" และ
ภาษาต7างประเทศของคนไทย 

• พัฒนากรอบคุณวุฒิแห7งชาติและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการรองรับสมรรถนะ
ความรู/ ความสามารถของผู/สําเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

• จัดให/มีระบบการเทียบโอนความรู/และประสบการณ"สําหรับผู/ท่ีทํางานและ
ประสงค"จะเรียนเพ่ิมทักษะและปรับคุณวุฒิการศึกษา 

• รณรงค" ส7งเสริมให/มีการสร/างความรู/ ความเข/าใจ ปลูกฝNงคุณธรรม จริยธรรม
สันติวิธี จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตสํานึกความรับผิดชอบ ให/แก7ผู/เรียนทุกระดับการศึกษาเพื่อสร/างความเป6น
พลเมือง 

• ส7งเสริม สนับสนุนให/ทุกภาคส7วนเข/ามามีส7วนร7วมเป6นเครือข7ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

• ส7งเสริมการจัดการเรียนการสอนด/านการอนุรักษ"ทรัพยากรและสิ่งแวดล/อม
ประวัติศาสตร"ประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร0ที ่6 การวิจัยและถ$ายทอดองค0ความรู3 ส$งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ  
เพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู/ เพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ

เรียนรู/แบบสหวิทยาการ ท่ีตอบสนองความต/องการของพื้นท่ี 
• ส7งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาด/วยระเบียบวิธีท่ีเหมาะสมกับความ

ต/องการและบริบทของพื้นท่ี 
• ส7งเสริมการทําการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู/ และ

ตอบสนองความต/องการของท/องถิ่น สหวิทยาการ และเพ่ิมขีดความสามารถการแข7งขันในระดับสากล 
• กําหนดให/มีหน7วยงานกลางในการส7งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
• ส7งเสริมสนับสนุนการศึกษาค/นคว/า วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

ยุทธศาสตร0ที ่7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
มุ7งลดช7องว7างในการเข/าถึงการศึกษาและองค"ความรู/ ขยายขอบเขตการศึกษาให/

ครอบคลุม อย7างท่ัวถึง ให/เกิดการเรียนรู/ตลอดชีวิต และการเรียนรู/ทางเลือกตามอัธยาศัย 
• ให/หน7วยงานท่ีเกี่ยวข/องร7วมในการจัดให/มีระบบคัดกรอง ระบบเฝ;าระวังระบบ

ช7วยเหลือดูแล ระบบแนะแนว และระบบการส7งต7อผู/เรียนแต7ละระดับการศึกษาให/มีโอกาสเข/าถึงการศึกษา
ตามศักยภาพของผู/เรียนได/อย7างต7อเนื่อง 

• ส7งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบทของแต7ละพื้นท่ี 
• ส7งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับกลุ7มเป;าหมายพิเศษ ท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของแต7ละพื้นท่ีและกลุ7มเป;าหมาย 
• สนับสนุนการเรียนฟรีต้ังแต7แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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• ส7งเสริมสนับสนุนการจัดสรรทุนหน่ึงทุน หน่ึงอําเภอ เพื่อเป9ดโอกาสให/ผู/เรียนได/
ศึกษาต7อต7างประเทศ 

• จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการสร/างงานและการประกอบอาชีพสําหรับครู
คณาจารย" และผู/สําเร็จการศึกษา 

• สนับสนุนให/ผู/เรียนมโีอกาสทํางานและสร/างรายได/ระหว7างเรียน 
 

ยุทธศาสตร0ที ่8 การส$งเสริมการมีงานทาํ  

เพื่อสนับสนุนให/สถาบันการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจตามศักยภาพของพื้นท่ี โดยใน
แต7ละพื้นท่ีนั้น แต7ละโรงเรียนจะมีบทบาทท่ีแตกต7างกันต้ังแต7ระบบการผลิต ระบบการตลาด และจัดจําหน7าย 
ท้ังในระดับท/องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลกขึ้นอยู7กับศักยภาพของโรงเรียน 

• สนับสนุนให/ผู/เรียนมโีอกาสทํางานและสร/างรายได/ระหว7างเรียน 
 

ยุทธศาสตร0ที ่9 การบริหารจัดการกลยุทธ0ของกระทรวงศกึษาธิการ  
ปรับโครงสร/างการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให/เกิดการทํางานแบบบูรณา

การท้ังภายในกระทรวงฯ หน7วยงานภาครัฐอื่น ร7วมจัดทํายุทธศาสตร"รายจังหวัด ร7วมกับหน7วยงานปกครอง
ส7วนท/องถิ่น   และภาคเอกชน โดยจัดแบ7งพื้นท่ีและกําหนดให/มีผู/รับผิดชอบตามภูมิภาคอย7างชัดเจน และมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตร"การศึกษาชาติท่ีมีการบูรณาการมากขึ้น 

• ปรับโครงสร/างการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ7งสู7การดําเนินงาน
เชิง บูรณาการ 

• ให/สถาบันอุดมศึกษาร7วมกับหน7วยงานท่ีเกี่ยวข/องจัดทําแผนยุทธศาสตร"พัฒนา
จังหวัดเพื่อส7งเสริมศักยภาพการแข7งขันของประเทศ 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
• ส7งเสริมสนับสนุนการทํางานเชิงบูรณาการ/การสร/างเครือข7ายการทํางาน

ระหว7างภาครัฐ เอกชน และองค"กรอื่น 
• สนับสนุนให/หน7วยงานและสถานศึกษารับผิดชอบผลผลิตของตนเองต7อสังคม 
• รณรงค" ประชาสัมพันธ" และขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร"/มาตรการของ

กระทรวงศึกษาธิการ สู7การปฏิบัติ 
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2.5  แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปN (พ.ศ.2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิสัยทศัน0 
กระทรวงศึกษาธิการเป6นองค"กรหลักท่ีทรงประสิทธิภาพในการส7งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย"ของชาติ สร/างความเป6นอยู7ท่ีดี สร/างความม่ังคั่งทางด/าน
เศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคมให/กับประเทศ ด/วยฐานความรู/ ความคิดสร/างสรรค" และศักยภาพของ
ประเทศ 
 

ค$านิยมองค0กร 
พัฒนาองค"กรสู7ความเป6นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ทํางานเป6นทีม มีมาตรฐาน ตรวจสอบได/ 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให/

ประชาชนมีอาชีพท่ีสามารถสร/างรายได/ท่ีม่ังคั่งและม่ันคง เป6นบุคลากรท่ีมีวินัย เป?̂ยมไปด/วยคุณธรรม
จริยธรรม มีสํานึกความรับผิดชอบต7อตนเอง ผู/อื่นและสังคม 

2. เสริมสร/างโอกาสทางการศึกษาให/แก7ประชาชนอย7างท่ัวถึง เท7าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน/นการบูรณาการและ

ส7งเสริมการมีส7วนร7วมของทุกภาคส7วน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร0 
1. การปรับตัวเข/าสู7ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก 
2. การพัฒนาสถานศึกษาและองค"ความรู/ 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและเคร่ืองมืออุปกรณ" 
4. การพัฒนาครูท้ังระบบ 
5. การพัฒนาศักยภาพผู/เรียน 
6. การวิจัยและถ7ายทอดองค"ความรู/ 
7. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
8. การส7งเสริมการมีงานทํา 
9. การบริหารจัดการกลยุทธ"ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

เปLาประสงค0 
1. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต/ได/รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
2. ผู/ปฏิบัติงานในหน7วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีจบปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดี มีรายได/ท่ีเหมาะสมกับระดับฝ?มือ ศักยภาพและผลิตภาพ 
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3. นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาเข/าถึงแหล7งเงินทุนสนับสนุนการสร/างงาน สร/างอาชีพ และ
เป6นผู/ประกอบการใหม7ผ7านกลไกหน7วยบ7มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป?ท่ี 1 ได/รับเคร่ืองคอมพิวเตอร"แท็บเล็ต และมีเนื้อหาท่ี
เหมาะสมตามหลักสูตร ส7งเสริมการเรียนรู/อย7างมีคุณภาพ 

5. ประชาชนได/รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว/ 
6. ประชาชนได/รับการศึกษาและการเรียนรู/ตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 
7. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐานสามารถแข7งขันได/ในระดับสากล 
8. ประชาชนและช7างชุมชนได/รับความรู/ การพัฒนาทักษะฝ?มือและสร/างรายได/ให/กับ

ตนเองเพ่ิมขึ้นรวมท้ังเตรียมความพร/อมเช่ือมโยงสู7สังคมและประชาคมอาเซียน 
9. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาและระบบบริหารจัด

การศึกษามีประสิทธิภาพ มีความคุ/มค7าและสามารถให/บริการตอบสนองความต/องการของสังคม 
10. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีได/รับการเผยแพร7 นําไปใช/ประโยชน" หรือต7อยอดในเชิง

พาณิชย" 
11. ผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อการบริการรักษาพยาบาลและส7งเสริมสุขภาพได/รับการพัฒนา 
12. ประชาชนได/รับความรู/ความเข/าใจ มีความตระหนัก ร7วมอนุรักษ"และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
13. ประชาชนได/รับความรู/ความเข/าใจในวิทยาศาสตร" เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

โครงการทีส่ําคัญตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน3นของรัฐมนตรีว$าการกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการท่ีมีความสําคัญเร7งด7วนตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน/นของรัฐมนตรีว7าการ

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 20 โครงการ ท่ีปรากฏในแผนการบริหารราชการแผ7นดิน พ.ศ.2555 –2558 
ประกอบด/วย 
 

นโยบายที ่1 นโยบายเร$งด$วนที่จะดําเนินการในปNแรก 
�ประเด็นนโยบาย 1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อ

ภายในประเทศ สร/างสมดุลและความเข/มแข็งอย7างมีคุณภาพให/แก7ระบบเศรษฐกิจมหภาค ได/แก7 
- โครงการปฏิรูปเงินเดือนและค7าตอบแทน 

�ประเด็นนโยบาย 1.10 ส7งเสริมให/ประชาชนเข/าถึงแหล7งเงินทุน ได/แก7 
- โครงการกองทุนต้ังตัวได/ และโครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อ

การศึกษา 

�ประเด็นนโยบาย 1.15 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร"แท็บเล็ตให/แก7โรงเรียน ได/แก7 
- โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช/คอมพิวเตอร"แท็บเล็ต 
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นโยบายที ่4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
�ประเด็นนโยบาย 4.1 นโยบายการศึกษา ได/แก7 

- โครงการกองทุนพัฒนา (คุณภาพชีวิตครู) 
- โครงการกองทุน กรอ. 
- โครงการครูคลังสมอง 
- โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห7งชาติ 
- โครงการวิจัยศักยภาพพื้นท่ี 
- โครงการสนับสนุนค7าใช/จ7ายการจัดการศึกษาต้ังแต7แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- โครงการพัฒนาผู/นําตามธรรมชาติ 
- โครงการเครือข7ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Ned Net) 
- โครงการศูนย"ฝXกอาชีพชุมชน 
- โครงการเทียบระดับการศึกษา 
- โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน 
- โครงการถ7ายทอดผลงานวิจัย 
- โครงการมัธยมเชิงปฏิบัติการ 
- โครงการเตรียมความพร/อมสู7ประชาคมโลก 
- โครงการพัฒนาการศึกษาผ7านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร"การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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2.6 (ใหม$ 2555 )นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ศาสตราจารย" ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช 
            รัฐมนตรีว7าการกระทรวงศึกษาธิการ   25 มกราคม 2555 

 

นโยบาย 
1. "จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับเยาวชนทุกคน" คําว7า เยาวชน คือเด็กต้ังแต7อนุบาล

จนถึงมัธยมศึกษาป?ท่ี 6 เยาวชนต/องได/รับโอกาสทางการศึกษาเท7าเทียมกันทุกแห7งไม7ว7าในเมืองหรือชนบท 
ไม7ว7าจะเป6นโดยรัฐหรือเอกชน การประกอบอาชีพเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 6 ต/องเป6นแรงงานท่ีมีคุณภาพ 
รัฐบาลประกันรายได/ 300 บาทต7อคนต7อวัน 

2. “ปNTนนักศึกษาไทยให/เป6นมืออาชีพ” คําว7า นักศึกษา คือ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือสูง
กว7ามัธยมศึกษาป?ท่ี 6 ขึ้นไป นักศึกษาจบแล/วต/องเป6นมืออาชีพ พร/อมกับรัฐบาลประกันรายได/ปริญญาตรี 
15,000 บาท ต7อเดือน โดยกําหนดเป;าหมายให/นักเรียนและนักศึกษา เติบโตเป6นพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มี
ทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแข7งขันในตลาดโลกได/ และอยู7ร7วมกันเป6นสังคมท่ีวางอยู7บน
ฐานความรู/ 
 

การขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด3าน 
1) โอกาสในการเข/าถึงทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อสามารถได/รับการศึกษา

อย7างเท7าเทียม เนื่องจากความเป6นเลิศมักอยู7ในเมือง แต7นักเรียนส7วนใหญ7อยู7ในชนบทและมีฐานะยากจน 
รัฐบาลจึงมโีครงการ เช7น 

- โครงการ One Tablet per Child เด็กไทยฉลาดต/องมี Tablet PC ถือไปโรงเรียน 
จะดําเนินการแจก Tablet PC ให/เด็กช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 1 ไปโรงเรียน ให/มีสัญญาณวายฟาย (Wi-Fi) ฟรี ในท่ี
สาธารณะ 

- สร/างห/องการเรียนรู/ ในพื้นท่ีต7างๆ โดยมีครูมาเป9ดสอนพิเศษ (โดยให/รัฐจ7าย
ค7าจ/างให/) แก7นักเรียนประถมศึกษา โดยติดต้ังซอฟแวร"การศึกษาและ e-Book ซึ่งจะมาแทนหนังสือเรียน
ตามปกติ ทําให/เกิด e-Learning เพื่อสร/าง Knowledge-based Society 

- โครงการ e-Education พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาท่ีจะพลิกโฉมโรงเรียนให/
เป6นศูนย"การเรียนรู/ตลอดชีวิตและส7งเสริมการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงโดยใช/ระบบการศึกษาท่ีตรงกับความ
ต/องการอย7างแท/จริง 

- โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝNนสู7อุดมศึกษาช้ันยอด ให/มี
คณะกรรมการโรงเรียน (School Board) ท่ีสามารถจัดจ/างคุณครูใหญ7และครูท่ีมีความสามารถเป6นเลิศ 
สามารถอํานวยความสะดวกแก7นักเรียน เช7น หอพัก รถโรงเรียนจักรยาน ฯลฯ 

- โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แก/ไขปNญหา
หน้ีสินครู โดยลดรายจ7าย เพ่ิมรายได/ ขยายโอกาส ด/วยการอบรมคุณธรรม ทําบัญชีครัวเรือน ปรับ
โครงสร/างหน้ี นําหน้ีนอกระบบมาเป6นหน้ีในระบบ และเพ่ิมรายได/พิเศษให/เพียงพอ และขยายโอกาสใหม7ๆ  

- โครงการศูนย"การศึกษานานาชาติ 
- หน่ึงโรงเรียนหน่ึงพยาบาล เพื่อดูแลเด็กๆ และสามารถสอนหนังสือได/ด/วย 
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- โรงเรียนตัวอย7างในทุกอําเภอ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให/เป6นเลิศ โดยใช/
การติดต7อสื่อสารด/วยวิทยาการท่ีทันสมัย 

 
2) โอกาสในการเข/าถึงแหล7งทุน นักเรียนสามารถเข/าเรียนได/โดยท่ีผู/ปกครองและนักเรียน

ไม7ต/องมีความกังวลในเร่ืองทุนการศึกษา รัฐบาลจึงมโีครงการ เช7น 
- Smart Card เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- โครงการเรียนก7อนผ7อนทีหลัง ส7งคืนเมื่อมีรายได/ (Income Contingency Loan 

Program) 
- ทุนการศึกษาสานฝNนนักเรียนไทยไปเรียนต7างประเทศ (โครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน) 
- กองทุนต้ังตัวได/ ประชาชนชาวไทยจะต/องต้ังตัวได/อย7างมีศักดิ์ศรี คนอยากต้ัง

ตัวมักไม7รู/ว7าจะต้ังตัวอย7างไร แต7คนท่ีจะต้ังตัวมักไม7มีทรัพย"สินติดตัว การท่ีจะทําให/ต้ังตัวได/ก็คือ ต้ังกองทุน
ในมหาวิทยาลัยท้ังรัฐและเอกชน ต้ังกรรมการ มาควบคุมประกอบด/วยอาจารย" ศิษย"เก7า ท่ีประสบ
ความสําเร็จในชีวิต ตัวแทนภาครัฐ และเอกชนเราใช/แนวคิดน้ี เพราะท่ีมหาวิทยาลัย ประกอบด/วยนักศึกษาท่ี
กําลังจะจบ องค"ความรู/อยู7ในมหาวิทยาลัยท้ังหมด การเป6นนักธุรกิจท่ีมีฐานความรู/ได/เปรียบกว7า จึงสร/าง
ผู/ประกอบการได/มากกว7า 

 
3) โอกาสในการเพ่ิมพูนและฝXกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตได/ในโลกท่ีเป6นจริง

การเรียนรู/บนการทํากิจกรรม (Activity-Based Learning) 
- ส7งเสริมอาชีวศึกษา ให/มีความสําคัญมากขึ้น มีความรู/ทางปฏิบัติอย7างแท/จริง 

เป6นมืออาชีพ 
- ศูนย"ซ7อมสร/างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ต้ังเป;าหมายให/มีเพียงพอ เพื่อ

ให/บริการทุกชุมชน เป6นโครงการท่ีใช/ประโยชน"จากทักษะของนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อให/บริการซ7อมราคา
ประหยัดแก7ประชาชนในชุมชน 

- โครงการอัจฉริยะสร/างได/ ให/นักเรียนค/นหาความถนัดของตนเอง ในทุกๆ สาขา 
- โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา สนับสนุนให/เยาวชนได/มีความสามารถท่ีจะ

เข/าร7วมแข7งขัน เพื่อความเป6นเลิศท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ วิชาภาษาอังกฤษภาษาจีน ต/องอยู7ใน
บรรยากาศของเจ/าของภาษาให/มากท่ีสุด วิชาคณิตศาสตร"วิทยาศาสตร" จะต/องสร/างพื้นฐานให/แข็งแกร7ง 

- ปรับปรุงหลักสูตร เลิกการท7องจํา ใช/การเรียนรู/ เนื้อหาวิชาท่ีเด็กสามารถ
เรียนรู/ได/เหมือนกัน เช7น ผ7าน Video Link รวมถึงมีการวัดผลท่ีมีมาตรฐานทันสมัย 

- คนไทยท่ีอายุ 25 ป?ขึ้นไปสามารถเทียบประสบการณ" จบช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 6  
ได/สามารถเรียนในเวลา และนอกเวลา เพื่อให/ทันโลก และทันลูกหลาน 

- สถาบันการศึกษาราชภัฏและอาชีวศึกษา ค/นหาตัวเองให/รู/ว7าเก7งด/านไหน
ส7งเสริมอาชีวศึกษา ให/มีความสําคัญมากขึ้น มีความรู/ทางปฏิบัติอย7างแท/จริง เป6นมืออาชีพจากน้ันเป9ดให/
ประชาชนไปพัฒนาเพ่ิมเติมทักษะด/านต7างๆ ตามท่ีต/องการตามความถนัดเรียนก7อนผ7อนทีหลัง หลังจาก
ทํางานแล/วค7อยผ7อนใช/ 
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- จัดศูนย"ฝXกอบรม จะจัดศูนย"ฝXกในอาชีวศึกษา ให/ประชาชนเข/าไปเรียนรู/เร่ืองท่ี
สนใจพัฒนาทักษะให/คนไทยเป6นผู/ชํานาญในสาขาต7างๆ ใช/ระบบเรียนก7อน ผ7อนทีหลัง 

 
4) โอกาสในการเรียนรู/ตลอดชีวิต ส7งเสริมการศึกษานอกระบบ (โดยใช/ห/องสมุด

พิพิธภัณฑ" แกลเลอร่ี ศูนย"วัฒนธรรมต7างๆ) 
- โครงการ Internet ตําบล และ Internet หมู7บ/าน (ศูนย"การเรียนรู/ชุมชน) เพื่อ

เป9ดโอกาสให/ประชาชนค/นหาความถนัดของตนเอง เรียนรู/ได/ทุกท่ี ทุกเวลา เพื่อการต7อยอดในสิ่งท่ีต/องการ
ทํา และสําหรับผู/ท่ีต/องการเปลี่ยนวิชาชีพ 

- สถานท่ีรวมกลุ7มอย7างสร/างสรรค"แก7เด็กวัยเรียน โดยมีคอมพิวเตอร"ให/ใช/มีวาย
ฟาย (Wi-Fi) ให/มีครูท่ีจะสอนการบ/าน 
 

2.7  (สรุป) ประเด็นการพัฒนาบุคลากรจากข3อค3นพบในการประมวลและวิเคราะห0เอกสาร               
                 ที่เก่ียวข3อง 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี  11 ใช/แนวคิดท่ีต7อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-
10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีให/ “คนเป6นศูนย"กลางของการพัฒนา” และ “สร/าง
สมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ  วิสัยทัศน" ประเทศไทยในระยะ 5 ป?ข/างหน/า คือ “สังคมอยู7ร7วมกันอย7างมี
ความสุข ด/วยความเสมอภาค เป6นธรรม และมีภูมิคุ/มกันต7อการเปลี่ยนแปลง” ขณะเดียวกัน ปNจจัยแวดล/อม
และความสามารถในการแข7งขันปNจจุบันของไทย โดยสถาบันการจัดอันดับความสามารถในการแข7งขันทาง
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของโลก ท้ังสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
Development : IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) มีข/อสรุปตรงกันว7า 
ประเทศไทยยังมีความอ7อนแอด/านวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี โดยตัวช้ีวัดหลักด/านการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนา การลงทุนในโครงสร/างพื้นฐานวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี จํานวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา  
จํานวนสิทธิบัตรและการคุ/มครองทรัพย"สินทางปNญญา ยังเป6นข/อจํากัดต7อการนําองค"ความรู/วิทยาศาสตร"
และเทคโนโลยีมาใช/สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพการแข7งขันของประเทศโดยรวม แนวทางในการพัฒนา
วิทยาศาสตร" เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให/เป6นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได/แก7  

 1. พัฒนาบุคลากรด/านวิทยาศาสตร"และนักวิจัยให/เพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณา
การระหว7างการเรียนรู/และการทํางานจริงในสถานประกอบการ  

2. สนับสนุนนักเรียนทุน ผู/มีความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร" รูปแบบและสื่อการเรียน
การสอนสร/างความตระหนักของประชาชนให/เรียนรู/ คิด และทําอย7างเป6นวิทยาศาสตร" เป9ดโอกาสให/เข/าถึง
ข/อมูลและองค"ความรู/ด/านวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีได/อย7างท่ัวถึง 

3. ตามแผนน้ี ให/ความสําคัญต7อประชาคมอาเซียน โดย วิชาชีพท่ีสามารถเคลื่อนย/ายแรงงานได/
อย7างเสรี ตามกรอบความร7วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล 
สถาปNตยกรรม ช7างสํารวจ แพทย" ทันตแพทย" และนักบัญชี และกําลังอยู7ระหว7างดําเนินการรับรอง สาขา
บริการท7องเท่ียว ท่ีควรให/ความสําคัญต7อการส7งเสริมศักยภาพของอาจารย"ผู/สอน  รวมถึงการส7งเสริมการ
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วิจัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนองค"ความรู/ ผู/เรียนครู คณาจารย" และบุคลากรทางการศึกษา
ระหว7างประเทศ การเช่ือมโยงภูมิปNญญาไทยกับภูมิปNญญาสากล รวมท้ังส7งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครู
คณาจารย" และบุคลากรทางการศึกษาให/มีความรู/ ทักษะ และมีบทบาทด/านการศึกษาในองค"กรระหว7าง
ประเทศ 

ในส7วนของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป? ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ได/ให/แนวทางท่ีชัดเจนในการท่ีมหาวิทยาลัยจะใช/
เป6นแนวทางในการท่ีจะส7งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยท้ังในสายวิชาการและสายสนับสนุน 
อย7างเช7น ระบบการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะต/องแก/ปNญหาต้ังแต 7

ต�นน้ําถึงปลายน้ํา  

ในส7วนของ   ต�นน้ํา     เกี่ยวข/องกับการบริหารจัดการแหล7งทุนเพื่อพัฒนาอาจารย"     

ในส7วนของ   กลางน้ํา เกี่ยวข/องกับการเพ่ิมสมรรถนะให/กับอาจารย"ประจําการท้ังทางด/านความ   
เป6นครู  การบ7มเพาะความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม  

ในส7วนของ    ปลายน้ํา ท่ีเป6น บุคลากรท่ีมีประสบการณ" สามารถถ7ายทอดประสบการณ"ยาวนาน 

สู7อาจารย"ระดับอื่นรวมถึงการเช่ือมโยงกับภายนอกท้ังภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชา
สังคม ท้ังหมดน้ีจะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของอาจารย"ในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของ
บุคลากรอาจารย" ตามความในข/อ 137 และมีข/อเสนอในการ ทําเกณฑ"การจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐ 
ดังน้ี 
 

   : สาขาที่ประเทศไทยมีความเข3มแข็งแล3ว ให//ศึกษาภายในประเทศหรือแบบ

ผสมผสาน ควบคู7กับเป;าหมายการสร/างโปรแกรมช้ันนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาท่ีประเทศมี
ความเข/มแข็ง ท้ังน้ี      ถ/าเรียนต7างประเทศ ให/เข/ามหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก 

    : สาขาขาดแคลนที่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ให/เรียน

แบบผสมผสาน หากจําเป6นต/องไปเรียนต7างประเทศใช//เงื่อนไขข/างต/น เช7นกัน 

    : สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไม$มีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพื่อให3
เกิดประโยชน0สูงสุดควรให3เข3าเรียนในมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก 

   : เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตร"และมนุษยศาสตร" 

 
ท้ังน้ี ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" ให/

ความสําคัญกับข/อความท่ีว7า “สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตร" การใช/อัตราใหม7ให/เกิดประโยชน"
สูงสุด    ใช/เป6นเคร่ืองมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารย"ท่ีบรรจุในอัตราใหม7ควรอยู7ในโครงการของ
ยุทธศาสตร"การพัฒนาท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย ให/ความสําคัญสูงสุดต7อศักยภาพและคุณภาพของอาจารย"
ท่ีจะรับเข/า” 
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กระทรวงศึกษาธิการ ได/ให/ความสําคัญในกลุ7มหลักสูตรใหม7ด/าน เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม      

พาณิชยกรรม  ความคิดสร/างสรรค" และด/านอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการเพื่อให/คนไทย
สามารถ “รู/เท7าทัน และแข7งขันได/” เพื่อเป6นการปรับตัวเข/าสู7ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก 

ดังน้ัน เพื่อให/มีความสอดคล/องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาการศึกษาตาม
กรอบระยะยาว สาขาวิชาท่ีมีความสําคัญและควรจะต/องพัฒนาท้ังด/านหลักสูตรและบุคลากรอาจารย"สาย
วิชาการ จึงเป6นทุกสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" ได/ทําการเป9ด
หลักสูตรทําการสอนในปNจจุบันเพียงแต7ต/องลําดับความต/องการ ช/าเร็วท่ีต7างกันและเป6นไปตามข/อกําหนด
เกณฑ"มาตรฐานหลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

มีการวิเคราะห"ว7า สิ่งท่ีสําคัญต7อจากน้ีคือ การศึกษาเพียง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จะไม7เพียงพอต7อการรับมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป? 2015 แล/ว นักศึกษาจําเป6นต/องศึกษาภาษา
ท่ี 3 ด/วย โดยภาษาท่ีควรจะศึกษาเพ่ิมเติมคือภาษาจีนแมนดาริน ( ภาษาจีนกลาง) ท่ีมีประชากรกระจายตัว
อยู7ตามท่ัวภูมิภาคอาเซียน และอีกภาษาหน่ึงคือภาษาบาฮาซา ท่ีใช/ในมาเลเซียและบางส7วนของอินโดนีเซีย 
ภาษาเวียดนามเป6นต/น 
 โดยหากกําหนดให/แคบลงไปในหลักสูตรทางด/านภาษาต7างๆในอาเซียน เช7นสาขาวิชาทางด/าน
ภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาเวียดนาม  สาขาวิชาภาษาบาร"ซา เป6นต/น 
 นอกจากน้ี ตามท่ีประเทศไทยได/เข/าสู7สังคมของผู/สูงอายุต้ังแต7ป? พ.ศ.2547 และจะเข/าสู7สังคม
ผู/สูงอายุสมบูรณ"ในป? พ.ศ.2567 หรืออีก 12 ป?ข/างหน/า(องค"การสหประชาชาติ (UN) ได/นิยามว7า 
ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ป?ขึ้นไป เป6นสัดส7วนเกิน 10% หรืออายุ 65 ป?ขึ้นไป เกิน 7% ของ
ประชากรท้ังประเทศ ถือว7าประเทศน้ันได/ก/าวเข/าสู7สังคมผู/สูงอายุ (Aging Society) และจะเป6นสังคมผู/สูงอายุ
โดยสมบูรณ" (Aged Society) เมื่อสัดส7วนประชากรอายุ 60 ป?ขึ้นไป  เพ่ิมเป6น 20%  และอายุ 65 ป?ขึ้นไป เพ่ิม
เป6น 14%  โดยประเทศไทย ได/นิยามคําว7า “ผู/สูงอายุ” ไว/ใน พระราชบัญญัติผู/สูงอายุ พ.ศ. 2546 ว7า  
หมายถึง “ผู/ท่ีมีอายุ 60 ป?ขึ้นไป”)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" ได/เตรียมแผนรองรับสถานการณ"
ดังกล7าว โดยจัดทําร7าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร" เพื่อเป6นการผลิตบุคลากรทางด/านสาธรณสุขรองรับ
บริการทางการแพทย"ท่ีรับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพเป6นหลัก และ
ได/ขยายขอบเขต ครอบคลุมไปถึงการให/บริการสุขภาพท่ีบ/าน (Home Health Care) ซึ่งในระยะต7อไปจําเป6นท่ี
จะต/องมีบุคลากรทางด/านน้ีเป6นจํานวนมาก อีกท้ังมหาวิทยาลัย มีแนวคิดท่ีจะต7อยอดไปถึงหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร" ต7อไปในอนาคต เพื่อให/สามารถผลิตบุคลากรท่ีรองรับสถานการณ"สังคมผู/สูงอายุน้ีได/ครบถ/วน   
รอบด/าน จึงเป6นอีกหลักสูตรหน่ึงท่ีต/องมีการจัดเตรียมบุคลากรเพ่ิมเติมไม7น/อยกว7า 5 อัตราตามเกณฑ"
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
 เนื่องด/วยปNจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ได/เข/ามามีบทบาทในการ
ดําเนินการท้ังในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษาเป6น อย7างมาก แต7ผู/ท่ีมีความรู/ความเข/าใจในการ
ประยุกต" ใช/ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยังมไีม7มากนัก ดังน้ันเพื่อตอบสนองความต/องการบุคลากร
ในด/านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ  มหาวิทยาลัยให/ความสําคัญในการพัฒนาท้ังหลักสูตรและ
บุคลากรอาจารย" คือหลักสูตรนิเทศศาสตร" และสาขาวิชาทางด/านคอมพิวเตอร"ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
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มัลติมีเดียและแอนนิเมช่ัน หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ รวมไปถึงวิศวกรรม
ซอฟแวร" ซึ่งบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนา และการใช/เทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม7ใน
ธุรกิจ เช7น การออกแบบเกมส"คอมพิวเตอร", ภาพเคลื่อนไหว (Animation), หรือองค"ประกอบของ ภาพยนตร" 
ท่ีเป6นเร่ืองราว (Motion Picture) หรือบนโทรศัพท"มือถือ, การออกแบบ Web Media การผลิตสื่อประเภท
ต7างๆ ซึ่งจะเป6นการผสมผสานศาสตร"ระหว7างนิเทศศิลป� และวิทยาการคอมพิวเตอร"ไว/ด/วยกันซึ่งจะเป6นการ
ผลิตบัณฑิตท่ีรองรับการ เปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานท่ีกําลังเป6นอยู7ในปNจจุบันและคาดว7าจะ 
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล/ ท่ีสําคัญคือผู/เรียนในหลักสูตรตามแนวทางใหม7น้ีจะถูกพัฒนาให/เป6นผู/สามารถ 
ทํางานเป6นทีมกับผู/อื่นได/ดี เป6นนักสื่อสารท่ีดี มีความชํานาญด/านการใช/คอมพิวเตอร" และมีทักษะการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาท่ีตนเองเลือกเรียน ผู/ท่ีสําเร็จการศึกษาออกไปแล/วจึงควรท่ีจะมีคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมและมีความ พร/อมด/านความรู/และทักษะตรงกับความต/องการของตลาดแรงงานซึ่งจะเป6นส7วน 
สําคัญในการช7วยพัฒนาประเทศในโอกาสต7อไป 
 สาขาทางด/านศิลปะการแสดง ก็เป6นอีกหลักสูตรหน่ึงท่ีมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรให/ตรง
ตามความต/องการของผู/เรียน ประกอบกับมีคณาจารย"ผู/สอนท่ีมีความเช่ียวชาญด/านการแสดงมาถ7ายทอด
ความรู/  รวมถึงหากสาขาวิชาสามารถสร/างอัตตลักษณ"ของสาขาวิชาได/ว7า “คิดถึงการแสดงคิดถึง วไลยอลง
กรณ"” ก็จะเป6นอีกหน่ึงสาขาวิชาท่ีจะส7งผลให/มีจํานวนนักศึกษาสมัครเข/ามาศึกษาต7อในมหาวิทยาลัยได/
เพ่ิมขึ้นในอนาคต 
 ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมอาหารเป6นอุตสาหกรรมหลักท่ีสร/างรายได/ให/กับประเทศไทยป?ละหลาย 

แสนล/านบาท และการแข7งขันของอุตสาหกรรมประเภทน้ีในตลาดโลกมีแนวโน/มสูงขึ้น เนื่องจากอาหารคือ
หน่ึงในปNจจุบันสี่ท่ีจําเป6นต7อการดํารงชีวิต ดังน้ันผู/ผลิตจึงต/องมีการพัฒนาและปรับปรุงด/วยกระบวนการและ
เทคโนโลยีใหม7ๆ เพื่อตอบสนองความต/องการของผู/บริโภคตามยุคตามสมัย อน่ึงการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยถือเป6นความจําเป6นท่ีจะต/องพัฒนาอย7าง จริงจังและต7อเนื่อง เพื่อให/ได/ ผลิตภัณฑ"ท่ีมีคุณภาพ
และได/มาตรฐานเพื่อสามารถแข7งขันกับผลิตภัณฑ"อาหารจาก ประเทศต7างๆ ได/ ด/วยเหตุน้ีการสร/างบุคลากร
ท่ีมีความรู/ความสามารถในด/านเทคโนโลยีการอาหาร จึงเป6นปNจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสู7การพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารของไทยท้ังในเชิงการ ผลิต การพัฒนา การตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยใน
อาหารอย7างเป6นระบบ จึงควรให/ความสนใจในการพัฒนา ปรับปรุงท้ังหลักสูตรและบุคลากรอาจารย"ผู/สอน
ในสาขาทางด/านเทคโนโลยีการอาหารเพื่อตอบโจทย"ความต/องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
ในภาพรวม 

และตามท่ีมาตรฐานกําหนดตําแหน7งท่ีสํานักงาน ก.พ. จัดทําตามมาตรา 48 แห7งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข/าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได/กําหนดเร่ือง ความรู/ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น
สําหรับตําแหน7ง เพื่อประโยชน"ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข/าราชการพลเรือนสามัญไว/ 

ดังน้ัน เพื่อให/การบริหารทรัพยากรบุคลดังกล7าว เป6นไปอย7างมีประสิทธิภาพและข/าราชการ
ปฏิบัติงานอย7างมีคุณภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา8(3)แห7งพระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 ก.พ. จึงกําหนดมาตรฐานความรู/ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6นสําหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหน7งข/าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให/ส7วนราชการใช/เป6นแนวทางดําเนินการกําหนดความรู/
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6นสําหรับตําแหน7ง ดังน้ี  
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1 .  มาตรฐานความรู/ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7ง
ข/าราชการพลเรือนสามัญ 

1.1 มาตรฐานความรู/ความสามารถท่ีจําเป6นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7งประเภทท่ัวไป 
วิชาการ และอํานวยการ ประกอบด/วย 

1.1.1 ความรู/ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.1.2 ความรู/เร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

                  1.2  มาตรฐานด/านทักษะท่ีจําเป6นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7งประเภทท่ัวไป วิชาการ 
และอํานวยการ ประกอบด/วย 
  1.2.1 การใช/คอมพิวเตอร" 
  1.2.2 การใช/ภาษาอังกฤษ 
  1.2.3 การคํานวณ 
  1.2.4 การจัดการข/อมูล 
       1.3 มาตรฐานด/านสมรรถนะท่ีจําเป6นสําหรับการปฏิบัติงาน ใ น ตํ า แ ห น7 ง ป ร ะ เ ภ ท ท่ั ว ไ ป 
วิชาการ และอํานวยการ ประกอบด/วย 
  1.3.1 สมรรถนะหลัก 
  1.3.2 สมรรถนะทางการบริหาร 
  1.3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
    ฯลฯ 
 รายละเอียดปลีกย7อยอื่นใด สามารถศึกษาได/จากเอกสารมาตรฐานความรู/ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะท่ีจําเป6นสําหรับตําแหน7งข/าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งส7งมาพร/อมหนังสือ ท่ี นร 1008/ว 27 
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 ของสํานักงาน ก.พ. 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" ได/นําแนวทางดังกล7าวมาดําเนินการ

ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคลเช7นเดียวกับส7วนราชการต7างๆ ทุกหน7วยงานและได/กําหนด 

คุณลักษณะจําเป.น(ที่พึงมี) ของบุคลากรท่ีต/องการรับเข/าทํางาน หรือบุคลากรท่ีผ7านการพัฒนาแล/วจะต/อง 

ประกอบไปด/วย 
 

สายวิชาการ 
1. จบการศึกษาตํ่าสุด ระดับปริญญาโทในสาขาท่ีจะรับเข/าทํางานหรือพัฒนา และเข/าสู7

ตําแหน7งทางวิชาการตามเกณฑ"ท่ีกําหนดโดยไม7ชักช/า เพื่อให/เหมาะสมกับการเป6นนักวิชาชีพและวิชาการ 
2. ความเป6นมืออาชีพ มีความสามารถในการถ7ายทอดความรู/ หรือความสามารถในการ

จัดระบบการเรียนรู/ให/เกิดขึ้นในตัวผู/เรียน มีวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. มีความรู/ลึกในศาสตร"สาขาท่ีสอน  สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเป6นท่ียอมรับ 
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4. มีความชํานาญในการสอนท่ีถือเป6นแบบอย7างท่ีดี (Best Practices) สามารถออกแบบ
การสอน (Instructor Design) ในวิชาท่ีรับผิดชอบ ท่ีมีการจัดระบบการสอน โดยใช/องค"ประกอบสําคัญหลาย
ด/าน มากกว7าเร่ืองแผนการสอนธรรมดา  

5. มีประสบการณ"แห7งความสําเร็จ เป6นท่ียอมรับโดยท่ัวไป  
6. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ท่ีผ7านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

แล/ว (ประกอบไปด/วยการมุ7งผลสําฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันใน

ความถูกต/องชอบธรรมและเป6นธรรม การทํางานเป6นทีม )ในระดับท่ี ดี 
7. มีความสามารถในการใช/ภาษาท่ี สอง เพื่อเตรียมการในการเข/าสู7ประชาคมอาเซียน

(ภาษาและเกณฑ" สําหรับสายวิชาการ กําหนดโดยผู/เกี่ยวข/องทุกภาคส7วนของมหาวิทยาลัยท่ีผ7านความ
เห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย) 

8. บุคลากรสายวิชาการต/องมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะ 

วิชาชีพ และลักษณะวิชาการ (ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษาข/อ 3 
จรรยาบรรณท่ีกําหนดต/องครอบคลุม 1-10) 
  9. มีความสามารถพื้นฐานในการใช/งานเทคโนโลยีสารสนเทศได/ในระดับท่ีดี 
 

 สายสนับสนนุ 

1.  มีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าเป6นไปตามข/อกําหนดของภาระงานท่ีต/องรับผิดชอบ 

2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน7ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน7ง 

3.   มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ท่ีผ7านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยแล/ว(ประกอบไปด/วยการมุ7งผลสําฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
การยึดม่ันในความถูกต/องชอบธรรมและเป6นธรรม การทํางานเป6นทีม )ในระดับท่ี ดี 

4.  บุคลากรสายสนับสนุนต/องมีจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และ
ลักษณะวิชาการ(ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมใีนสถาบันอุดมศึกษาข/อ 3 จรรยาบรรณท่ี
กําหนดต/องครอบคลุม 1-10) 
  5.  มีความสามารถในการใช/ภาษาท่ี สอง เพื่อเตรียมการในการเข/าสู7ประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ" สําหรับสายสนับสนุน กําหนดโดยผู/เกี่ยวข/องทุกภาคส7วนของมหาวิทยาลัยท่ีผ7านความ
เห็นชอบจาก  สภามหาวิทยาลัย)) 
  6.มีความสามารถพื้นฐานในการใช/งานเทคโนโลยีสารสนเทศได/ในระดับท่ีดี 
 

ในส7วนของ กรอบสมรถนะหลัก ของข/าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงาน

มหาวิทยาลัย ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรม
ราชูปถัมภ"    ใช/ตัวแบบสมรรถนะหลักของ สกอ.เป6นกรอบ ซึ่งกรอบสมรรถนะดังกล7าวได/รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2554  เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  และประกาศใช/ ณ 
วันท่ี  8 กรกฎาคม พ.ศ.2554  มีดังน้ี 

 



คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 25552555  

49 

1. สมรรถนะ การมุ7งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  

2. สมรรถนะ บริการท่ีดี (Service Mind)  

3. สมรรถนะ การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  

4. สมรรถนะ การยึดม่ันในความถูกต/องชอบธรรมและจริยธรรม(Integrity) 

5. สมรรถนะ การทํางานเป6นทีม (Teamwork) 
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บทท่ี 3 
ผลการวิเคราะห�อัตรากําลัง 

(Workforce Analysis) 
 

 การวิเคราะห�อัตรากําลังเป!นกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการวางแผนกําลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  เพื่อคํานวณกําลังคนท่ีจะใช/งานตามแผนงานของมหาวิทยาลัย และเป!น
เคร่ืองมืออย0างหน่ึงในการทบทวนตรวจสอบกําลังคนท่ีมีอยู0ในป2จจุบันว0ามีความเหมาะสมหรือไม0    การวิเคราะห�
อัตรากําลังตามความต/องการกําลังคน โดยวิเคราะห�จากปริมาณงานและภาระหน/าท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหน0ง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน0ง ของแต0ละหน0วยงานตามหลักเกณฑ�การกําหนดกรอบอัตรากําลัง
ข/าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยต/องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม0ซ้ําซ/อน ความประหยัด และ
ต/องสอดคล/องกับหลักเกณฑ�วิธีการเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด มหาวิทยาลัยได/จัดทํารายงานการวิเคราะห�
อัตรากําลัง (พ.ศ. 2555 - 2559) สายวิชาการและสายสนับสนุนการสอนไว/ ดังน้ี   

3.1 สถานการณ�บุคลากรในป1จจุบัน     
        ในป2จจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงาน  2  ประเภท  คือ   

(1) บุคลากรสายวิชาการ  หมายถึงบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสอนและวิจัยเป!นหลัก  อาทิ ตําแหน0ง
อาจารย� ผู/ช0วยศาสตราจารย�  รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย�     

(2) บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการสอน  การวิจัย   
การบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในหน0วยงานต0างๆ อาทิ สํานักงานอธิการบดี  
คณะ  สํานัก ศูนย� สถาบัน   มีตําแหน0งเจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  นิติกร  
บุคลากร  นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร� เป!นต/น 
       สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ยังมีกลุ0มผู/ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะจ/างเหมาเพื่อทําหน/าท่ีดูแลรักษา
อาคารสถานท่ี  ซ0อมบํารุง  บริการยานพาหนะ  อาทิ  ตําแหน0งแม0บ/าน คนงาน  คนสวน  เจ/าหน/าท่ีรักษาความ
สะอาด  เจ/าหน/าท่ีรักษาความปลอดภัย  พนักงานขับรถยนต�  เป!นต/น 

3.1.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ    

ลําดับท่ี หน6วยงาน 
สถานภาพของบุคลากร 

จํานวน 
รวม 

ลาศึกษา 
ต6อ ขรก. 

พนง.มหาวิทยาลัย อ.ประจํา 
ตามสัญญาจ?าง งบแผ6นดิน งบรายได? 

1 คณะครุศาสตร�  16 4 14 6 40 1 

2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  22 27 17 17 83 5 

3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  34 24 8 4 70 8 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  15 13 3 1 32 4 

5 คณะวิทยาการจัดการ  27 22 7 3 59 3 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  12 2 2 - 16 - 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  - - 26 - 26 - 

8 โรงเรียนสาธิต  - 1 36 6 43  - 

รวม 126 93 113 37 369  21 
               ข?อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 
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แผนภูมิที่ 1.แสดงสัดส6วนจํานวนข?าราชการ สายวิชาการ จําแนกตามหน6วยงานด?านวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

แผนภูมิที่ 2.แสดงสัดส6วนจํานวนพนักงานมหาวทิยาลัย สายวิชาการ จําแนกตามหน6วยงานด?านวิชาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3.แสดงสัดส6วนจํานวนข?าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย�ประจํา สายวิชาการ 

จําแนกตามหน6วยงานด?านวิชาการ 
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    3.1.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหน6งทางวิชาการ 

ลําดับท่ี หน6วยงาน 
จํานวน 
ท้ังหมด 

ตําแน6งทางวิชาการ 

ศ. รศ. ผศ. อาจารย� 
1 คณะครุศาสตร�  40 - 2 10 28 

2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  83 - 2 10 71 

3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  70 - 2 16 52 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  32 - 3 7 22 

5 คณะวิทยาการจัดการ  59 - 2 19 38 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  16 - 3 7 6 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  26 3 1 1 21 

8 โรงเรียนสาธิต  43 - - - 43 

รวม 369 3 15 70 281 

                      ข?อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 
 
 

แผนภูมิที่ 4.แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน6งวิชาการและ
หน6วยงาน 
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 3.1.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ  จําแนกตามคุณวุฒิ 

ลําดับท่ี หน6วยงาน 
จํานวน 
ท้ังหมด 

คุณวุฒิ 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
1 คณะครุศาสตร�  40 17 23 - 

2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  83 6 71 5 

3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  70 16 54 - 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  32 3 30 - 

5 คณะวิทยาการจัดการ  59 13 45 1 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  16 4 12 - 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  26 15 11 - 

8 โรงเรียนสาธิต  43 - 9 34 

รวม 369 74 255 40 

                     ข?อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5.แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิและหน6วยงาน 
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3.1.4 จํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ  ในปLงบประมาณ 2555 

 

ลําดับ สังกัด 
ปLงบประมาณ 2555 

ขรก. พนร. พนง. ลจ.ปจ. 
1 คณะครุศาสตร� 2 - - - 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร - - - - 

3 คณะเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม - - - - 

4 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 1 - - - 

5 คณะวิทยาการจัดการ 1 - - - 

6 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  - - - 

7 สํานักงานอธิการบด ี 1 - - 1 

8 สํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - - - - 

9 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 

10 สํานักส0งเสริมการเรียนรู/และบริการวิชาการ - - - - 

11 ศูนย�กรุงเทพมหานคร - - - - 

 รวม 5 - - 1 

 รวมท้ังสิ้น 6 

             หมายเหตุ  ขรก.    = ข/าราชการ      พนร. = พนักงานราชการ   พนง.  = พนักงานมหาวิทยาลัย    
                           ลจ.ปจ .= ลูกจ/างประจาํ   
             ข	อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 
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3.2   แผนผลิตบัณฑิต ระยะ  1 ปL (พ.ศ. 2555 ) 
   3.2.1 คณะครุศาสตร� 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาที่รับ 
(ปLการศึกษา 2555) 

1 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 10 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 

3 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 

4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 90 

5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� 150 

6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 160 

7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 120 

รวมคณะครุศาสตร� 530 

 
   3.2.2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาที่รับ 
(ปLการศึกษา 2555) 

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 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� 30 
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ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาที่รับ 
(ปLการศึกษา 2555) 

9 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา 30 

10 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 40 

11 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร� 30 

รวมคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 480 
 
 

3.2.3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาที่รับ  
(ปLการศึกษา 2555) 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 20 

2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� - 

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต� - 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� 30 

7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 40 

8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล/อม 30 

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ความปลอดภัย 20 

10 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� 60 

รวมคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 290 
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   3.2.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาที่รับ  
(ปLการศึกษา 2555) 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม - 

2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ   
    กลุ0มวิชาระบบควบคุมและหุ0นยนต� 30 

    กลุ0มวิชาการจัดการระบบ 30 

3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร - 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�สื่อสารและคอมพิวเตอร� 25 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 25 

6 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม - 

7 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส� 25 

8 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม   

    กลุ0มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟOา 30 

    กลุ0มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 30 

     กลุ0มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 30 

    กลุ0มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 30 

9 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟOา - 

10 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต - 

11 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม - 

12 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล - 

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 255 
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3.2.5 คณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาที่รับ  
(ปLการศึกษา 2555) 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 25 

2 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 80 

3 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร� 80 

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท0องเที่ยว 30 

5 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� 30 

6 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 120 

7 บริหารธุรกิจบัณฑิต   
  - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และชัพพลายเชน 40 

8 บริหารธุรกิจบัณฑิต    
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค/าปลีก 40 

9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
  - แขนงวิชาการตลาด 40 

  - แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 40 

  - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย� 40 

10 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ - 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 565 
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3.2.6คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาที่รับ  
(ปLการศึกษา 2555) 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 20 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร�   

  - แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 25 

    แขนงวิชาสัตวศาสตร� 25 

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต    
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 25 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฒันาผลิตภัณฑ� - 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส0งเสริมการเกษตร - 

รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 95 

 
3.2.7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาที่รับ  
(ปLการศึกษา 2555) 

1 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 45 

2 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 35 

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 30 

4 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 75 

5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
   (หลักสูตรนานาชาติ-ภาษาจีน) - 

6 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) - 
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ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาที่รับ  
(ปLการศึกษา 2555) 

7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
  -สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 75 

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต   
   -สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 80 

9 บริหารธุรกิจบัณฑิต   

  -สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) 30 

10 บริหารธุรกิจบัณฑิต   

  -สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) - 

รวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 370 

 
 

3.2.8 ศูนย�จัดการศึกษาสระแก?ว 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาที่รับ  
(ปLการศึกษา 2555) 

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล/อมศึกษา 60 

2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา - 

3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ศึกษา - 

รวมศูนย�จัดการศึกษาสระแก?ว 60 
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3.3 แผนปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตร 
 

3.3.1 คณะครุศาสตร� 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร  

(ปLการศึกษา 2555) 
1 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปรับปรุง 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปรับปรุง 

3 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปรับปรุง 

4 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปรับปรุง 

5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง 

6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� ปรับปรุง 

7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร� ปรับปรุง 

8 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปรับปรุง 

 
3.3.2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 

(ปLการศึกษา 2555) 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  - 

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  - 

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  - 

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  - 

5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ปรับปรุง 

6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม  - 

7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  - 

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� ปรับปรุง 
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                                  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (ต6อ) 
 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 

(ปLการศึกษา 2555) 
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา  - 

10 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�  - 

11 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร�  - 

 
3.3.3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 

(ปLการศึกษา 2555) 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  - 

2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�  - 

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  - 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  - 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต�  - 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�  - 

7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  - 

8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล/อม  - 

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ความปลอดภัย  - 

10 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�  - 
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3.3.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 

(ปLการศึกษา 2555) 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม  - 

2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ  - 

3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร พัฒนา 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�สื่อสารและคอมพิวเตอร�  - 

5 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม ปรับปรุง 

6 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส�  - 

7 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟOา - 

8 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต - 

9 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม - 

10 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล - 

 
3.3.5 คณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร  

(ปPการศึกษา 2555) 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปรับปรุง 

2 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปรับปรุง 

3 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร�  - 

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท0องเที่ยว ปรับปรุง 

5 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�  - 

6 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปรับปรุง 

7 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และชัพพลายเชน ปรับปรุง  

8 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค/าปลีก ปรับปรุง  
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คณะวิทยาการจัดการ(ต6อ) 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร  

(ปLการศึกษา 2555) 
9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปรับปรุง 

10 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ พัฒนา 

 
3.3.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร  

(ปLการศึกษา 2555) 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ปรับปรุง 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� ปรับปรุง 

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุง 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพฒันาผลิตภัณฑ�  - 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส0งเสริมการเกษตร  - 

 
3.3.7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 

(ปLการศึกษา 2555) 
1 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� ปรับปรุง 

2 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  - 

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร  - 

4 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� ปรับปรุง 

5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาษาจีน) พัฒนา 

6 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) พัฒนา 

7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร   
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ(ต6อ) 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 

(ปLการศึกษา 2555) 
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน  - 

9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) พัฒนา 

 
 

3.3.8 ศูนย�จัดการศึกษาสระแก?ว 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 

(ปLการศึกษา 2555) 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล/อมศึกษา  - 

2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พัฒนา 

3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ศึกษา พัฒนา 
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3.4 ข?อมูลคุณวุฒิ/สาขา ที่ขอรับทุนพัฒนาอาจารย� 
 

       3.4.1 คณะครุศาสตร� 

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปLการศึกษา) 

2555-2559 
1 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ศศ.ด) 
วิทยาศาสตร�ศึกษา 2 

2 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ศศ.ด) 
คณิตศาสตร�ศึกษา 1 

3 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด)การศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) 
การศึกษาปฐมวัย 4 

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด) 
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ศศ.ด) 

หลักสูตรและการสอน 1 

5 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด)การศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 1 

6 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 1 

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

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

การสอนภาษาอังกฤษ 1 

รวม 11 
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                            3.4.2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปLการศึกษา) 

2555-2559 
1 ปริญญาเอก การพัฒนาชุมชน ด/านพัฒนาชุมชน - 

2 ปริญญาเอก จิตวิทยา ด/านจิตวิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 2 

3 ปริญญาเอก ดนตรีสากล ด/านดุริยางคศาสตร� หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 1 

4 ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ ด/านวรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร� 

ภาษาศาสตร�ประยุกต� ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข/อง 

2 

5 ปริญญาเอก ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  ด/านภาษาไทย 

ภาษาศาสตร�วรรณคดี คติชนวิทยา หรือสาขาอื่นที่

เกี่ยวข/อง 

2 

6 ปริญญาเอก ศิลปกรรมด/านทัศนศิลปQ วิจิตรศิลปQ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 2 

7 ปริญญาเอก ศิลปะการแสดง - 

8 ปริญญาเอก สารสนเทศศาสตร� ด/านบรรณารักษ�ศาสตร�และ

สารสนเทศศาสตร� หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 

1 

9 ปริญญาเอก สังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา  ด/านรัฐประศาสน

ศาสตร�  รัฐศาสตร�สังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา หรือ

สาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 

2 

10 ปริญญาเอก นิติศาสตร� ด/านนิติศาสตร� หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 2 

11 ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร�  ด/านรัฐประศาสนศาสตร�  

รัฐศาสตร� หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 

3 

รวม  17 
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                          3.4.3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปLการศึกษา) 

2555-2559 
1 ปริญญาเอก คหกรรมศาสตร� 1 

2 ปริญญาเอก คณิตศาสตร�/สถิติ 1 

3 ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

4 ปริญญาเอก เทคโนโลยีมัลติมีเดียหรือแอนิแมชั่น 1 

5 ปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร�หรือสาขาที่เกี่ยวข/องทางด/านคอมพิวเตอร� 2 

6 ปริญญาเอก สาขาการจัดการภัยพิบัติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม 1 

7 ปริญญาเอก
(Ph.D) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสุขศาสตร�อุตสาหกรรมหรือวิศวกรรมความ
ปลอดภัยหรือพิษวิทยาหรืออาชีวเวชศาสตร�หรือวิทยาศาสตร�สุขภาพ 

2 

รวม  9 
                          
                          3.4.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปLการศึกษา) 

2555-2559 
1 วศ.ด. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 1 

2 ปร.ด. ทัศนศิลปQและการออกแบบ 1 

3 วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 3 

4 ปร.ด. บริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 1 

5 ปร.ด. สหวิทยาการการออกแบบ 1 

6 วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟOา 2 

7 วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 1 

รวม 10 
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                       3.4.5 คณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปLการศึกษา) 

2555-2559 
1 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และซัพพลายเชน 3 

2 ปริญญาเอก นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร� 2 

3 ปริญญาเอก ศิลปะศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท0องเที่ยว 3 

4 ปริญญาเอก บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 2 

5 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� 2 

6 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 2 

7 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 4 

8 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2 

รวม  20 
 
                         3.4.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปLการศึกษา) 

2555-2559 
1 ปริญญาเอก พืชศาสตร�/พืชไร0/สาขาที่เกี่ยวข/อง 1 

2 ปริญญาโท/เอก วิศวกรรมอาหาร/สาขาที่เกี่ยวข/อง 1 

3 ปริญญาโท/เอก พัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร/สาขาที่เกี่ยวข/อง 2 

รวม  4 
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            3.4.7 ศูนย�กรุงเทพมหานครฯ    

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปLการศึกษา) 

2555-2559 
1 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5 
2 ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
3 ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร� - 

รวม 7 
 

 

3.5 แผนความต?องการบุคลากรสายวิชาการเพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรใหม6 ในปLงบประมาณ 2555-2559 
 

           3.5.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก จํานวนอัตราที่ต?องการ 

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร 
1 ปริญญาโท/เอก พัฒนาผลิตภัณฑ�/สาขาที่เกี่ยวข/อง 2 

2 ปริญญาโท/เอก การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร/สาขาที่เกี่ยวข/อง 2 

3 ปริญญาโท/เอก โภชนาการ/สาขาที่เกี่ยวข/อง 1 

สาขาส6งเสริมการเกษตร 
1 ปริญญาโท/เอก ส0งเสริมการเกษตร/สาขาที่เกี่ยวข/อง 2 

2 ปริญญาโท/เอก ธุรกิจเกษตร/สาขาที่เกี่ยวข/อง 1 

3 ปริญญาโท/เอก พืชศาสตร�หรือสาขาที่เกี่ยวข/อง/สาขาที่เกี่ยวข/อง 1 

4 ปริญญาโท/เอก สัตวศาสตร�หรือสาขาที่เกี่ยวข/อง 1 

รวม 10 
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                        3.5.2 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก จํานวนอัตราที่ต?องการ 

1 ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร� 5 

2 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร� 2 

รวม 7 
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บทท่ี 4 
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ     

ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําป(งบประมาณ 2555 
 

ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ เมื่อป% พ.ศ. 2545 ได*มีการกําหนดให*การบริหารราชการแนวทาง
ใหม.ต*องมีการกําหนดวิสัยทัศน1 นโยบาย เป3าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให*สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแต.ละระดับได*อย.างชัดเจนโดยมีบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว.าด*วยหลักเกณฑ1และวิธีการ
บริหารกิจการบ*านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เป<นกรอบและแนวทางเพื่อให*การบริหารราชการบรรลุเป3าหมายตาม
เจตนารมณ1ของพระราชกฤษฎีกาว.าด*วยหลักเกณฑ1และวิธีการบริหารกิจการบ*านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
คณะรัฐมนตรีได*มีมติให*ส.วนราชการระดับกรมและจังหวัดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยจะต*อง
จัดทําแผนยุทธศาสตร1ซึ่งมีตัวช้ีวัด ค.าเป3าหมาย และเกณฑ1การให*คะแนน 

ตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ คือมิติที่ 1 มิติด*านประสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร1 มิติที่ 2 มิติด*านคุณภาพการให*บริการ มิติที่ 3 มิติด*านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติ
ที่ 4 มิติด*านการพัฒนาองค1กร 

ในมิติท่ี 4 คือ มิติด*านการพัฒนาองค1กรน้ัน มีประเด็นการประเมินผลในเร่ืองต.างๆ ได*แก. การ
บริหารองค1ความรู* การพัฒนาระบบฐานข*อมูลและสารสนเทศ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใน
ประเด็นการประเมินเร่ืองการบริหารการเปลี่ยนแปลงน้ัน กําหนดให*ส.วนราชการจัดทําข*อเสนอการ
เปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)เพื่อสร*างความพร*อมในการสนับสนุนยุทธศาสตร1ให*สอดคล*องตามพระ
ราชกฤษฎีกาว.าด*วยหลักเกณฑ1และวิธีการบริหารกิจการบ*านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซึ่งได*กําหนดแนวทางการ
บริหารราชการให*เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด*าน คือ 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยผู*บริหารขององค1กร
จะต*องปรับการบริหารกระบวนการเพื่อให*เกิดประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาคุณภาพ โดยการปรับ
กระบวนการบริหารลูกค*าผู*รับบริการ และ 3) การเสริมสร*างขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อสร*างความพร*อม
เชิงยุทธศาสตร1 โดยการวางระบบบริหารจัดการสินทรัพย1ท่ีจับต*องไม.ได*ให*มีความเหมาะสมและสามารถ
รองรับต.อการนํายุทธศาสตร1ไปสู.การปฏิบัติท่ีสัมฤทธ์ิผลได*  

ระบบการบริหารสินทรัพย1ท่ีจับต*องไม.ได* หมายถึง การบริหารทุนมนุษย1 ทุนองค1กร รวมถึงทุน
สารสนเทศและความรู* ซึ่งในสังคมเศรษฐกิจท่ีเน*นองค1ความรู* (Knowledge Economy) องค1กรสมัยใหม.ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนถือว.าทรัพยากรบุคคลอันเป<นทรัพย1สิน (Asset) ขององค1กรน้ันมีสภาพเป<น “ทุน” 
(Human Capital) ซึ่งมีความสําคัญย่ิงต.อการบริหารและการสร*างคุณค.า (Value Creation) ให*กับองค1กร การ
พัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงถือเป<นการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค1กรให*สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน1ท่ีตั้งไว* 

การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม.ข*าราชการพลเรือน มีเป3าหมายสูงสุดเพื่อให*ผู*ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได*อย.างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิต.อภารกิจของรัฐและตอบสนอง
ความต*องการของประชาชน ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ.นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว.าด*วยหลักเกณฑ1และวิธีการบริหาร



 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 25552555  

73 

กิจการบ*านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ดังน้ัน การปรับเปลี่ยนบทบาทด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาค
ราชการจึงมีจุดมุ.งหมายเพื่อสร*างความเข*มแข็งให*กับส.วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง
ตามหลักปรัชญาการบริหารงานสมัยใหม.ท่ี“ผู*บริหารสายงานหลัก คือ ผู*บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีแท*จริง” 
ด*วยเหตุนี้ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวใหม. จึงต*องเป<นระบบท่ีสร*างความคล.องตัวให*แก.ผู*บริหาร 

ไม.ติดยึดอยู.กับกฎระเบียบ และต*องเป<นระบบ    ที่เก้ือหนุนต�อการทํางานเชิงยุทธศาสตร  ช�วยให#ส�วน
ราชการบรรลุเป&าหมายที่ต้ังไว#  ในขณะเดียวกันจะต*องเป<นระบบท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความ

โปร.งใส เป<นธรรม และทําให*ข*าราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีด*วย ดังน้ันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ1 ในพระบรมราชูปถัมภ1 ซึ่งเป<นส.วนราชการหน่ึงเทียบได*กับระดับกรม จึงได*นํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี 11  นโยบายของรัฐบาล  ประเด็นทิศทางและนโยบายของ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว และแผนบริหารราชการแผ.นดินของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยได*นํา
นโยบายในส.วนท่ีเกี่ยวข*องกับบุคลากรมาเช่ือมโยง รวมถึงการนําผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
ทบทวนยุทธศาสตร1จัดทํา(ร.าง)แผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2555ใน
ระหว.างวันท่ี 18-20 พฤษภาคม 2554  ณ โรงแรมเจ*าหลาวทอแสง บีช จังหวัดจันทบุรี ทําให*มีความชัดเจน
และเห็นทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น จึงนําไปสู.การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. 
2555 – 2559 ให*สอดคล*องกับเป3าประสงค1และประเด็นยุทธศาสตร1ของมหาวิทยาลัยท่ีได*มีการปรับปรุงใหม.  
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป%งบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ1 ในพระบรม
ราชูปถัมภ1 ดังน้ี 
 

4.1 4.1 เป.าประสงค เป.าประสงค   ((GGooaallss))  
1. สร*างสรรค1งานวิชาการท่ีมีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษย1ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อรับใช*

สังคม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
2. บูรณาการทางวิชาการท้ังศาสตร1และศิลปk เพื่อพัฒนาท*องถิ่นอย.างย่ังยืน 
3. เป<นองค1การท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป<น

องค1การแห.งการเรียนรู* 
 

4.2 4.2 ประเดน็ยุทธศาสตร  ประเดน็ยุทธศาสตร  ((SSttrraatteeggiicc  IIssssuueess))  
1. สร*างเครือข.ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกจิเชิงบูรณาการ 
2. เพ่ิมทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาให*เป<นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด สอดคล*อง

กับความต*องการของท*องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป<นแหล.งเรียนรู*และการมีบทบาทในการแก*ไขปlญหาของชุมชน ท*องถิน่ 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป<นองค1การสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ

เป<นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน.วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร1ท่ีมุ.งผลสัมฤทธ์ิ และมีธรรมาภิบาล 
 4.3 พัฒนาโครงสร*างพื้นฐานและสภาพแวดล*อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 
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4.3 การวเิคราะห สภาพแวดลEอม (SWOT Analysis) ของการพัฒนาบุคลากร  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ป(งบประมาณ 2555 
 

มิติ จุดแข็ง (Strengths) จุดอNอน (Weaknesses) 
ดEานการ 

บริหารจัดการ 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการพัฒนาอย.างมี 

   ส.วนร.วมเปmดโอกาสให*คณะและหน.วยงานแสดง 
   ความคิดเห็นและบุคลากรมีความพึงพอใจ 

1. การใช*ประโยชน1จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยัง 

   ไม.เชื่อมโยง อย.างท่ัวถึงระหว.างหน.วยงานภายใน 
    มหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความสนใจ 
    และให*ข*อแนะนําท่ีดีในการปรับปรุงและพัฒนา 
    แผนพัฒนาบุคลากร 

2. อัตราการเข*า-ออกของพนักงานมหาวิทยาลัยมี  
    ตลอดระยะเวลา 
 

 3. ผู*บริหารทุกระดับมีความสนใจและให* 
    ความสําคัญต.อการพัฒนาบุคลากร 

3. การจัดสรรอัตรากําลังไม.เพียงพอกับภาระงาน 
   ท่ีมีอยู.มาก 

 4. มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่ง 
    สามารถจัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรได*ท้ัง 

    สายวิชาการและสายสนับสนุน 

4. ขาดการกําหนดลักษณะงานเชิงท*าทายท่ีจะเป<นการ 
    กระตุ*นสมรรถนะของบุคลากรให*เพิ่มขึ้น และการ 

    ประเมินเพื่อสร*างขวัญและกําลังใจให*ผู*ปฏิบัติงาน   
    เชิงท*าทาย 

 5. มหาวิทยาลัยอยู.ในเขตปริมณฑลซึ่งใกล*กับ 
    แหล.งเรียนรู*สามารถส.งบุคลากรไปพัฒนาได*สะดวก 

5. การจัดสวัสดิการให*กับบุคลากรยังไม.เพียงพอ 
 

ดEานบุคลากร 1. บุคลากรมีคุณวุฒิท่ีหลากหลาย ทําให*มีความรู* 

    ความสามารถและความชํานาญงาน สามารถ 
    ให*คําปรึกษาแนะนําในภารกิจท่ีรับผิดชอบแก. 

    คณะวิชาและหน.วยงานเป<นอย.างดี 

1. สัดส.วนของอาจารย1ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี   

   ปริญญาโทปริญญาเอก ยังไม.เป<นไปตามเกณฑ1   
   มาตรฐานของ สกอ. 

 

 2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร 

    ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

2. สัดส.วนของอาจารย1ประจําท่ีดํารงตําแหน.งอาจารย1  

    ผศ. รศ.และ ศ. ยังไม.เป<นไปตามเกณฑ1ของ สกอ. 

 3. มีกลไกการดําเนินการและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
   วิชาชีพท่ีชัดเจน 

3. บุคลากรบางส.วนขาดทักษะ และความพยายามใน 
   การใช*ภาษาต.างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

 4. บุคลากรมีส.วนร.วมในการพัฒนาสถาบันสู.องค1กร 
   แห.งการเรียนรู*  

4. การพัฒนาบุคลากรยังเป<นลักษณะเชิงรับมากกว.าเชิงรุก 

 5. บุคลากรไม.ได*รับการส.งเสริมให*พัฒนาสมรรถนะ 
   เพื่อเพิ่มศักยภาพโดยการฝoกอบรมอย.างต.อเน่ือง 

  6. บุคลากรสายวิชาการยังมีส.วนร.วมในการบริการ 
   วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติน*อย   

ดEาน
งบประมาณ 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส.งเสริมการวิจัยโดยการ 
   สนับสนุนงบประมาณจากภายในมหาวิทยาลัยใน 

    รูปของกองทุนวิจัยและการติดต.อประสานงาน    
    เพื่อหาแหล.งทุนวิจัยภายนอกให*กับบุคลากร 

1.ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกยังมีจํานวน 
  น*อย โดยเฉพาะจากสํานักงานส.งเสริมการวิจัย 

  แห.งชาติ 

 2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร1 
    และแผนงบประมาณ/แผนการเงิน ท่ีชัดเจน 

2. เงินรายได*มีจํานวนน*อยลง(เน่ืองจากนักศึกษาลดลง) 
   ทําให*จัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรทําได*ไม.มากนัก 
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มิติ จุดแข็ง (Strengths) จุดอNอน (Weaknesses) 
ดEานงบ 

ประมาณ(ตNอ) 

3. มหาวิทยาลัยใช*หลักการบริหารงบประมาณแบบ   
   มุ.งเน*นผลงานตามแผนงาน /โครงการท่ีได*รับอนุมัติ 

 

 4. มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลการใช*จ.าย 
   งบประมาณตามโครงการต.าง ๆ อย.างต.อเน่ือง 

 

 5. มหาวิทยาลัยมีการส.งเสริมและสนับสนุนในการใช* 
    ทรัพยากรระหว.างหน.วยงานร.วมกัน 

 

 
มิติ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

ดEานการ 
บริหารจัดการ 

1. มหาวิทยาลัยมีเครือข.ายความร.วมมือระหว.าง 
    มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาบุคลากรได* 

1. ระบบ Network เพื่อการจัดการความรู*และการ 
   เป<นองค1กรแห.งการเรียนรู* ท่ีเป<นส.วนกลางของ 

   มหาวิทยาลัยยังไม.มีความสมบูรณ1 และยังไม.มี 
   Web blog เฉพาะด*านน้ี 

 2. การประกันคุณภาพการศึกษา ทําให*บุคลากรต*อง 

   พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย.างต.อเน่ือง  
   เน่ืองจากมีการประเมินจากหน.วยงานภายนอก เช.น  

   ก.พ.ร. สกอ. สมศ.รวมท้ังการประเมินการปฏิบัติงานท่ี 
กําหนดให*ใช*ตัวชี้วัดและสมรรถนะประกอบการพิจารณา 

2. นโยบายการดําเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะการ 

   จ.ายค.าตอบแทนและโครงสร*างเงินเดือนมีความ 
    ล.าช*า ทําให*มีผลกระทบต.อการจัดการของ 

    มหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวโน*มจะเป<นภาระของ 
    มหาวิทยาลัย 

 3. นโยบายภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงไปตามการเมืองท่ี 
    ยังไม.มีความแน.นอนเป<นอุปสรรคต.อการบริหารงาน  
    การวางแผนและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

  4. การเปmดเสรีทางการศึกษาทําให*มีการแข.งขันสูง 
   ระหว.างมหาวิทยาลัยต.างๆแม*แต.ในกลุ.มราชภัฏด*วยกัน 

  5. สภาวการณ1แข.งขันของสถาบันการศึกษา ทําให*เกิด 
   การแย.งชิงบุคลากรท่ีมีความสามารถ 

  6. อัตราการเพิ่มของประชากรวัยเรียนมีแนวโน*มลดลง 

  7. ผลการสํารวจในภาคอุตสาหกรรมพบว.าส.วนใหญ. 
   ตลาดด*านอุตสาหกรรมต*องการแรงงานท่ีมีคุณวุฒิ 

   ตํ่ากว.าปริญญา 

ดEานบุคลากร 1. การเตรียมการเป<นสมาชิกเครือข.ายอาเซียน ส.งผลให* 
   มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

1. การพัฒนาตนเองของสายสนับสนุนจะมุ.งเน*นไป 
   ทางด*านการพัฒนาสมรรถนะในงานมากกว.าพัฒนา 

   ด*านการศึกษาต.อในระดับสูงขึ้น 

 2. มีช.องทางและเทคโนโลยใีนการศึกษาค*นคว*าเพื่อ 

   พัฒนาตนเองหลายรูปแบบ  

2. ข*อกําหนดจํานวนอาจารย1ปริญญาเอกตามเกณฑ1 

   มาตรฐานของ สกอ. น้ันกําหนดไว*เป<นจํานวนมาก  
   มีผลกระทบต.อมหาวิทยาลัยในการจัดหาอาจารย1 

   หรือพัฒนาอาจารย1ให*ได*ตามเกณฑ1มาตรฐาน ดังกล.าว 
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มิติ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 
 3. รัฐกําหนดอัตราค.าจ*างใหม.,มหาวิทยาลัยดําเนินการ 

    ปรับอัตราค.าจ*างให*เหมาะสมแก.การครองชีพมากขึ้น 
3. นโยบายการจํากัดอัตรากําลังของบุคลากรภาครัฐท่ี 
   ผ.านมาทําให*ขาดแคลนบุคลากรในขณะท่ีภาระงาน 

   ของมหาวิทยาลัยมีเพิ่มขึ้น 

ดEาน
งบประมาณ 

1. หน.วยงานภาครัฐและสํานักงานคณะกรรมการการ 

   อุดมศึกษา ได*จัดทําโครงการเพื่อรองรับการพัฒนา 
   บุคลากรสายวิชาการหลายโครงการ 

 1. จํานวนนักศึกษาน*อยลง เน่ืองจากมีมติของ สกอ.ใน 

    การไม.ให*เปmดรับนักศึกษาในหลักสูตรต.อเน่ืองเมื่อ 
    วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2551 

 
 

จากการศึกษาพิจารณาความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล*อมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐดังกล.าว   รวมท้ังเป3าหมายและแผนกลยุทธ1ของมหาวิทยาลัย  
แล*วจึงนําไปสู.การวางแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย   เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป<น
การวางแผน เพื่อทราบความต*องการกําลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ1  ในพระบรมราชูปถัมภ1 
ล.วงหน*า เพื่อศึกษาความต*องการอัตรากําลังในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยว.าต*องการใช*กําลังคนประเภท
ใด จํานวนเท.าใด และต*องการเมื่อใด เพื่อให*ได*กําลังคนตามต*องการและสามารถวางแผนการใช*กําลังคนให*
ได*ประโยชน1สูงสุด และเกิดความสมดุลในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในอนาคต  และเป<นการป3องกัน
ปlญหากําลังคนเกินความต*องการในบางหน.วยงานของมหาวิทยาลัย  ท่ีเรียกว.า กระจุกแต.ไม.กระจาย หากไม.
มีการวางแผนให*เหมาะสม จึงได*กําหนดกรอบในการจัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให*
บุคลากรทุกคน  ในมหาวิทยาลัย ได*รับการพัฒนาให*เต็มตามศักยภาพเป<นคนท่ีสมบูรณ1ท้ังความรู*ภูมิปlญญา  
ท้ังกาย  และจิตใจ  ใน 3 มิติ  ควบคู.กันไป คือ “คนดี คนเก.ง คนแข็งแรง” ไว* ดังน้ี 
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    4.4  นโยบายและมาตรการในการบริหารบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ประเด็นยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ มหาวิทยาลัย 

นโยบายHR 
มหาวิทยาลัย 

มาตรการในการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป<น 
    องค1การสมรรถนะสูง ที่มี 
    การบริหารจัดการตามหลัก 

    ธรรมาภิบาลและเป<น 
     มหาวิทยาลัยสีเขียว 

    

4.1 พัฒนาสมรรถนะของ 
     บุคลากรและหน.วยงาน 
     ในการปฏิบัติงานตาม 

     ภารกิจ 

4.1.1 การสนับสนุนการศึกษาต.อ  
       การฝoกอบรม ศึกษาดูงานทั้งใน 
      และต.างประเทศ และการเข*าสู. 

      ตําแหน.งตามเส*นทางอาชีพของ 
      บุคลากรแต.ละสายงาน 

1.  จัดทําแผนพัฒนาอาจารย1และ 
    บุคลากร จัดหาและจัดสรรทุน 
    สนับสนุนการพัฒนาอาจารย1 
2. จัดทําแผนการเข*าสู.ตําแหน.งตาม 
    เส*นทางอาชีพของบุคลากรแต.ละ 
     สายงานเพื่อเป<นการทดแทนอัตรา 

     ตําแหน.งที่เกษียณอายุ 

1.1 จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย1 
     ของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมระดม 
     ทุนสําหรับใช*ในการพัฒนาบุคลากร  

2.1 ดําเนิน กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
     ตามแผนที่กําหนดอย.างต.อเนื่อง 
     และส.งเสริมการเข*าสู.ตําแหน.งอย.าง 

     เป<นธรรม 
3.1 จัดทําเส*นทางความก*าวหน*าสาย 

     อาชีพ ให*ครบทุกขั้นตอนและนํา 
     เส*นทางสายอาชีพเสนอให*สภา 
     มหาวิทยาลัยให*ความเห็นชอบและ 

     ประกาศให*บุคลากรได*รับรู*และ 
     สร*างความเข*าใจให*กับบุคลากรถึง 
     เส*นทางความก*าวหน*าสายอาชีพ  

     ของแต.ละตําแหน.งงาน(Career Path) 

- จํานวนอาจารย1ที่จบการศึกษา 
   ระดับปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้น(4.1.1.1) 
- การพัฒนาคณาจารย1(สมศ.14) 

- อาจารย1ประจําที่มีคุณวุฒิ 
   ปริญญาเอก (สกอ.2.2) 
- จํานวนอาจารย1ที่ได*รับตําแหน.ง 

    ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น (4.1.1.2) 
- อาจารย1ประจําที่ดํารงตําแหน.ง 

   ทางวิชาการ(สกอ.2.3) 
-  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ 
     ได*รับการพฒันาตามเส*นทาง 

     อาชีพ(4.1.1.3) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ มหาวิทยาลัย 
นโยบายHR 

มหาวิทยาลัย 
มาตรการในการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

  3. ประสานความร.วมมือกับ 
    มหาวิทยาลัยในต.างประเทศ 

    เพื่อการอบรมศึกษาดูงาน 

3.1 ติดต.อ ประสานงานกับมหาวิทยาลัย 
ในต.างประเทศ เพื่อส.งบุคลากร เข*า

รับการอบรมในหลักสูตร ด*านการจัด
การศึกษาการบริหารและวิจัย 

- ระบบการพัฒนาคณาจารย1และ 
   บุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4) 

- ระดับความสําเร็จของการ 
   ดําเนินโครงการความร.วมมือ 
   กับมหาวิทยาลัยในต.างประเทศ 

   ในการอบรมสําหรับบุคลากร 
  (4.1.1.3) 

   3.2 สนับสนุนเงินงบประมาณ ให* 
บุคลากรได*นําเสนอผลงาน หรือนําผล
ที่ได*รับจากการอบรมมาใช*ประโยชน1

ต.อมหาวิทยาลัย 

 4.1.2  การสร*างจรรยาบรรณ    

        วัฒนธรรมการเป<นมืออาชีพ 
        ทางด*านการอุดมศึกษาให*แก. 
        บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

1. บุคลากรต*องมีจรรณยาบรรณและมี 

    ความเป<นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
    ด*านอุดมศึกษา 

1.1  จัดกิจกรรมรณรงค1 สร*างแรงจูงใจ 

      และกระตุ*นให*บุคลากรปฏิบัติตาม 
      จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณธรรม 

-  ร*อยละของบุคลกรที่ได*รับการ 

    พัฒนาด*านจรรยาบรรณ 
     วิชาชีพและคุณธรรม(4.1.2.2) 

  1.2 คัดเลือกอาจารย1 และบุคลากร ที่มี 
     บทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
     อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและสร*าง 

     ชื่อเสียงให*มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 

 
 

- จํานวนอาจารย1ที่ได*รับการยก 
    ย.องประกาศเกียรติคุณ 
    (รางวัลเจ*าฟ3า)(4.1.2.3) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ มหาวิทยาลัย 
นโยบายHR 

มหาวิทยาลัย 
มาตรการในการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

 4.1.3 การพัฒนาระบบบริหารผล 
        การปฏิบัติงานให*บุคลากร 

        กําหนดแผนปฏิบัติงาน 
        ประจําป%  และกําหนด 
        ตัวชี้วัดความสําเร็จในการ 

       ปฏิบัติงานอย.างเป<นรูปธรรม 
 

1. พัฒนาระบบประเมิน และพัฒนา 
    สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 

2. พัฒนางานบริหารให*มีความโปร.งใส  
    เป<นธรรม โดยมีเป3าหมายสําคัญใน 
    การมุ.งรักษาคนดี ส.งเสริมคนเก.ง และ 

    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ    
    มหาวิทยาลัย 

1.1 จัดหาระบบการประเมินผลที่มี 
      ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใช* 

      ประโยชน1 ในการพัฒนาผลการ 
      ปฏิบัติงานสมรรถนะที่บุคลากรพึงมี  
1.2  จัดให*บุคลากรเพิ่มพูนทักษะของการ 

      ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

- ระดับความสําเร็จในการ 
     พัฒนาระบบประเมินและ 

     พัฒนาสมรรถนะ(4.1.3.1) 
- ร*อยละของบุคลากรที่มีผลการ 
     ประเมินการปฏิบัติงานใน 

     ระดับดีขึ้น 

  

3. สอดส.องดูแลให*ความเป<นธรรมใน 
    การพิจารณาความดีความชอบ 
    และมีระบบประเมินที่ชัดเจนตลอด 

    จนการสร*างขวัญและกําลังใจและ   
    การแข.งขันในประสิทธิภาพและ 

    ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน*าที่ 

 - ระบบการพัฒนาคณาจารย1และ 
   บุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4) 

 

 4.1.5 การพัฒนานวัตกรรมการ 
       ทํางานตามภารกิจหน*าที่และ 

       นวัตกรรมการบริหารคุณภาพ 

1. การพัฒนาผู*นํา ผู*บริหารทุกระดับ 1.1 จัดกิจกรรมส.งเสริมเพื่อเพิ่มพูน 
     ทักษะความรู*ของผู*บริหารในทุกระดับ  

    ในด*านการเป<นผู*นําการเปลี่ยนแปลง   
1.2 สนับสนุนการนําความรู*ที่ได*มา 

     พัฒนาเป<นผู*นําการเปลี่ยนแปลง 
 
 

 

-  จํานวนผู*บริหารที่ได*รับการ 
    พัฒนา(4.1.5.1) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
มหาวทิยาลัย 

กลยุทธ มหาวิทยาลัย 
นโยบายHR 

มหาวทิยาลัย 
มาตรการในการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด 

  2. ทุกหน.วยงานต*องมีการจัดทําคู.มือ 
    การปฏิบัติงานของเจ*าหน*าที่เพื่อให*    
    บุคลากรปฏิบัติงานเป<นไปตาม  

    มาตรฐานเดียวกันและเป<นการเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพในการทํางานและ 
   ประสานงานที่ดีขึ้นอีกทั้งช.วยให*มั่นใจ 

   ว.ามีการควบคุมการดําเนินงาน 

2.1  ประสานงาน และรวบรวมข*อมูลใน 
     การจัดทําคู.มือการปฏิบัติงานของ 
     บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

2.2 จัดอบรม ชี้แจงการใช*คู.มือ 
     ปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

- จํานวนคู.มือการปฏิบัติการที่ 
   จัดทําแล*วเสร็จ (4.1.5.2) 

  3. การศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและ 

    พัฒนาระบบการปฏิบัติงานจาก 
    องค1การสมรรถนะสูง 

3.1 ศึกษาปlญหาในการปฏิบัติงาน  

      จากหน.วยงานตัวอย.าง 
3.2 ศึกษาดูงาน และนําความรู*จากการ  
     เข*าศึกษามาพัฒนามหาวิทยาลัย 

     ให*เป<นองค1กรสมรรถนะสูง 

- ร*อยละความสําเร็จของ

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เทียบเคียงและพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานจากองค1การ

สมรรถนะสูง(4.1.6.1) 
    4.2 พัฒนาระบบบริหาร 

          ยุทธศาสตร1ที่มุ.ง 
          ผลสัมฤทธิ์และ 

          มีธรรมาภิบาล 

4.2.1 การปรับปรุง ข*อบังคับ ระเบียบ 

        มหาวิทยาลัยให*เอื้อต.อการเพิ่ม 
        ประสิทธิภาพการทํางานและ  

        การสร*างเสริมธรรมาภิบาล 
 

1. มุ.งเน*นประสิทธิภาพและความเป<น 

   ธรรมในการบริหาร 

1. การปรับปรุงข*อบังคับ ระเบียบของ 

   มหาวิทยาลัยให*เอื้อต.อการเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพการทํางานและการ 

   สร*างเสริมธรรมาภิบาล 
2. พัฒนางานบริหารให*มีความโปร.งใส  
    เป<นธรรม โดยมีเป3าหมายสําคัญใน 

    การมุ.งรักษาคนดี ส.งเสริมคนเก.ง และ 
    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
 

- ระบบการพัฒนาคณาจารย1และ 

   บุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4) 
- การพัฒนาคณาจารย1 (สมศ.14) 

- การปฏิบัติตามบทบาทหน*าที่ 
    ของสภาสถาบัน (สมศ.12) 
- การปฏิบัติตามบทบาทหน*าที่ 

    ของผู*บริหารสถาบัน(สมศ.13) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ มหาวิทยาลัย 
นโยบายHR 

มหาวิทยาลัย 
มาตรการในการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

 

  3. สอดส.องดูแลให*ความเป<นธรรมใน 
    การพิจารณาความดีความชอบและมี 

    ระบบประเมินที่ชัดเจนตลอดจนการ 
    สร*างขวัญและกําลังใจ  และการ 
    แข.งขันในประสิทธิภาพและ 

    ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน*าที่ 

- ภาวะผู*นําของสภาสถาบันและ 
    ผู*บริหารทุกระดับของสถาบัน 

    (สกอ.7.1) 
 

 
  4. การเตรียมการด*านผู*นํา การสร*าง 

    ทีมงาน พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
    ทุกสายงาน 

-  มหาวิทยาลัยผ.านการประเมิน 

     ของสํานักงาน ก.พ.ร. ใน 
     ระดับดี (KPI 3.1) 

 
4.2.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
        ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร1 
         และการพัฒนาระบบคุณภาพ 

1. สนับสนุนจัดระบบบริหารเพื่อเข*าสู. 
    การเป<นมหาวิทยาลัยเพื่อการแข.งขัน 
    ในระดับต.าง ๆ 

1. จัดประชุมชี้แจ*ง ซักซ*อมความเข*าใจให*กับ  
   บุคลากรของมหาวิทยาลัยในระบบบริหาร  
ยุทธศาสตร1และการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

- คะแนนค.าเฉลี่ยผลการ 
   ประเมินผลการปฏิบัติ 
   ราชการประจําป%(4.2.2.3) 

   2. จัดกิจกรรม กระบวนการทํางานให* 
    สอดรับกับระบบบริหารยุทธศาสตร1 

    ตามแนวทางการเรียนรู*จากการปฏิบัติ 

-  มหาวิทยาลัยผ.านการประเมิน 
    ของสํานักงาน ก.พ.ร. ในระดับ 

    ดี (KPI 3.1)    

 

4.2.3 การแสวงหาและพัฒนา 

        นวัตกรรมการจัดการเพื่อ 
        พัฒนามหาวิทยาลัยให*เป<น 
        องค1การแห.งการเรียนรู* 

1. การสร*างเสริมธรรมาภิบาลทางการ 

    บริหาร 

1. จัดการประชุมคณะกรรมการสภา 

    มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอื่นๆ 
2. ส.งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรม 
   ให*เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร 

-  ระดับความสําเร็จในการส.งเสริม 

    การประชุมสภาและ 
    คณะกรรมการภายใน (4.2.3.2) 
- การปฏิบัติตามบทบาทหน*าที่ 

    ของสภาสถาบัน (สมศ.12) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ มหาวิทยาลัย 
นโยบายHR 

มหาวิทยาลัย 
มาตรการในการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

 

   - การปฏิบัติตามบทบาทหน*าที่ 
    ของผู*บริหารสถาบัน(สมศ.13) 

- ภาวะผู*นําของสภาสถาบันและ 
    ผู*บริหารทุกระดับของสถาบัน 
    (สกอ.7.1) 

 

4.2.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
        สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

        จัดการและการจัดการความรู* 
        ภายในมหาวิทยาลัย 

1. มุ.งเน*นความรวดเร็วถูกต*องแม.นยํา 
    ของข*อมูลและสามารถนําข*อมูล 

    ตัดสินใจได*อย.างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรสามารถต.อยอดความรู*ได* 

    จากฐานข*อมูลที่มีในมหาวิทยาลัย 

1.  การบริหารโดยใช*ระบบการจัดการ 
     ความรู*และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  ระบบสารสนเทศเพื่อการ 
     บริหารและการตัดสินใจ 

     (สกอ.7.3) 
-  จํานวนระบบงาน ฐานข*อมูลที่ 

    พัฒนาและนํามาใช*ในการ 
     ปฏิบัติงานตามภารกิจ(4.2.4.1) 

4.3 พัฒนาโครงสร*างพื้นฐาน 

    และสภาพแวดล*อมทาง 
    กายภาพของมหาวิทยาลัย 

4.3.2 การพัฒนาองค1กรตัวอย.างแห.ง 

        ความพอเพียง 
 

1. การบริหารจัดการภายใต*สภาวะ 

    เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  สร*างความเข*าใจและทัศนคติที่ 

    ถูกต*องในสภาวะเศรษฐกิจพอเพียง 
    แก.นักศึกษา อาจารย1  และบุคลากร 

    ของมหาวิทยาลัยทุกระดับ 
2. จัดประชุม จัดกิจกรรมพัฒนาองค1กร 
    แห.งความพอเพียง ที่เป<นตัวอย.าง 

    ในมหาวิทยาลัยอย.างเป<นรูปธรรม 

-  ระดับความสําเร็จในการ  

     พัฒนามหาวิทยาลัยเป<นแหล.ง 
     เรียนรู*ของชุมชนและหน.วยงาน 

     ต*นแบบด*านองค1การแห.ง 
     ความพอเพียง(KPI 3.2)  
- ระดับความสําเร็จในดําเนินงาน 

   ตามแผนการพัฒนาเป<นองค1กร 
   แห.งความพอเพียง(4.3.2.1) 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ มหาวิทยาลัย 
นโยบายHR 

มหาวิทยาลัย 
มาตรการในการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

  2. การอนุรักษ1สิ่งแวดล*อมและรณรงค1 
เพื่อการประหยัดพลังงาน 

1. สร*างความเข*าใจให*บุคลากรร.วม 
ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ1 

สิ่งแวดล*อมมหาวิทยาลัย 
2. จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ1 

สิ่งแวดล*อม และประหยัดพลังงาน 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

- ระดับความสําเร็จในการ 
ดําเนินงานตามแผนอนุรักษ1 

สิ่งแวดล*อมและประหยัด 
พลังงาน(4.3.2.2) 
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4.54.5  แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําป(งบประมาณ 2555ประจําป(งบประมาณ 2555 
* หนNวย: ลEานบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร   
กลยุทธ กลยุทธ หลักหลัก  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ  
เป.าหมายเป.าหมาย

25255555  
โครงการโครงการ  

ผลผลิต/ผลผลิต/กิจกรรมกิจกรรม  

วงเงินวงเงิน
งบประมาณงบประมาณ  

ป(ป(  25255555  

เจEาภาพเจEาภาพ  
หนNวยรับผิดชอบหนNวยรับผิดชอบ  

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 44::  
พัฒนามหาวิทยาลัยเป<น

องค1การสมรรถนะสูง ที่มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลและเป<นมหาวิทยาลัย

สีเขียว 
4..1  พัฒนาสมรรถนะ 

      ของบุคลากรและ 
      หน.วยงานในการ 
      ปฏิบัติงานตาม 

      ภารกิจ 
 

      

4.1.1 การสนับสนุนการศึกษาต.อ การ
ฝo ก อ บ ร ม  ศึ ก ษ า ดู ง า น ทั้ ง ใ น แ ล ะ

ต.างประเทศ และการเข*าสู.ตําแหน.งตาม
เส*นทางอาชีพของบุคลากรแต.ละสาย
งาน 

  โครงการ 1จัดทําแผนพัฒนา 
อาจารย1และบุคลากร จัดหาและ

จัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนา
อาจารย1(4.1.1.1) 

  

1. จํานวนอาจารย1ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่เพิ่มขึ้น(4.1.1.1) 

10 

(คน) 
 

1.จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร 
   มนุษย1ของมหาวิทยาลัย 

1.5 งานการเจ*าหน*าที่ 

2.จัดสรรทุนสําหรับ ใช*ใน 
   การพัฒนาบุคลากร   

1.5 งานการเจ*าหน*าที่ 

2.  จํานวนอาจารย1 ที่ ได* รับ
ตํ า แหน. งท า ง วิ ช า ก า ร ที่
เพิ่มขึ้น (4.1.1.2) 

10 
(คน) 
 

โครงการ 2 ส.งเสริมการเข*าสู.
ตําแหน.งทางวิชาการและตําแหน.ง
ตามเส*นทางอาชีพของบุคลากร 

(4.1.1.2) 
1.การพัฒนาบุคลากรเข*าสู.ตําแหน.ง
ทางวิชาการและตําแหน.งเส*นทาง

สายอาชีพทุกตําแหน.งงาน(Career 
Path) 

 

1 
 

 

งานการเจ*าหน*าที่ 3. ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําเส*นทางความก*าวหน*า
สายอาชีพ(Career Path) 

4 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร   
กลยุทธ กลยุทธ หลักหลัก  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ  
เป.าหมายเป.าหมาย

25255555  
โครงการโครงการ  

ผลผลิต/กิจกรรมผลผลิต/กิจกรรม  

วงเงินวงเงิน
งบประมาณงบประมาณ  

ป(ป(25255555  

เจEาภาพเจEาภาพ  
หนNวยรับผิดชอบหนNวยรับผิดชอบ  

  3.ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการความร.วมมือ

กับมหาวิทยาลัยใน
ต.างประเทศในการอบรม
สําหรับบุคลากร(4.1.1.3) 

5 โครงการ 3 ความร.วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต.างประเทศเพื่อการ

อบรมศึกษาดูงาน (4.1.1.3) 
1. จัดอบรมศึกษาดูงาน 

 

4.98 

 
งานการเจ*าหน*าที่ 

 4.1.2  การสร*างจรรยาบรรณวัฒนธรรม

การเป<นมืออาชีพทางด*านการอุดมศึกษา
ให*แก.บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
(4.1.2.2) 

1.ร*อยละของบุคลกรที่ได*รับ

การพัฒนาด*านจรรยาบรรณ 
วิชาชีพและคุณธรรม 

75 โครงการ 5 ส.งเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ (4.1.2.2) 
1. จัดอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 

0.1 งานตรวจสอบภายใน 

งานการเจ*าหน*าที่ 
งานบริหารงานทั่วไป 

 2.จํานวนอาจารย1ที่ได*รับการ
ยกย.องประกาศเกียรติคุณ
(4.1.2.3) 

 

5 
คน 

โครงการ 6 รางวัลเจ*าฟ3าสําหรับ
อาจารย1และบุคคลากร (4.1.2.3) 
1.คัดเลือกอาจารย1 และบุคลากร ที่มี

บทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและสร*าง

ชื่อเสียงให*มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัล
เจ*าฟ3า  

  

  

  

  

0.05 งานการเจ*าหน*าที่ 
งานบริหารงานทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร   
กลยุทธ กลยุทธ หลักหลัก  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ  
เป.าหมายเป.าหมาย

25255555  
โครงการโครงการ  

ผลผลิต/กิจกรรมผลผลิต/กิจกรรม  

วงเงินวงเงิน
งบประมาณงบประมาณ  

ป(ป(  25255555  

เจEาภาพเจEาภาพ  
หนNวยรับผิดชอบหนNวยรับผิดชอบ  

  

4.1.3 พัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานให*บุคลากรกําหนด

แผนปฏิบัติงาน ประจําป%และกําหนด 
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
อย.างเป<นรูปธรรม  

1. ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบประเมินและ

พัฒนาสมรรถนะ(4.1.3.1) 

5 โครงการ 7 พัฒนาระบบประเมิน
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

รายบุคคล (4.1.3.1) 
1. จัดอบรมระบบประเมินพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 

0.05 งานการเจ*าหน*าที่ 
งานบริหารงานทั่วไป 

  2.ร*อยละของบุคลากร 
  ที่มีผลการประเมิน 

   การปฏิบัติงานใน 
   ระดับดีขึ้น 

10 โครงการ 8 พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร (4.1.3.2) 

  1. จัดอบรมศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 

0.1 งานการเจ*าหน*าที่ 
งานบริหารงานทั่วไป 

  

4.1.5  มอบอํานาจเสริมพลังและสร*างความ
พร*อมในการปฏิบัติงานให*แก. คณะ สํานัก 
ในรูปแบบของการกระจายอํานาจ การ

สนับสนุนงบประมาณกําลังคน ข*อมูล
ข.าวสารและนวัตกรรมด*านการ 
บริหารจัดการ 

1.จํานวนผู*บริหารที่ได*รับการ
พัฒนา(4.1.5.1) 

20 
(คน) 

 

โครงการ 10 พัฒนาผู*นําการ
เปลี่ยนแปลง (4.1.5.1) 
1. จัดกิจกรรมส.งเสริมเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะ ความรู*ของผู*บริหารในทุกระดับ 
ในด*านการเป<นผู*นําการเปลี่ยนแปลง   

0.07 งานการเจ*าหน*าที่ 
งานบริหารงานทั่วไป 

  

2.จํานวนคู.มือการปฏิบัติการ
ที่จัดทําแล*วเสร็จ(4.1.5.2) 

3 
(เล.ม) 

 

โครงการ 11 จัดทําคู.มือการปฏิบัติงาน 
(4.1.5.2)1. ประสานงาน และรวบรวมข*อมูลใน
การจัดทําคู.มือการปฏิบัติงานของ

เจ*าหน*าที่  
 

 

0.03 งานการเจ*าหน*าที่ 
งานบริหารงานทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร   
กลยุทธ กลยุทธ หลักหลัก  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ  
เป.าหมายเป.าหมาย

25255555  
โครงการโครงการ  

ผลผลิต/กิจกรรมผลผลิต/กิจกรรม  

วงเงินวงเงิน
งบประมาณงบประมาณ  

ป(ป(  25255555  

เเจEาภาพจEาภาพ  
หนNวยรับผิดชอบหนNวยรับผิดชอบ  

  

4.1.6  ส.งเสริมให*บุคลากร หน.วยงาน
แสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการ

ทํางาน 
ตามภารกิจหน*าที่และ 
นวัตกรรมการบริหาร 

จัดการ 

1.ร*อยละความสําเร็จของ
โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

เทียบเคียงและพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานจากองค1การ
สมรรถนะสูง 

75 โครงการ 13 ศึกษาดูงานเพื่อ
เทียบเคียงและพัฒนาระบบการ

ปฏิบัติงานจากองค1การสมรรถนะสูง 
(4.1.6.1) 
1. ศึกษาปlญหาในการปฏิบัติงาน   

จากหน.วยงานตัวอย.าง 
2. ศึกษาดูงาน และนําความรู*จาก
การเข*าศึกษามาพัฒนามหาวิทยาลัย

ให*เป<นองค1กรสมรรถนะสูง 

0.1 งานการเจ*าหน*าที่ 
งานบริหารงานทั่วไป 

งานการเงิน 

4.2 พัฒนาระบบบริหาร

ยุทธศาสตร1ที่มุ.งผลสัมฤทธิ์ 
และมีธรรมาภิบาล 

 

4.2.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร1
และการพัฒนาระบบคุณภาพ 

1.คะแนนค.าเฉลี่ยผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป%ด*านความ

พึงพอใจ 

>60 โครงการ 14 พัฒนาคุณภาพการ

ให*บริการหน.วยงานกลาง (4.2.2.5) 
1.จัดประชุมซักซ*อมความเข*าใจถึง

แนวทางการให*บริการทีดีเพื่อสร*าง
ความพึงพอใจแก.ผู*รับบริการ 
 

 
 
 

 
 

0.00 งานการเจ*าหน*าที่ 

งานบริหารงานทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร   
กลยุทธ กลยุทธ หลักหลัก  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ  
เป.าหมายเป.าหมาย

25255555  
โครงการโครงการ  

ผลผลิต/กิจกรรมผลผลิต/กิจกรรม  

ววงเงินงเงิน
งบประมาณงบประมาณ  

ป(ป(  25255555  

เจEาภาพเจEาภาพ  
หนNวยรับผิดชอบหนNวยรับผิดชอบ  

4.3 พัฒนาโครงสร*างพื้นฐาน
และสภาพแวดล*อมทาง

กายภาพของมหาวิทยาลัย 

4.3.2  พัฒนามหาวิทยาลัยให* 
เป<นตัวอย.างขององค1กรแห.งความ

พอเพียง 

1.ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนอนุรักษ1

สิ่งแวดล*อมและประหยัด
พลังงาน 
(KPI 3.2)  

5 โครงการ 21 พัฒนาตัวอย.างของ
องค1กรแห.งความพอเพียง (4.3.2.1) 

0.05 งานอาคารสถานที่ 

2.ระดับความสําเร็จใน
ดําเนินงาน ตามแผนการ

พัฒนาเป<นองค1กรแห.งความ
พอเพียง(4.3.2.1) 
 

5 โครงการ 22 อนุรักษ1สิ่งแวดล*อม
และรณรงค1เพื่อการประหยัด

พลังงาน (4.3.2.2) 
1. สร*างความเข*าใจให*บุคลากรร.วม
ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ1

สิ่งแวดล*อม มหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรม  

 
 
 

 
 
 

 

0.04 งานอาคารสถานที่ 
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บทท่ี 5 
มาตรการในการนําไปสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

ตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจําป%งบประมาณ 2555 
 
  จากการศึกษานโยบาย ทิศทางและเป!าหมายของหน%วยงานท่ีเกี่ยวข)องทุกระดับต้ังแต%
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-252559) แผนการบริหารราชการแผ%นดิน 
พ.ศ.2555-2558ของรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ7 ชินวัตร,กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป9 ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2551 – 2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,แผนยุทธศาสตร7การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ป9งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ,แผนปฏิบัติราชการ 4 ป9 (พ.ศ.2555-2558) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงเป!าหมายและยุทธศาสตร7ของมหาวิทยาลัย จนนําไปสู%การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ป9งบประมาณ 2555  น้ัน การดําเนินการใดๆ ให)ประสบ
ผลสําเร็จแล)ว นอกจากจะวางแผนแล)วจะต)องมีมาตรการนําไปสู%การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลต%อไป 
เช%นเดียวกันแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็จะต)องมีมาตรการนําไปสู%การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล ดังน้ี 
5.1 มาตรการนําไปสู�การปฏิบัติด+านกําลังคน 

 
5.1.1  การสรรหาบุคลากร   เมื่อมหาวิทยาลัยได)รับจัดสรรงบประมาณแผ%นดิน  จะแบ%ง

โควตา    ในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาเอก : ปริญญาโท  50 : 50  สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน จะจัดจ)างบุคลากรวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีวิธีการสรรหาบุคลากรหลายวิธีเพื่อให)เหมาะสมและ
ทันเวลา   โดยคํานึงถึงความโปร%งใส เปJนธรรม ให)สามารถได)คนเก%ง คนดีตรงกับความต)องการของ
มหาวิทยาลัย  เช%น   การสอบแข%งขันจะใช)ในกรณีบรรจุและแต%งต้ังบุคคลเข)าปฏิบัติราชการตามตําแหน%ง 
คุณวุฒิและคุณสมบัติ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหน%ง โดยปกติ การคัดเลือกจะ
ใช)ในกรณีการบรรจุและแต%งต้ังผู)มีความรู)ความสามารถสูง อาทิ มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก  มีตําแหน%ง
ทางวิชาการมาแล)ว  จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และให)ได)รับเงินเดือนในอัตราท่ีสูงกว%าคุณวุฒิหรือตามแต%
สภามหาวิทยาลัยจะเห็นชอบ การรับโอนหรือรับย)ายบุคลากรจากหน%วยงานอื่นๆ ท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความ
ต)องการของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ีเพื่อเปJนการกล่ันกรองให)ได)บุคลากรท่ีมีความเหมาะสมตามภาระหน)าท่ี 
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดระเบียบว%าด)วยการทดลองปฏิบัติงานไว)อย%างชัดเจน อาทิ พนักงานมหาวิทยาลัยต)อง
ทดลองปฏิบัติงานเปJนเวลาไม%น)อยกว%าหกเดือนแต%ไม%เกินหน่ึงป9 นับแต%วันท่ีเข)าปฏิบัติงานและประเมินเปJน
ระยะๆ ทุก 6 เดือน รวม 2 คร้ัง  มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน  3 คน 
ประกอบด)วย 
  1.   หัวหน)าหน%วยงานท่ีสังกัด เปJนประธานกรรมการ 
  2.   ผู)บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหน่ึงระดับ    เปJนกรรมการ 
  3.   ผู)บังคับบัญชาขั้นต)นท่ีเปJนผู)มอบหมายงาน เปJนกรรมการและเลขานุการ 
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 5.1.2  การพัฒนาบุคลากร  ในสภาพแวดล)อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มีการแข%งขันตลอดเวลา  

ภารกิจต%างๆจะขับเคลื่อนไปได)อย%างรวดเร็วตามกระแสสังคมและบรรลุเป!าหมายน้ัน   ความสําคัญอยู%ท่ี
บุคลากรท่ีมีอยู%ในมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลาย  และถูกต)อง
ตามความต)องการก็จะสามารถใช)ศักยภาพของบุคลากรได)อย%างเต็มกําลังความสามารถ  มีแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยหลากหลาย  ดังน้ี 
    (1)  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศและการจัดโครงการฝMกอบรมของมหาวิทยาลัยท่ี
กําหนดขึ้นเองเพื่อให)สอดคล)องกับความต)องการของมหาวิทยาลัย อย%างน)อย 3-5 โครงการต%อป9 อาทิ 
โครงการพัฒนามาตรฐานการสอนระดับอุดมศึกษาท่ีจัดขึ้นสําหรับคณาจารย7ท่ีเข)าใหม%  โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร)างประสิทธิภาพในการให)บริการสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน โครงการพัฒนาความรู)ด)านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด)านภาษา การเขียนผลงานทางวิชาการ   
    (2)  การสนับสนุนส%งเสริมให)เข)ารับการอบรม การสัมมนาในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการทํางาน  
การพัฒนางาน เปJนระยะเวลาสั้น จํานวน 1-3  วันและระยะยาวท่ีจัดโดยหน%วยงานภายนอก  อาทิ   
หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นบม.) การอบรมหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.)การอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) การพัฒนาความรู)ด)านการเงิน พัสดุ งบประมาณและงานการ
เจ)าหน)าท่ี 
        (3)  การสนับสนุนให)ไปศึกษาต%อในระดับท่ีสูงขึ้น  ท้ังน้ี อาจไม%ต)องใช)เวลาราชการ  แต%
ต)องได)รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก%อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยต)องตรวจสอบว%าสาขาวิชาท่ีไปศึกษาตรง
กับความต)องการและมีความสําคัญต%อการพัฒนางานในตําแหน%ง หรือพัฒนางานใหม%ๆ  หรือไม% เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแล)วมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให)ได)รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
        (4)  การสนับสนุนให)ลาไปศึกษาในระดับสูงขึ้น มีการกําหนดคุณวุฒิ สาขาวิชาให)ทราบ
อย%างเปNดเผย เพื่อให)บุคลากรไปศึกษาให)ตรงกับความต)องการของมหาวิทยาลัย โดยอนุญาตให)ลาและได)รับ
เงินเดือนระหว%างลา     
        (5)  การจัดหาทุนสนับสนุนเพื่อเปJนค%าใช)จ%ายในการศึกษาในระดับสูงขึ้น    มหาวิทยาลัย
มีเครือข%ายในการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให)ศึกษาต%อในระดับสูงขึ้น  อาทิ สถาบัน
เทคโนโลยีแห%งเอเชีย  มีกองทุนพัฒนาบุคลากรท่ีมีเงินในกองทุน 50 ล)านบาทซึ่งนําดอกผลมาใช)ในการ
บริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มีแหล%งเงินทุนภายนอก  อาทิ โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย7ใน
สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุนสํานักงาน ก.พ. ทุนสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน       
        (6)  การจัดต้ังกองทุนวิจัย  เพื่อสนับสนุนส%งเสริมให)บุคลากรมีทักษะ มีผลงานวิจัย
เพ่ิมขึ้น  นอกจากน้ียังมีเงินสนับสนุนการทําวิจัยจากหน%วยงานภายนอกด)วย 
    (7)  การออกกฎ ข)อบังคับ ระเบียบและการปรับปรุงกฎ ข)อบังคับ ระเบียบว%าด)วยการ
บริหารงานบุคคลให)เหมาะสม  เปJนธรรมโดยให)บุคลากรมีส%วนร%วม 
        (8)  การรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบข)อบังคับต%างๆ ไว)ในหนังสือสาระน%ารู)สําหรับ
บุคลากร  เพื่อประโยชน7ในการศึกษาทําความเข)าใจ  การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
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                     (9)  การจัดทําคู%มือการปฏิบัติงานของแต%ละบุคคล เพื่อเปJนแนวทางในการปฏิบัติงานการ
พัฒนางาน  การพัฒนาความรู)เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข)องกับงาน การวิเคราะห7ปRญหาและ
เสนอแนะแนวทางแก)ไขปRญหาท่ีเกิดขึ้นกับงานแต%ละงานได) 
        (10)  การคัดเลือกบุคลากรดีเด%น 
 

5.1.3 เส+นทางความก+าวหน+าในสายอาชีพ (Career Path) การจัดทําเส)นทางความก)าวหน)า

ในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัย แสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากร
มหาวิทยาลัย เมื่อเข)ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีส%วนช%วยในการสร)างขวัญ กําลังใจ และรักษาคนเก%งคน
ดไีว)ในมหาวิทยาลัย รวมท้ังเปJนการปูทางสู%การสร)างพนักงานท่ีมีคุณค%าให)แก%มหาวิทยาลัย ในระยะยาว โดย
การจัดทําเส)นทางก)าวหน)าในสายอาชีพน้ีเปJนเคร่ืองมือช%วยในการกําหนดความก)าวหน)าในการงาน ทําให)
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทํางานอย%างมีเป!าหมาย และกําหนดหนทางไปสู%ความสําเร็จของเป!าหมายเมื่อคน
เปJนทรัพยากรท่ีมีค%าท่ีสุดขององค7กร บุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงควรได)รับโอกาสให)พัฒนาตนเองได)ตาม
ศักยภาพ ดังน้ันการจัดทําเส)นทางก)าวหน)าในสายอาชีพจึงมีจุดมุ%งหมายไปยังบุคลากรให)มีความตระหนักต%อ
ความสนใจ คุณค%า จุดอ%อนจุดแข็งของตนเอง การได)รับสารสนเทศเกี่ยวกับความก)าวหน)าในหน%วยงาน การ
วิเคราะห7เป!าหมายในอาชีพ และการกําหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป!าหมายในอาชีพ สามารถจัดทําได)ท้ัง
เปJนแผนระยะสั้น(1 ป9/2 ป9) และแผนระยะยาว (5 ป9/10 ป9) 

โดยในเร่ืองของการจัดทําเส)นทางความก)าวหน)าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ใช)ตัวแบบท่ีสํานักงาน กพ.ได)จัดทําขึ้นเปJนแบบอย%าง โดยการประยุกต7ใช)และปฏิบัติในการ
จัดทําเส)นทางก)าวหน)าในสายอาชีพซึ่งจะคํานึงถึงให)ความสอดคล)องกับยุทธศาสตร7หลักของมหาวิทยาลัย 
และระเบียบ ประกาศต%างๆของมหาวิทยาลัย และระเบียบของสํานักงาน ก.พ. รวมถึงขั้นตอนการดําเนินการ
ท่ีเปJนระบบ โปร%งใสและเปJนธรรมต%อข)าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังน้ีเพื่อให)เกิดการยอมรับใน
หลักเกณฑ7 เงื่อนไขต%างๆตามท่ีได)จัดทําเส)นทางก)าวหน)าในสายอาชีพ โดยมีแนวคิดและแนวทางหลัก ดังน้ี 
 

5.1.3.1 ลักษณะของสายอาชพี (Career Path) สามารถแบ�งออกได+เป;น 2 ลักษณะ 
คือ 

5.1.3.1.1. สายอาชีพในแนวดิ่ง (Vertical) เปJนการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหน%ง 

พนักงาน (Promotion) ซึ่งบทบาทและหน)าท่ีความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปตามตําแหน%งงาน ท่ีสูงขึ้นโดย
สามารถแบ%งออกได)เปJน 3 ลักษณะ คือ 

1. การเลื่อนขั้นหรือตําแหน%งจากระดับ “บริหาร” สู%ระดับ “บริหาร”  
(Executive to Executive Level) 

2. การเลื่อนขั้นหรือตําแหน%งจากระดับ “พนักงาน” สู%ระดับ “บริหาร” 
             (Non Executive to Executive Level) 

3. การเลื่อนขั้นหรือตําแหน%งจากระดับ “พนักงาน” สู%ระดับ 
“พนักงานอาวุโส” (Non Executive to Non Executive Level) 
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5.1.3.1.2 สายอาชพีในแนวนอน (Horizontal) เปJนการโอนย)าย (Transfer) 

หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ท้ังน้ีตําแหน%งงานอาจเปลี่ยนแปลงหรือไม%เปลี่ยนแปลงโดย
สามารถแบ%งออกได)เปJน 2 ลักษณะ คือ 

1. การโอนย)ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน%วยงานเดียวกัน 
2. การโอนย)ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานต%างหน%วยงานกัน 

 
5.1.3.2 รูปแบบการจัดทาํเส+นทางก+าวหน+าในสายอาชพี (Career Path) ในองคEกร

แบ�งออกเป;น 3 รูปแบบ ดังนี ้
5.1.3.2.1 Traditional Career Path เปJนการจัดทําเส)นทางความก)าวหน)าในสาย

อาชีพแบบปNด แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อน
ตําแหน%งงานในสายงานเดิมท่ีรับผิดชอบซึ่งจะอยู%ภายในฝrายหรือหน%วยงานเดียวกัน โดยมีการเลื่อนขั้นทีละ
ลําดับจากขั้นหน่ึงไปสู%ขั้นหน่ึง (step by step) 

5.1.3.2.2 Network Career Path เปJนการจัดทําเส)นทางความก)าวหน)าในสาย
อาชีพแบบเปNด แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง(Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อน
ตําแหน%งงาน และในแนวนอน(Horizontal) ในลักษณะของการโอนย)าย(Transfer) หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
(Job Rotation) โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบ-การณ7ในแต%ละขั้น 

5.1.3.2.3 Dual Career Path เปJนการจัดทําเส)นทางความก)าวหน)าในสายอาชีพ
แบบกึ่งปNด แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหน%ง
งานตามสายงานท่ีรับผิดชอบ โดยสามารถเปรียบเทียบ (Comparison) แต%ละตําแหน%งท่ีอยู%ในลําดับขั้นเดียวกัน
ได) 
 

5.1.3.3 ข้ันตอนการจัดทําเส+นทางความก+าวหน+าในสายอาชีพ(Career Path) 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้ันตอนที ่1 การศึกษาโครงสร+างองคEกร/ตําแหน�งงาน 

การศึกษาลักษณะท่ัวไปของโครงสร)างองค7กรและตําแหน%งงานในปRจจุบันเปJน
ขั้นตอนเร่ิมต)นก%อนการจัดทําเส)นทางความก)าวหน)าในสายอาชีพ เพื่อสร)างความเข)าใจเกี่ยวกับการจัดผัง
โครงสร)างมหาวิทยาลัย โครงสร)างตําแหน%งงาน และระดับตําแหน%งงานของมหาวิทยาลัยในปRจจุบัน และเพื่อ

 

ขั้นตอนท่ี 1 
การศึกษาโครงสร)าง 

องค7กร/ตําแหน%งงาน 

ข้ันตอนท่ี 2 
การวิเคราะห7งาน

(Job Analysis) 

ข้ันตอนท่ี 3 
การจัดกลุ%มงาน 

(Job Family) 

 

ข้ันตอนท่ี 4 
การจัดทํา Career 
Model และเกณฑ7 
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ใช)เปJนแนวทางในการวิเคราะห7งาน (Job Analysis) การจัดกลุ%มงาน (Job Family) ให)เหมาะสมกับลักษณะของ
มหาวิทยาลัย 

 
ข้ันตอนที ่2 การวิเคราะหEงาน (Job Analysis) 
การวิเคราะห7งาน เปJนการศึกษาขอบเขตหน)าท่ีความรับผิดชอบ และกิจกรรม

หลักของแต%ละงาน รวมท้ังคุณสมบัติท่ีจําเปJนของงานในตําแหน%งงานต%างๆ โดยจะวิเคราะห7ขอบเขตของ
ตําแหน%งงานในกลุ%มต%างๆ ตามผังโครงสร)างมหาวิทยาลัย และฝRงโครงสร)างตําแหน%งงานปRจจุบัน เพื่อใช)เปJน
ข)อมูลในการจัดกลุ%มงานและจัดทํารูปแบบ ของสายอาชีพให)เหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 

ข้ันตอนที ่3 การจัดกลุ�มงาน (Job Family) 
การจัดกลุ%มงาน หมายถึง การจัดแบ%งกลุ%มงานท่ีมีหน)าท่ีความรับผิดชอบ และ 

คุณสมบัติของตําแหน%งงานใกล)เคียงกันให)อยู%ในกลุ%มเดียวกัน โดยวิเคราะห7จากคําบรรยายลักษณะงานของ
ตําแหน%งงานท่ีจัดทําขึ้น โดยการจัดกลุ%มงานมีวิธีการต%อไปน้ี 

1. ศึกษาขอบเขตหน)าท่ีงาน (Scope of Work) และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน%งงาน  
(Job Specification) 

2. การจัดแบ%งกลุ%มงาน (Job Family) โดยพิจารณาจัดกลุ%มงานจากงานท่ีมี 
ความสามารถ (Competency) ท่ีคล)ายคลึงกันควรจัดอยู%ในกลุ%มเดียวกัน 

3. การจัดแบ%งกลุ%มงานย%อย (Sub Group)ของแต%ละกลุ%มงาน (Job Family)ท่ีกําหนดขึ้น 

 
ข้ันตอนที ่4 การจัดทํา Career Model และเกณฑE 
แนวทางการจัดทํา Career Model หรือรูปแบบเส)นทางความก)าวหน)าในสาย

อาชีพของมหาวิทยาลัย มีดังต%อไปน้ี 
1. การระบุตําแหน%งงานท้ังหมดท่ีอยู%ในหน%วยงานท้ังในระดับฝrาย ส%วน แผนก

ของแต%ละกลุ%มงานย%อย(Sub Group) ในแต%ละกลุ%มงาน (Job Family) ท่ีกําหนดขึ้น 
2. การจัดกลุ%มแนวทางเลือกในสายอาชีพ โดยการโอนย)ายกลุ%มงานให)เหมาะสม

ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในงาน (Job Competency) โดยมีแนวทางเลือก คือโอนย)ายงานข)าม Sub 
Group ของ Job Family เดียวกัน และโอนย)ายงานข)าม Job Family ท่ีต%างกัน 

3. การจัดทํา Career Model ของตําแหน%งงาน โดยมีเทคนิคคือ 
3.1 การพิจารณาโอนย)ายระดับตําแหน%งงาน มีหลักเกณฑ7คือโอนย)าย 

ทุกระดับตําแหน%งงาน และโอนย)ายบางระดับตําแหน%งงาน 
3.2 การจัดทําผังแสดงความก)าวหน)าในการเลื่อนตําแหน%งงาน และการ 

โอนย)ายงาน ซึ่งมีหลักเกณฑ7 คือ การเลื่อนตําแหน%งและโอนย)ายงานภายใน Job Family ท่ีเหมือนกัน และ
เลื่อนตําแหน%งและโอนย)ายงานใน Job Family ท่ีต%างกัน 

4. การจัดทําเกณฑ7หรือมาตรฐานสําหรับแต%ละตําแหน%งงานตาม Career Model 
ท่ีกําหนดขึ้น เพื่อใช)เปJนแนวทางในการพิจารณาเลื่อนระดับตําแหน%งงานและการโอนย)ายงาน 
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5.1.3.4 แนวทางในการนําการจัดทาํเส+นทางความก+าวหน+าในสายอาชพีไปปฏิบัต ิ
� ผู)บังคับบัญชาของแต%ละหน%วยงานจะได)แจ)งให)พนักงานมหาวิทยาลัย รับรู)ถึง 

ความก)าวหน)าในสายอาชีพท่ีกําหนดขึ้น เพื่อเปNดโอกาสให)พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามข)อมูล
ต%างๆในการสร)างความเข)าใจตรงกัน 

� ฝrายงานการเจ)าหน)าท่ี จะร%วมกับผู)บังคับบัญชาพิจารณาคุณสมบัติและ 
ความสามารถท่ีคาดหวัง (Expectation Competency) เพื่อวิเคราะห7และประเมินหาช%องว%างของความสามารถ 
(Competency Gap Assessment) 

� ฝrายงานการเจ)าหน)าท่ี จัดทําสรุปความสามารถของพนักงานท่ีต)องพัฒนา
รวมท้ังกําหนดหลักสูตรหรือโปรแกรมการฝMกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล(Individual Development 
Plan) ตามช%วงป9งบประมาณ เพื่อเตรียมการท้ังงบประมาณและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาบุคลากร 

� ผู)บังคับบัญชาจะต)องแจ)งแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคลให)พนักงานรับรู)
และสร)างความเข)าใจให)ตรงกันโดยการช้ีแจงวัตถุประสงค7 แนวทางหรือวิธีการพัฒนารวมท้ังวิธีการในการ
ติดตามผล 

� ฝrายงานการเจ)าหน)าท่ี จะร%วมกับผู)บริหารแต%ละคณะ รวมถึงทุกหน%วยงาน 
ติดตามผลการพัฒนา 

� ฝrายงานการเจ)าหน)าท่ี จะร%วมกับผู) บังคับบัญชาของแต%ละหน%วยงาน
ดําเนินการโอนย)าย หรือเลื่อนตําแหน%งงานกรณีท่ีพนักงานมีความพร)อมและได)รับการฝMกอบรมและพัฒนา
ตามแผนการฝMกอบรมและพัฒนาของพนักงานรายบุคคล 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7  ในพระบรมราชูปถัมภ7 ได)ดําเนินการในเร่ืองของการ

จัดทําเส)นทางความก)าวหน)าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยไว)แล)วบางส%วนซึ่ง
ประกอบไปด)วย ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาโครงสร)างองค7กร/ตําแหน%งงาน ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห7งาน (Job 
Analysis) และขั้นตอนท่ี 3 การจัดกลุ%มงาน (Job Family) คงเหลือเฉพาะ ขั้นตอนท่ี 4 การจัดทํา Career 
Model และเกณฑ7 ซึ่งกําลังดําเนินการต%อไปเพื่อให)มีเส)นทางความก)าวหน)าในสายอาชีพ นําเสนอและผ%าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและสามารถนําไปปฏิบัตไิด)ในอนาคตอันใกล)น้ี 
 

 5.1.4  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ

โดยกําหนดให)มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ  6 เดือน   
        คร้ังท่ี 1  ตุลาคม  – มีนาคม   ป9ถัดไป 
         คร้ังท่ี 2  เมษายน – กันยายน      
 มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอย%างน)อย  2  ระดับ  คือ 
 1.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหน%วยงาน  จํานวน  3-5  คน 
  2.    คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยพิจารณากล่ันกรองและ
รายงานผลต%ออธิการบดี  
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 5.1.5  สวัสดิการ  ค�าตอบแทน  และประโยชนEเก้ือกูล    เนื่องจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

มีอยู%  5  ประเภท และมีกฎหมาย ระเบียบ ข)อบังคับ แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในแต%
ละประเภทแตกต%างกันไป เพื่อมิให)เกิดความรู)สึกขาดขวัญกําลังใจ ขาดความม่ันคง  และเพื่อมิให)มีความ
แตกต%างกันมากในด)านต%างๆ  มหาวิทยาลัยจึงได)มีการออกระเบียบ  ข)อบังคับต%างๆท่ีอยู%ในอํานาจเพื่อ
เอื้ออํานวยให)บุคลากรได)รับสวัสดิการ  ค%าตอบแทน และประโยชน7เกื้อกูลต%างๆ ให)เท%าเทียมหรือใกล)เคียงกัน
ในด)านต%างๆ  ดังน้ี 
 
     (1)  สวัสดิการด)านท่ีพักอาศัย  มีบ)านพัก  แฟลต  หอพักนักศึกษา  และห)องพักให)เช%า
ในราคาถูกท่ีอยู%ภายในมหาวิทยาลัย 
          (2)  สวัสดิการกองทุนกู)ยืมของสมาชิกสโมสรเจ)าหน)าท่ี 
          (3)  สวัสดิการสหกรณ7ออมทรัพย7ครูปทุมธานีสําหรับข)าราชการและบุคลากรประเภท
ประจํา การเปJนสมาชิก ช.พ.ค.  ช.พ.ส. 
     (4)  กองทุนประกันสังคม 
          (5) การให)ค%าตอบแทน เงินเดือนท่ี  สูงกว%าอัตราเงินเดือนขั้นต)นของข)าราชการ 
ผู)ทรงคุณวุฒิจะได)รับตามศักยภาพ  ความรู)  ความสามารถและประสบการณ7โดยผ%านความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย  มีการให)ค%าตอบแทนสําหรับผู)ดํารงตําแหน%งทางวิชาการในระดับผู)ช%วยศาสตราจารย7 รอง
ศาสตราจารย7 ศาสตราจารย7 มีการพิจารณาความดีความชอบจากผลประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณา
ปรับค%าตอบแทนให)เสมอเมื่อมีการปรับค%าตอบแทนภาคราชการ 
      (6)  มีนโยบายจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  กองทุนสวัสดิการต%างๆ เพ่ิมขึ้น 

(7) ประโยชน7เกื้อกูลต%างๆ อาทิ  ในการเดินทางไปราชการบุคลากรจะได)รับเบ้ียเลี้ยง
และค%าใช)จ%ายในการเดินทางไปราชการในอัตราท่ีเทียบเท%ากับข)าราชการ 
 

 5.1.6 งบประมาณด+านบุคลากร   
         จากการวิเคราะห7อัตรากําลัง  ในบทท่ี  3  จะเห็นว%ามหาวิทยาลัยมีความต)องการอัตรา
บุคลากรเพ่ิมอีกจํานวนมากเพื่อให)การปฏิบัติหน)าท่ีตามพันธกิจมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป!าหมายท่ีตั้งไว)   ในปRจจุบันมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมีภาระค%าใช)จ%ายด)านอัตรากําลัง  ดังน้ี 
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ตารางแสดงข+อมูลบุคลากรด+านงบประมาณ 

ลําดับ รายการ 
สาย 

วิชาการ 
สาย

สนับสนุน 
รวม 

(อัตรา) 
1 จํานวนบุคลากรท่ีต)องการท้ังหมด 369 283 652 
2 จํานวนบุคลากรท่ีมีอยู%ท้ังหมด 369 283 652 
3 จํานวนท่ีขาด (1-2) 0 0 0 
4 จํานวนบุคลากรท่ีรับเงินเดือนจากงบแผ%นดิน 93 55 148 
5 จํานวนบุคลากรท่ีรับเงินเดือนจากงบรายได) (2-4) 276 228 504 
6 จํานวนบุคลากรท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณแผ%นดิน  276 228 504 

  ในป9งบประมาณ 2555-2559  (1-4)       

หมายเหตุ *  ไม%รวมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจ)างเหมา  ตําแหน%ง แม%บ)าน คนงาน คนสวน     เจ)าหน)าท่ีรักษา
ความปลอดภัย  พนักงานขับรถยนต7 เปJนต)น (ในปRจจุบันจ)างอยู% 186 อัตรา ป9งบประมาณ 2555 ได)รับจัดสรร
เงินอุดหนุน จํานวน 7,000,000 บาท ซึ่งไม%เพียงพอและยังเปJนภาระค%าใช)จ%ายของมหาวิทยาลัยในการ
กําหนดอัตราค%าจ)างขึ้นตํ่าของราชการในกลุ%มงานจ)างเหมา เดือนละ 5,080 บาท)    

               : ได+รับงบประมาณแผ�นดินในป%งบประมาณ 2555 ดังนี้   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได)มีมติให)มีการปNดหลักสูตรปริญญา
ตรี(ต%อเนื่อง)และประเด็นการจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง ซึ่งมีประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ว%าด)วยการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล%ม126 
ตอนพิเศษ74ง วันท่ี  26 พฤษภาคม 2552 ทําให)หลักเกณฑ7ต%างๆ ในการเปNดศูนย7ฯ มีความเข)มข)นทาง
วิชาการมากขึ้น ซึ่งส%งผลกระทบต%อมหาวิทยาลัยทําให)มีการยุติการดําเนินงานให)การศึกษานอกท่ีต้ังท้ังใน
ส%วนของศูนย7ให)การศึกษาเซียร7และศูนย7ให)การศึกษาเอกศาสตร7 จากสภาวการณ7ดังกล%าวส%งผลต%อภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7  ในพระบรมราชูปถัมภ7 คือจํานวนนักศึกษาน)อยลง และบุคลากรจาก
ศูนย7ให)การศึกษากลับเข)ามาปฏิบัติงานในส%วนงานต%างๆในมหาวิทยาลัย ทําให)บางหน%วยงานมีสภาพเหมือน
จํานวนบุคลากรมีมากกว%าภาระงานท่ีกําหนด  แต%จากการวิเคราะห7ข)อมูลอัตรากําลังข)างต)นจะเห็นว%า ในการ
ปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยให)มีประสิทธิภาพน้ัน  มหาวิทยาลัยจะต)องมีอัตรากําลังท้ังสิ้น  652  อัตรา  

สายวิชาการ –     ข)าราชการ    จํานวน 126   อัตรา 
- พนักงานมหาวิทยาลัย     จํานวน   93    อัตรา 

รวม จํานวน 219 อัตรา 

สายสนับสนุน  - ข)าราชการ จํานวน 15 อัตรา   
                    - ลูกจ)างประจําท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน          จํานวน 21 อัตรา 
                    - พนักงานราชการ จํานวน     14 อัตรา 
                    - พนักงานมหาวิทยาลัย                            จํานวน 55 อัตรา 

รวม จํานวน 105   อัตรา   
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แต%ในปRจจุบันมหาวิทยาลัยได)รับจัดสรรอัตรากําลังงบประมาณแผ%นดิน  จํานวน 148  อัตรา  และในการ
ปฏิบัติภารกิจจริงๆ ในปRจจุบันมหาวิทยาลัยได)จ)างบุคลากรเพ่ิมขึ้นด)วยงบรายได)ของมหาวิทยาลัยรวมท้ังสิ้น  
504  อัตรา  และจ)างในกลุ%มจ)างเหมาบริการอีก 186 อัตรา   ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผู)จบปริญญาตรี
ให)ได)รับเงินเดือนไม%ตํ่ากว%า 15,000 บาท ส%งผลกระทบต%อบุคลากร  ท่ีจบการศึกษาในระดับอื่นๆ ด)วย 
มหาวิทยาลัยต)องจัดสรรงบรายได)เพ่ิมเติมอีกจํานวนมาก จึงนับเปJนภาระค%าใช)จ%ายท่ีสูงมาก  แต%เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยต)องธํารงรักษาไว)ซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีจะเสริมประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการ
เตรียมอัตรากําลังตามแผนการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักคือการสอนและวิจัย   ในระดับอุดมศึกษาให)
ได)มาตรฐาน  ในระยะ 5  ป9 และพัฒนาบุคลากรรองรับการเปJนประชาคมอาเซียน  มหาวิทยาลัยจึงได)ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณแผ%นดินเพื่อจ)างบุคลากรในป9 งบประมาณ พ.ศ. 2556,  2557, 2558, 2559   
ตามลําดับ  ท้ังน้ี  ขึ้นอยู%กับงบประมาณของประเทศซึ่งมีความเปJนไปได)ค%อนข)างตํ่า  มหาวิทยาลัย  คงต)อง
รับภาระงบประมาณต%อไปในขณะท่ีแนวโน)มงบประมาณรายได)ลดลง 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 ได)รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ%นดิน  ในป9งบประมาณ พ.ศ. 2555  ในการบริหารจัดการดําเนินโครงการ กิจกรรม ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได)รับ   การจัดสรรงบประมาณแผ%นดิน ในงบบุคลากร จํานวน  98,587,300 บาท  
งบอุดหนุน (ค%าใช)จ%ายบุคลากร) จํานวน 69,003,600 บาท  รวม 167,590,900 บาท  และการจัดสรร
งบประมาณรายได)จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในป9 2555 เพื่อใช)ในการจัดการศึกษาและการ
ดําเนินงานตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัยในงบบุคลากร เพ่ิมเติมอีก 40,000,000 บาท รวมงบประมาณท่ี
ได)รับจัดสรรในงบบุคลากรท้ังสิ้น 207,590,900 บาท นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังมีนโยบายในการจัดสรร
งบประมาณรายได)เพื่อสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 13,750,000 บาท (ข)อมูล
จากกองนโยบายและแผน: ตุลาคม 2554) 
 

5.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป%งบประมาณ 2555 
 ตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ7 ในพระบรมราชูปถัมภ7 ประจําป9
งบประมาณ 2555 ใน 4.3 ได)กําหนดเป!าหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรไว)แล)ว     
เมื่อสิ้นสุดป9งบประมาณ มหาวิทยาลัยจักได)ติดตามให)หน%วยงานต%างๆรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ ท่ี
กําหนดไว) ดังน้ี 
 1.  ตรวจสอบ วิเคราะห7จํานวนบุคลากร ท่ีได)รับจัดสรรงบประมาณว%าเปJนไปตามเป!าหมายท่ี
กําหนดไว)ในแต%ละป9หรือไม% อย%างไร 
 2.  ตรวจสอบ วิเคราะห7จํานวนโครงการ ท่ีกําหนดไว)เพื่อพัฒนาบุคลากรว%าได)ดําเนินการตาม
เป!าหมายหรือไม% มีโครงการใหม%ๆเพ่ิมขึ้นในแต%ละป9เพื่อให)เหมาะสมตามสถานการณ7การเปลี่ยนแปลงตาม
ปRจจัยต%างๆท่ีเกี่ยวข)องกับบุคลากรหรือไม% และโครงการท่ีเพ่ิมขึ้นเหมาะสมและได)รับการอนุมัติอย%างถูกต)อง 
 3.  ประเมินผลจากบุคลากรผู)เข)ารับการพัฒนา จากหน%วยงานท่ีเกี่ยวข)องและนําผลการ
ติดตามประเมินผลมาวิเคราะห7เพื่อปรับแผนพัฒนาบุคลากร ให)เหมาะสม   
   4.  รายงานผลการตรวจ  ติดตามประเมินผลให)กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยทราบทุกป9 
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เอกสารอ�างอิง 

 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
2. แผนบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ.2555-2558 รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ-  ชิณวัตร  

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป3 (พ.ศ. 2551-2565)  
4. แผนยุทธศาสตร-การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนป3งบประมาณพ.ศ.2555   

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
5. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป3 (พ.ศ.2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย- ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 25 มกราคม 2555 
7. ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี เร่ืองแนว

ปฏิบัติว�าดBวยการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขBาราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- พ.ศ.2554  

8. ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี เร่ือง
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูBดํารงตําแหน�งอาจารย- ผูBช�วยศาสตราจารย- รองศาสตราจารย- 

และศาสตราจารย- พ.ศ.2554 
9. ขBอ บังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี ว�าดBวย

จรรยาบรรณของคณาจารย-และบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 

10. ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี เร่ือง แนว
ปฏิบัติว�าดBวยการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขBาราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัย สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- พ.ศ.2554 
11. ประกาศ มหามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี เร่ือง 

หลักเกณฑ-และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
12. คู�มือการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร งานการเจBาหนBาท่ี สํานักงานอธิการบด ี
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ข�อมูลผลการวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

1. การวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการ 

  1.1. กรอบสมรรถนะสายวิชาการ  
          สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ให�ความหมายของสมรรถนะ คือ กลุ%มของ
ความรู�ความสามารถทักษะ ตลอดจนทัศนคติท่ีจําเป.น ในการทํางานได�อย%างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีผลต%อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล%าน้ี ส%วนหน่ึง
ประกอบขึ้นจากทักษะความรู� ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค%านิยมของบุคคล หรือพฤติกรรม ของผู�ท่ีมี
ผล การปฏิบัติงานยอดเย่ียมในงานหน่ึง ๆ 

บริษัทปูนซีเมนต8ไทย ให�ความหมายของสมรรถนะ คือ คุณลักษณะความสามารถท่ีองค8กร
ต�องการ ให�พนักงานมีซึ่งความสามารถ ดังกล%าว ทําให�พนักงานสามารถปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบได�
สําเร็จลุล%วงด�วยดี  ท้ังเป.นการสนับสนุนเป:าหมายโดยรวมของ องค8กรอีกด�วย 

สรุป สมรรถนะ Competency คือ ความรู� ทักษะ และพฤตินิสัยท่ีจําเป.นต%อการทํางานของ
บุคคล  ให�ประสบผลสําเร็จสูงกว%ามาตรฐานท่ัวไป ซึ่งประกอบด�วยองค8ประกอบหลัก 3 ประการดังน้ี 

1. ความรู� (Knowledge) คือสิ่งท่ีมหาวิทยาลัย ต�องการให� “รู�”เช%นความรู�ความเข�าใจใน
กฎหมาย,ระเบียบและประกาศ ท่ีเกี่ยวข�อง ฯลฯ 

2. ทักษะ (Skill) คือสิ่งท่ีมหาวิทยาลัย ต�องการให� “ทํา” เช%นทักษะด�าน ICT ทักษะด�าน
เทคโนโลยี   ทักษะการบริหารสมัยใหม% เป.นสิ่งท่ีต�องผ%าน การเรียนรู� และฝ[กฝนจนเกิดเป.นความชํานาญใน
การใช�งาน 

3. พฤตินิสัยท่ีพึงปรารถนา (Attributes) คือสิ่งท่ีมหาวิทยาลัย ต�องการให� “เป.น” เช%น 
ความใฝbรู� ความซื่อสัตย8 ความรักในองค8กร การทํางานเป.นทีม และความมุ%งม่ันในความสําเร็จ สิ่งเหล%าน้ีจะ
อยู%ลึกลงไปในจิตใจ ต�องปลูกฝcงสร�างยากกว%าความรู�และทักษะ แต%ถ�าหากมีอยู%แล�ว จะเป.นพลังผลักดันให�คน
มีพฤติกรรมท่ีองค8กรต�องการ 
 
                   กรอบสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการท่ีได�รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

1. สมรรถนะ การมุ%งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  

2. สมรรถนะ บริการท่ีดี (Service Mind)  

3. สมรรถนะ การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  

4. สมรรถนะ การยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  

5. สมรรถนะ การทํางานเป.นทีม (Teamwork) 

 

1.2 กรอบภาระงานสายวิชาการ 
  ภาระงานของอาจารย8 หมายถึง งานในหน�าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย8อุดมศึกษาท่ีมี
ปริมาณและคุณภาพอย%างน�อยเท%ากับเกณฑ8ขั้นตํ่าท่ีมหาวิทยาลัย (หรือสังคม) ยอมรับ เพื่อแสดงความผูกพัน
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ในหน�าท่ี และความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได� ซึ่งจะช%วยให�อาจารย8สามารถจัดสรรโอกาสเพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานในหน�าท่ีให�เกิดผลดี 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ8  ในพระบรมราชูปถัมภ8 ได�กําหนด 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู�ดํารงตําแหน%งอาจารย8 ผู�ช%วยศาสตราจารย8  รองศาสตราจารย8 และ
ศาสตราจารย8 พ.ศ.2554  โดยได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วันท่ี 
7 กรกฎาคม 2554  
 

1.3 คุณลักษณะจําเป(น (ที่พึงมี) ของบุคลากรท่ีต�องการรับเข�าทํางาน หรือบุคลากรท่ี

ผ%านการพัฒนาแล�วทางด�านสายวิชาการ ประกอบไปด�วย 
1.  จบการศึกษาตํ่าสุด ระดับปริญญาโทในสาขาท่ีจะรับเข�าทํางานหรือพัฒนา และเข�าสู%

ตําแหน%งทางวิชาการตามเกณฑ8ท่ีกําหนดโดยไม%ชักช�า เพื่อให�เหมาะสมกับการเป.นนักวิชาชีพและวิชาการ 
2. ความเป.นมืออาชีพ มีความสามารถในการถ%ายทอดความรู� หรือความสามารถในการ

จัดระบบการเรียนรู�ให�เกิดขึ้นในตัวผู�เรียน มีวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. มีความรู�ลึกในศาสตร8สาขาท่ีสอน  สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเป.นท่ียอมรับ 
4. มีความชํานาญในการสอนท่ีถือเป.นแบบอย%างท่ีดี (Best Practices) สามารถออกแบบ

การสอน (Instructor Design) ในวิชาท่ีรับผิดชอบ ท่ีมีการจัดระบบการสอน โดยใช�องค8ประกอบสําคัญหลาย
ด�าน มากกว%าเร่ืองแผนการสอนธรรมดา  

5. มีประสบการณ8แห%งความสําเร็จ เป.นท่ียอมรับโดยท่ัวไป  
6. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ท่ีผ%านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

แล�ว (ประกอบไปด�วยการมุ%งผลสําฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันใน

ความถูกต�องชอบธรรมและเป.นธรรม การทํางานเป.นทีม) ในระดับท่ี ดี 
7. มีความสามารถในการใช�ภาษาท่ี สอง เพื่อเตรียมการในการเข�าสู%ประชาคมอาเซียน

(ภาษาและเกณฑ8 สําหรับสายวิชาการ กําหนดโดยผู�บริหารมหาวิทยาลัยท่ีผ%านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย) 

8. บุคลากรสายวิชาการต�องมีจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และลักษณะ

วิชาการ (ประกาศ ก.พ.อ. มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษาข�อ 3 จรรยาบรรณท่ี
กําหนดต�องครอบคลุม   1-10) 

 

  1.4 สาขาที่จะส2งเสริมให�ทุนเพื่อการพฒันาด�านการศึกษาต2อ 
 จากการท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ได�ให�ความสําคัญในกลุ%มหลักสูตรใหม%ด�าน เกษตรกรรรม 

อุตสาหกรรม   พาณิชยกรรม  ความคิดสร�างสรรค8 และด�านอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการ 
เพื่อให�คนไทยสามารถ “รู�เท%าทัน และแข%งขันได�” เพื่อเป.นการปรับตัวเข�าสู%ประ ชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  วไลยอลงกรณ8 ในพระบรมราชูปถัมภ8 ได�กําหนดให�คณะและสาขาวิชาต%อไปน้ีท่ีจะ
ส%งเสริมให�เกิดการพัฒนาในด�านการศึกษาต%อเพื่อเพ่ิมศักยภาพของอาจารย8ผู�สอน และบางสาขาต�องการ
อัตรากําลังเพ่ิม ประกอบด�วยคณะและสาขา วิชา ดังน้ี 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว8 สาขาย%อย ด�านสัตวศาสตร8, เทคโนโลยีการ

ผลิตสัตว8, สัตวบาล, สัตวแพทย8, วิทยาศาสตร8สุขภาพสัตว8  
   2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาย%อย กีฏวิทยา, โรคพืช, พืชไร%, ส%งเสริม
การเกษตร, เกษตรกลวิธาน  

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการอาหาร 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร พืชไร%, พืชสวน, สัตวศาสตร8, พัฒนา

ผลิตภัณฑ8,เทคโนโลยีชีวภาพ, ปฐพีวิทยา, วิศวกรรมอาหาร  
 

  คณะวิทยาการจัดการ 
1. สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป สาขาย%อย ด�านการจัดการ 
2. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาย%อย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด

การเงินและการธนาคาร การบริหารทรัพยากรมนุษย8 การจัดการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจระหว%างประเทศ 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร8ธุรกิจ สาขาย%อย ด�านคอมพิวเตอร8ธุรกิจวิทยาการ

คอมพิวเตอร8 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส8และซัพพลายเชน สาขาย%อย ด�านการ

จัดการโลจิสติกส8 การจัดการโลจิสติกส8และซัพพลายเชน การจัดการขนส%ง พาณิชย8นาวีการจัดการขนส%ง
ระหว%างประเทศ เทคโนโลยีการขนส%ง 

5. สาขาวิชาการบัญชี สาขาย%อย ด�านการบัญชี สาขาวิชาการจัดการท%องเท่ียว 
สาขาย%อย ด�านการจัดการท%องเท่ียว การจัดการโรงแรม การจัดการท%องเท่ียวและการโรงแรม อุตสาหกรรม
บริการ 

6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร8 สาขาย%อย ด�านเศรษฐศาสตร8 
7. สาขาวิชานิเทศศาสตร8 สาขาย%อย สาขาวิชานิเทศศาสตร8 

 

                          คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
1. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการศึกษา สาขาย%อย ด�านภาษาไทย 

ภาษาศาสตร8 วรรณคดีคติชนวิทยา ไทยศึกษา 
2.   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาย%อย ด�านภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ 

ภาษาศาสตร8ภาษาศาสตร8ประยุกต8 ภาษาและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
3.   สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาย%อย ด�านจิตวิทยาศาสตร8 
4.   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร8 สาขาย%อย ด�านบรรณารักษศาสตร8และ

สารสนเทศศาสตร8 สารสนเทศศาสตร8 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.   สาขาวิชาสังคมศาสตร8เพื่อการพัฒนา สาขาย%อย ด�านรัฐประศาสนศาสตร8 

รัฐศาสตร8 นิติศาสตร8สังคมศาสตร8เพื่อการพัฒนา พัฒนาสังคม 
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6.   สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาย%อย ด�านทัศนศิลปt นิเทศศิลปt หรือสาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข�องเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร8อาร8ต 

7.   สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาย%อย ด�านนาฏศิลปt ศิลปะการแสดง หรือ
สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข�อง 

8.   สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาย%อย ด�านดนตรีเชิงพาณิชย8 ดุริยางคศาสตร8 
9.   สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน(การพัฒนามนุษย8และสังคม) สาขาย%อยการ

พัฒนาชุมชน 
10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท%องเท่ียวและการโรงแรม สาขาย%อย ด�าน

อังกฤษเพื่อการท%องเท่ียว / โรงแรม 
11.  สาขาวิชานิติศาสตร8 สาขาย%อย ด�านนิติศาสตร8 
12.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร8 สาขาย%อย ด�านสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร8 

 
 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ8อุตสาหกรรม สาขาย%อย ออกแบบผลิตภัณฑ8 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส8 สาขาย%อย เซรามิกส8 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ:า สาขาย%อย วิศวกรรมไฟฟ:า 
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส8และโทรคมนาคม สาขาย%อย อิเล็กทรอนิกส8 

โทรคมนาคมวิศวกรรมไฟฟ:า 
6. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ%นยนต8 สาขาย%อย วิศวกรรมระบบ

ควบคุมและหุ%นยนต8 
7. วิศวกรรมไฟฟ:า อิเล็กทรอนิกส8 
8. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม สาขาย%อย วิศวกรรมอุตสาหการ 
9. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล�อม สาขาย%อยวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมสิ่งแวดล�อม 
10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล สาขาย%อยวิศวกรรมเคร่ืองกล 
11. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาย%อย วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาย%อย สาขาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา 
สาขาวิทยาภูมิคุ�มกันหรือชีวเคมี 

2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร8 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาย%อย สาขามัลติมีเดียแอนนิเมช่ัน เกม 
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4. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาย%อย เคมีวิเคราะห8 เคมีอุตสาหกรรม อนิ
นทรีย8เคมีเน�นด�านสังเคราะห8 

5. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร8 สาขาย%อย สาขาอาหารและโภชนาการ/ 
อุตสาหกรรมอาหารและการโรงแรม  

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร8สิ่งแวดล�อม สาขาย%อย วิทยาศาสตร8สิ่งแวดล�อม 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร8ความปลอดภัย สาขาย%อย อาชีวอนามัย สุขศาสตร8

อุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวเวชศาสตร8 วิทยาศาสตร8ความปลอดภัย 
8. สาขาวิชาคณิตศาสตร8ประยุกต8 สาขาย%อย คณิตศาสตร8 หรือคณิตศาสตร8

ศึกษา หรือคณิตศาสตร8ประยุกต8 
9. วิทยาศาสตรศึกษา สาขาย%อย เภสัชผลิตภัณฑ8ธรรมชาติ วิทยาศาสตร

ศึกษา นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี 
 

  คณะครุศาสตร� 
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร8 สาขาย%อย ด�านการสอนวิทยาศาสตร8 วิทยาศาสตร8ศึกษา 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาย%อย ด�านการศึกษาปฐมวัย 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาย%อย ด�านเทคโนโลยีการศึกษา 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร8 ศึกษา สาขาย%อย ด�านคอมพิวเตอร8 ศึกษา/

คอมพิวเตอร8 
5. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา สาขาย%อย ด�านจิตวิทยาการศึกษา 
6. สาขาวิชาการวัดและประเมินผล สาขาย%อย ด�านการวัดและการประเมินผล 
7. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
8. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

1. สาขาวิชาการจัดการการบิน 
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1.5 ข�อมูลสถานภาพอัตรากําลัง สายวิชาการ ป9งบประมาณ 2555 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ลําดับ หน2วยงาน 

จํานวน 

อัตรากําลัง 

ที่มีอยู2 

1 คณะครุศาสตร8 40 

2 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 83 

3 คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี 70 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32 

5 คณะวิทยาการจัดการ 59 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 26 

8 โรงเรียนสาธิต 43 

 รวม 369 

ข�อมูล ณ 1 ตุลาคม 2554 
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1.6 ข�อมูลสถานภาพอัตรากําลัง สายวิชาการ ที่มีอยู2ป>จจุบัน เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณแผ2นดิน ประจําป9งบประมาณ 2555 - 2559 

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ลําดับ หน2วยงาน 

จํานวน 

อาจารย� 

ที่พึ่งมี 

จํานวนอาจารย�ป>จจุบัน 
จํานวนอัตราอาจารย�ที่ขอเพิ่ม 

จากงบประมาณแผ2นดิน ข�าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

งบประมาณแผ2นดิน 

1 คณะครุศาสตร8 40 16 4 20 

2 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 83 22 27 34 

3 คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี 70 34 24 12 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32 15 13 4 

5 คณะวิทยาการจัดการ 59 27 22 10 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 12 2 2 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 26 - - 26 

8 โรงเรียนสาธิต 43 - 1 42 

 รวม 369 126 93 150 

ข�อมูล ณ 1 ตุลาคม 2555
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แผนการพัฒนาอัตรากําลังคน ประจําป9งบประมาณ 2555 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
 

หลักสูตร 
ป>จจุบัน

(อัตรา) 

อัตรากําลังที่ต�องการเพิ่ม ป9 

2555 

รวม

(อัตรา) คุณวุฒิ สาขา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต      

1. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การศึกษา 

6 ป.เอก/ป.โท ด�านภาษาไทย ภาษาศาสตร8 วรรณคดี  
คติชนวิทยา ไทยศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง 

- 6 

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 11 
(+ศ5) 

(+กทม1) 

ป.เอก/ป.โท ด�านภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร8 ภาษาศาสตร8ประยุกต8 ภาษาและ
การสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง - 17 

3. สาขาวิชาจิตวิทยา 6 ป.เอก/ป.โท ด�านจิตวิทยาศาสตร8 หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง - 6 

4. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร8 5 ป.เอก/ป.โท ด�านบรรณารักษศาสตร8และสารสนเทศศาสตร8 สารสนเทศศาสตร8 การจัดการ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง 

- 5 

5. สาขาวิชาสังคมศาสตร8เพื่อการพัฒนา 5 ป.เอก/ป.โท สังคมศาสตร8เพื่อการพัฒนา รัฐประศาสนศาสตร8 รัฐศาสตร8 สังคมศาสตร8เพื่อการ
พัฒนา พัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง 

2 7 
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หลักสูตร ป>จจุบัน

(อัตรา) 

อัตรากําลังที่ต�องการเพิ่ม 

ป92555 

รวม

(อัตรา) คุณวุฒิ สาขา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต      

6. สาขาวิชาศิลปกรรม 5 ป.เอก/ป.โท ศิลปกรรม ทัศนศิลปt วิจิตศิลปt หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง - 5 

7. สาขาวิชาศิลปะการแสดง 4 ป.เอก/ป.โท นาฏศิลปt ศิลปะการแสดง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง 2(1ก) 5 

8. สาขาวิชาดนตรีสากล 4 ป.เอก/ป.โท ดนตรีเชิงพาณิชย8 ดุริยางคศาสตร8 หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง 1 5 

9. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 5 ป.เอก/ป.โท พัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง - 5 

นิติศาสตรบัณฑิต      

10. สาขาวิชานิติศาสตร8 6 ป.เอก/ป.โท นิติศาสตร8 หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง 1 7 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต      

11. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร8 8(+2กทม) 

(+1สก) 

ป.เอก/ป.โท รัฐประศาสนศาสตร8 รัฐศาสตร8 หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง 
- 11 

รวม(อัตรา) 74 - - 6 79 

 







ที่ปรึกษา 

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ 

อาจารย�ว�าท่ี ร�อยตรี อดุลย� วิวัฒนปฐพี 

อาจารย� ดร.สุพจน�  ทรายแก�ว 

รศ.สมศิริ  อรุโณทัย 

ผศ.ร�อยโทหญิง วิภาวี  เกียรติศิริ 

อาจารย� ดร.สุเทพ บุญซ�อน 

ผศ.สุวิทย�  ฉุยฉาย 

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ 

นางสาวกรรณิการ�  พราหมณ�สําราญ 

นางกนกพร  สัณห�ฤทัย 

นางนิธิวดี   เจริญสุข 

นายสรวรรธก�  ไชยาวรรณ 

 

ผลิตและเผยแพร� (งานการเจ�าหน�าที่ สาํนักงานอธิการบดี) 
นางสาวปราณี  ศรีนพ 

นางสาวสุจิตรา  วงษ�สด 

นางสาวจารุวรรณ  คาํเงิน 

นางสาววราภรณ�  ไชยสุริยานันท� 

นางสาวกัญชญาวีร�  กุลพิพัฒน�เตช 
นายสรวรรธก�  ไชยาวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

สํานักงานอธิการบดี  มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ+  ในพระบรมราชูปถัมภ+ 

1 หมู� 20 ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 13180 

โทรศัพท+ 0-2529-0674 ต�อ 246 โทรสาร 0-259-2580 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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