แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2555-2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

(เสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมที่ 4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555)

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

คํานํา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เป# น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท+องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงคในการ
ให+การศึก ษา ส5ง เสริม วิชาการและวิชาชี พชั้น สูง ทํา การสอน วิจั ย ให+บริ การทางวิชาการแก5สัง คม ปรั บปรุ ง
ถ5า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี ทํ า นุ บํา รุ ง ศิล ปะและวั ฒนธรรม ผลิ ต และส5 งเสริ มวิ ท ยฐานะครู แ ละได+ กํา หนด
ภาระหน+าที่ของมหาวิทยาลัยไว+หลายประการ ประกอบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ที่ไ ด+กําหนดกรอบการพัฒนาประเทศ รวมถึงแผนบริหารราชการแผ5นดิน พ.ศ.2555 – 2558 ของ
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชิณวัตร ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข+องกับทิศทางการจัดหา และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และนโยบายการบริหารจัดการที่ดี นอกจากนี้ยังประกอบไปด+วยข+อมูล ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปF (พ.ศ. 2551-2565) รวมกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ระยะ 4 ปF (พ.ศ.2555-2559) ซึ่ ง ได+ กํ า หนดประเด็ น นโยบาย และประเด็ น
ยุทธศาสตรรวมถึงกลยุทธในแต5ละด+าน
มหาวิทยาลัยได+ตระหนักถึงภาระหน+าที่ในการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให+มีความพร+อมในการ
ปฏิบัติราชการ ให+เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีและเป#นไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงได+จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2555-2559)ขึ้น โดยได+ผ5านขั้นตอนการประชุมของผู+เกี่ยวข+องและคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได+ให+ความเห็นชอบต5อแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปF
งบประมาณ (พ.ศ. 2555-2559)เป#นที่เรียบร+อยแล+วในคราวประชุมที่ 4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร หวังเป#นอย5างยิ่งว5า แผนพัฒนาบุคลากรประจําปFงบประมาณ (พ.ศ. 25552559) จะเป#นประโยชนและเป#นแนวทางในการขับเคลื่อนสู5การปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยในอนาคต

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปFงบประมาณ (พ.ศ.2555-2559)
เมษายน 2555

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพสืบตอ
กันมาหลายขั้นตอน โดยเริ่มตนจากสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ทรงมีพระเมตตาตอการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมที่ดินใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง
โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบัน คือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยยายนักเรียนฝกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษา ทั้ง
แผนกฝกหัดครูและแผนกสามัญดวยดีตลอดมา และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหนาชื่อตาม
ความเหมาะสม ดังนี้
1 ตุลาคม 2513 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝก หัดครู มาอยู ณ ที่ ตั้ง ปจจุบัน คือ เลขที่ 1 ม. 20 ถนนพหลโยธิ น
กิโลเมตร ที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 ไดที่ดินทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย แปลงนี้มาเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ในปจจุบัน
14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับวิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯ ไว ในพระบรมราชูปถัมภ
9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯพรอมดวยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอทั้ง 2 พระองค ทรงเปดพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉา
เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค จํานวน
1 แสนบาท ตั้งเปนมูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ
พ.ศ. 2520 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2528 เปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นดวย ครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลป
ศาสตร และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นาม สถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ คําวา ราชภัฏ คือ ขาราชการ
24 มกราคม 2538 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.
2538 เปนผลใหสถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง
6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ 9 เปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏ
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได แกสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ อีกวาระหนึ่ง
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15 กุมภาพันธ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯวางพวงมาลาพระ
อนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ คือ อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ
ปการศึกษา 2542 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปการศึกษา 2543 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
15 กุมภาพันธ 2544 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร และหอง
ประชุม
ราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
21 สิ ง หาคม 2545 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
10 มิ ถุ น ายน 2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระกรุณ าโปรดเกล า ฯ ทรงลง พระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุ ทธศักราช 2547 และไดประกาศ ในพระราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน
พุทธศักราช 2547
ปจจุบัน ไดเปดสอนสาขาวิชาใหม ๆ ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ทั้งในกลุม สาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ กลุมสาขาวิชาเกษตร กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุมสาขาวิชา ครุศาสตร และ
กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร โดยมีการแบงสวนราชการ ตามกฎกระทรวงศึกษาการ จัดตั้ง
สวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะครุศาสตร
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
11. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และมีหนวยงานที่เปนสวนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 คือ
1. บัณฑิตวิทยาลัย
2. โรงเรียนสาธิต
3. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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1.2 หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ผานมาตลอดระยะ 80 ป ทําใหมีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานกายภาพ และดานวิชาการ
ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคน
ระดับสูงใหมีมาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น สรางสรรคศลิ ปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและ
ยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู องคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหไดบัณฑิตที่พึงประสงคดังกลาว ก็คือ
บุคลากรทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ จะตองมีทั้งปริมาณที่เพียงพอ และคุณภาพที่เหมาะสมตาม
เกณฑทสี่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะตองไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่องเพื่อใหเทาทันตอการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการแขนงตางๆ สามารถปรับตัว ตอการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารจัดการ การประยุกตใชเทคโนโลยี และการจัดการกับขอมูลสารสนเทศ
ที่ทันสมัย รวมทั้งความสามารถในดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงไดจัดทําแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขึ้น

1.3 วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดทําแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ สําหรับใชเปนกรอบหรือแนวทางในการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาควบคุม กํากับ และจัดสรรอัตรากําลังใหหนวยงานตางๆ
ภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
3) เพื่อ ใชเปนฐานขอมูลสํ าหรับการวางแผนในการพัฒ นาบุคลากรในดานการศึกษาตอ วิจั ย
ฝกอบรม ดูงาน ฯลฯ

1.4 เปาหมาย
1) ตองการจัดหาอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนใหเพียงพอตามเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัย
กลาวคือ เมื่อสิ้นแผน 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จะมีอาจารยรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 369 คน (รวมลาศึกษาตอ 21 คนแลว) และบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้นประมาณ
283 คน
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2) ตองการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย กลาวคือเมื่อสิ้นแผน
11 อัตราสวนคุณวุฒอิ าจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปริญญาเอก :
ปริญญาโท = 50 : 50
( แผน 11 =แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) )

1.5 หลักเกณฑการคิดภาระงาน
(1) การคาดประมาณจํานวนอาจารยผูสอนในแตละหลักสูตร
ใชอัตราสวนอาจารย : นักศึกษา (FTES) ตามเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญา
ตรีตอจํานวนอาจารยประจําตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2554 ดังนี้
สาขาวิชาการศึกษาศาสตรและสังคมศาสตร
1 : 25
สาขาวิทยาศาสตร
1 : 20
นอกจากนี้ไดกําหนดภาระงานสอนของอาจารย (Teaching Load) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบอัตรากําลังควบคูกันไปดวย โดยมีหลักเกณฑในการคํานวณ ดังนี้
1. อาจารย 1 คน ใหมีภาระงานขั้นต่ํา 35 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ
1.1 งานสอน กําหนดใหสอนขั้นต่ําภาคเรียนละ 18 หนวยชั่วโมงตอสัปดาห
1.2 งานที่ปรากฏเปนผลงานวิชาการ
1.3 งานงานบริการวิชาการ
1.4 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.5 งานอื่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
งานสอน เป น งานหน า ที่ ห ลั ก ของผู ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ผู ช ว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารยทุกคน ถาภาระงานสอน ตามขอ 1.1 ไมถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา
ที่กําหนดสามารถนําภาระงาน ตามขอ1.2 ขอ 1.3 ขอ1.4 ขอ 1.5 และขอ 1.6 มาทดแทนได
การคิดหนวยชั่วโมง หมายถึง หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ หนึ่งหนวย
ชั่วโมงตองมีเวลาไมนอยกวา 50 นาที
ทั้ง นี้ งานที่ 1.2 – 1.5 มี เ กณฑ ใ นการคิ ด ภาระงานปรากฏตามคูมื อ ประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2554
(2) การคาดการจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
การคาดการจํ า นวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น การสอน พิ จ ารณาตามภาระงานของ
หนวยงาน โดยกําหนดให 1 ตําแหนง ตองมีภาระงานไมนอยกวา 35 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห หรือ 230
วัน/ป
ตํ า แหน ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในห อ งปฏิ บั ติ ก ารพิ จ ารณาจากจํ า นวนห อ งลั ก ษณะการใช ห อ ง
อุปกรณและประเภทเครื่องมือของหองปฏิบัติการวามีความจําเปนตองมีผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานหรือไม
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1.6 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2) ศึกษา วิเคราะหสภาพความตองการ ปญหาดานการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
3) ศึ ก ษานโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
4) นํ า ข อ มู ล ผลการวิ เ คราะห ก รอบอั ต รากํ า ลั ง ผลการประชุ ม จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป ข อง
มหาวิทยาลัย แผนผลิตบัณฑิต และความตองการบุคลากรโดยขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
จํา นวนอั ตราเกษีย ณ ฯลฯ วิ เ คราะหเ พื่ อจั ดทํ าแผนพั ฒนาบุ คลากรให สอดคล อง เชื่อ มโยงกั บ
นโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย
5) คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
6) นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสําหรับใชเปนกรอบ หรือแนวทางในการบริหารบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ
2) มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรเปนเครื่องมือพิจารณาควบคุม กํากับ และจัดสรรอัตรากําลัง ให
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
3) มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลสําคัญในการพัฒนากําลังคนในดานการศึกษาตอ วิจัย ฝกอบรม ดูงาน ฯลฯ
4) ตองการจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 คน
5) ตองการพัฒนาวิชาการ เสริมสราง คุณภาพของบัณฑิต ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานนําไปสูความเปน
เลิศทางวิชาการและความเปนสากล
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บทที่ 2
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีนโยบายหลักที่จะขยายโอกาสทาง
การศึกษาโดยใหครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี และ
จัง หวั ด ในพื้น ที่ ใกล เคี ยง เพื่ อ ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ใหเ ปน บั ณฑิ ต ที่มี คุณ ภาพ เป นคนดี คนเก ง และมีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม รวมทั้งไดปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนารูปแบบของกิจกรรม
นอกหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีโลกทัศนที่
กวางไกลพรอมที่จะออกไปทํางานได และพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานระดับนานาชาติ และตอบสนอง
ความตองการของประเทศ โดยสนับสนุนใหมีการเปดหลักสูตรใหมและขยายจํานวนรับนักศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี ใหบรรลุเปาหมายจํานวน 40 % ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดในพื้นที่ใกลเคียง เมื่อถึงป 2558 ในการดําเนินการ
ดังกลาวจึงตองศึกษาราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-252559) นโยบาย
รัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษา ในฐานะที่เปนสวนราชการในสังกัด
เพื่อใหการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง เชื่อมโยงกับความ
ตองการบุคลากรที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 - 2559)
1. ปฐมบท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา โดยที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นสมควรใหประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งเปนแผนพัฒนา ฯ ที่ภาคีทุกภาคสวนในสังคมไทยทุกระดับ ไดมีสวนรวม
ดําเนินการ และไดใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความเห็นตามมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แลว เพื่อใชเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ดังมีสาระสําคัญตามที่แนบทายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเมื่อป 2504 จนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องภายใตสถานการณและเงือ่ นไข รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ในมิติตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 การพัฒนาประเทศ
อยูภายใตกระแสโลกาภิวัตน จึงเปนจุดเปลี่ยนกระบวนทัศนของการวางแผนที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา” ตามแนวพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มี “การพัฒนาแบบองครวม” และเริ่มให
ความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา ตอมาในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และฉบับ
ที่ 10 ได นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ
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ผลการพัฒนาประเทศกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไดขอสรุปวา การพัฒนาเศรษฐกิจ
กาวหนา การพัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน และการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการพัฒนาประเทศที่เริ่มดําเนินการตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 8 ตอเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่มุงพัฒนา
เศรษฐกิ จ เป น การเนน ให คนเป นศู น ย กลางการพัฒ นาประเทศทุ กขั้ น ตอนตามหลั กการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ตอเนื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ยังคงอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศ เนนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับภาคสวนตางๆ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ยังคงนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาพื้นฐาน มุงสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศภายใตทุนสําคัญ 3 ทุน ไดแก ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผลการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พบวา
สังคมไทยไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอยางกวางขวางในทุกภาคสวน ขณะที่ความอยู
เย็นเปนสุขในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 อยูระหวางรอยละ 66 – 67 ใกลเคียงกับรอยละ 65 ในป 2549
ซึ่งเปนปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 โดยปจจัยดานเศรษฐกิจที่เขมแข็ง การมีงานทํา ความเขมแข็งของ
ชุมชน และความอบอุนของครอบครัว สงผลตอความอยูเย็นเปนสุข อยางไรก็ตาม ปจจัยที่ยังเปนอุปสรรคที่
สําคัญ ไดแก ความสมานฉันทในสังคม สภาพแวดลอมและระบบนิเวศขาดความสมดุล รวมถึงสุขภาวะของ
คนไทยในดานคุณภาพการศึกษา
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่10
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดมีการประยุกตใชและมีผลอยางเปนรูปธรรมในชวงที่
ประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป 2540 และเปนแนวทางปฏิบัติอันสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยใหพนจากภาวะวิกฤต ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่สงผลกระทบตอประเทศไทย รวมถึงวิกฤตที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสังคม การนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติ ไดสงผลใหประเทศไทยเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสูงขึ้นในหลายดาน ขณะที่
บางเรื่องอยูในระหวางการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและประชาชนไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
รุนแรงในเบื้องตนแตสามารถฟนตัวไดเร็วขึ้น ความกาวหนาในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู
การปฏิบัติของทุกภาคสวนเพื่อมุงหวังใหเกิดภูมิคุมกันแกตัวเอง ครอบครัว องคกร สังคมและประเทศมี
หลายประการ
ในสวนภาครัฐ ไดนอมนําไปประยุกตใชในการบริหารประเทศในหลายระดับ ทั้งเปน
หลักการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาค การกําหนดนโยบายภาครัฐที่ยั่งยืน การกําหนดกลยุทธและการ
ดําเนินการตามนโยบายที่เหมาะสม ตลอดระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมาประเทศไทยไดดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคอยางรัดกุมมากขึ้น บนพื้นฐานการของการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยกําหนด
กรอบการคลังที่ยั่งยืนเพื่อเปนกฎเกณฑในการใชจายงบประมาณของรัฐบาล ประกอบดวย 1) การรักษา
สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในระดับที่ไมเกินรอยละ 50.02) การกําหนดสัดสวน
รายจายการลงทุนของรัฐบาลไมต่ํากวารอยละ 25.0 ของงบประมาณโดยรวม และ 3) การกําหนดภาระหนี้
รัฐบาลไมใหเกินรอยละ 15.0ของงบประมาณรวม
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ขณะที่ ภาคธุรกิจเอกชน ไดมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
กวางขวางมากขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป 2540 องคกรภาคธุรกิจไดมีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจเพื่อใหมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น บทเรียนจากวิกฤตทําใหองคกรธุรกิจขนาดใหญเริ่มมี
วิสัยทัศ นที่มุงกํ าไรระยะยาวมากกว าในระยะสั้น และให ความเปนธรรมแกผูมี สวนได สวนเสี ย การ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจไดสงผลตอการวางแผนการลงทุน การผลิต การบริหาร
กําลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกดาน ทั้งกลุมธุรกิจขนาดใหญ และกลุมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม มีการกระจายความเสี่ยงอยางรอบคอบ โดยเฉพาะการกระจายแหลงเงินทุนจากหนี้ระยะสั้น
ในตลาดเงินมาเปนการระดมทุนในตลาดทุนมากขึ้น สินเชื่อของภาคธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงินตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศลดลงจากรอยละ 44.1 ในป 2546 เปนรอยละ 36.3 ในป 2543 ขณะที่การออกหุนกูและ
หุนทุนมีสัดสวนเพิ่มขึ้น การระดมทุนไดคํานึงถึงศักยภาพของทุนในประเทศอยางรอบคอบมากกวาในชวง
กอนเกิดภาวะวิกฤต จึงลดการกอหนี้ตางประเทศลงอยางชัดเจน สัดสวนหนี้ตางประเทศตอผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศลดลงจากรอยละ 72.9 ในป 2542 เปนรอยละ 33.9 ในป 2553 รวมทั้งมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการสรางฐานการผลิตที่ใชวัตถุดิบโดยเฉพาะภาคเกษตรและนําภูมิปญญาทองถิ่นมาตอยอด
สรางคุณคาที่ผลประโยชนตกอยูกับประชาชนในพื้นที่ เชน การผลิตและการสงออกสินคาเครื่องใชในบาน สบู
ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร รายไดจึงกระจายสูชุมชน สินคาสงออกเริ่มมีฐานที่กระจายประเภทผลิตภัณฑ
หลากหลายมากขึ้นเชนเดียวกับการกระจายตลาดสงออกไปสูตลาดใหมๆ เพื่อลดความเสี่ยง
สวน ภาคประชาชนและชุมชน รับรู เขาใจและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย ประหยัด ไมฟุมเฟอย มีการเก็บออม และสรางการมี
สวนรวมในชุมชน จากการเผยแพรแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง กวางขวางตั้งแต
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปนตนมา ทําใหการรับรูของประชาชนขยายตัวคอนขางมาก จากผลการ
สํารวจของโครงการ พ.ศ. พอเพียงในชวงป 2550 – 2551 ประชาชนกลุมตัวอยางทั้งหมดรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร และวิทยุ ขณะที่
ความเขาใจในการนําไปประยุกตใชเพื่อการดํารงชีพมีสูงถึงรอยละ 74.0 ของกลุมตัวอยาง ความเขาใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกตางกันในแตละหลักการ ในหลักความพอประมาณ การมี
ภูมิคุมกัน และเงื่อนไขการมีความรู พบวา การมีคุณธรรมอยูในเกณฑสูงถึงรอยละ 75–85 ขณะที่ความ
เขาใจในหลักความมีเหตุผลมีรอยละ 44.0 และประชาชนมีความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วามีเชื่อมโยงอยางมากกับการประหยัด ไมฟุมเฟอย มีชีวิตเรียบงาย มีการออม และเอื้อเฟอ เผื่อแผ แบงปน
ชวยเหลือผูที่ดอยโอกาส
ขณะที่ ภาคเกษตร เปนภาคที่มีความสําคัญและมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในทุกระดับอยางกวางขวางตั้งแตระดับเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หลักการของ
เกษตรทฤษฎีใหมเปนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรที่เปนรูปธรรม นําไปสู
ความพออยูพอกินมีความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร ลดรายจาย พึ่งตนเอง และแกปญหาความยากจน
ของภาคครัวเรือนและภาคชุมชน เกษตรกรที่นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
หลายพื้นที่ ปรากฏผลชัดเจนวาสามารถกาวพนภาวะหนี้สินจากการทําการเกษตรเชิงพาณิชยสูเกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรียวนเกษตร เกษตรกรตัวอยางที่ไดรับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดาริ ตางก็ยืนยันวาเกษตรกรที่เริ่มตนชีวิตใหมดวยการดําเนินตามเกษตรทฤษฎีใหมที่ลดรายจาย ลดการใช
สารเคมี และเนนการผลิตที่ยึดความมีเหตุผล และองคความรู สามารถทําใหเกษตรกรมีเงินออม หลุดพน
จากภาวะหนี้สิน และมีรายไดมั่นคงสามารถชวยเหลือ แบงปนใหเพื่อนบานและชุมชน
นอกจากนี้ ดานการศึกษา ทั้งมูลนิธิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสถาบันวิจัยอื่นๆ ไดมีการสรางองคความรูเกี่ยวกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชอยางหลากหลายมากขึ้น มีการสังเคราะหบทเรียนจากการปฏิบัติจริง นํามาจัดระบบ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางกวางขวางในหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่น จัดทําหลักสูตรการเรียน
การสอนและการฝก อบรมเกี่ ยวกั บหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง การพัฒ นาหลัก สูตรทั้งระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามี 26 หลักสูตร/รายวิชา ใน 19 สถาบัน มี
การเสริมสรางเครือขายการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีการเปดสอน รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางสม่ําเสมอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเขมขนยิ่งขึ้น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ภายใต ส ถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะมี ผ ลต อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังตองเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่ผันผวน ซับซอนและคาดการณผลกระทบไดยาก แมวาในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุมกัน
เพิ่มขึ้น และมีภูมิคุมกันที่แข็งแกรงแตกตางกันไปทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แตก็ยังไม
เพียงพอที่จะรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหประเทศตอง
เผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่ออนแอ โครงสรางเศรษฐกิจที่
ไมสามารถรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของคานิยมที่ดีงามในสังคมไทย
ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงดานความมั่นคงของประเทศ
จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นภายใตหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสรางทุนที่มีอยูของประเทศใหเขมแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพื่อ
เตรียมพรอมใหประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางยั่งยืน
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่มีความตอเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบัง
เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสาย
กลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดย
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มีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุ
กับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก ความ
สมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอ
พร อ มรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายนอกและภายในประเทศ ทั้ ง นี้ การขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไป
ตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสรางศีลธรรมและสานึกใน
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหพรอม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ
การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
จึงตองเรงสรางภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาดานตางๆ เพื่อปองกันปจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยตองเผชิญ
และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง ควบคูไปกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนําไปสูการ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางการสรางภูมิคุมกันในประเด็นตางๆ ที่สําคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับ
ปจเจก ครอบครั วและชุมชนสูสังคมที่มีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย
1.1 การสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับการสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ มี
โอกาสเข า ถึ ง ทรัพ ยากรและโครงสร า งพื้ น ฐานในการสรา งอาชีพ และรายได ที่ มั่น คง สามารถเข า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ที่ โ ปร ง ใส ยึ ด ประโยชน ส ว นรวมและเป ด โอกาสการมี ส ว นร ว มของประชาชนทุ ก ภาคส ว นใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ
1.2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีความพรอมทั้งดานรางกายที่
สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและ
สามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมให เขมแข็ง
และเอื้อตอการพัฒนาคน
2. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ที่มุง
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก โดยการสรางความเขมแข็งใหกับ
ผูประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการหนึ่ง
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ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และผูประกอบการในภาคเกษตร ใหใชภูมิปญญา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค เพื่อยกระดับสูการผลิตและการใหบริการบนฐานความรู และที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนใหมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
สรางภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบดวย
2.1 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรให
เขมแข็งและสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มี
ความมั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสรางความมั่นคงในอาชีพและ
รายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการสราง
ความมั่นคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสรางภูมิคุมกันให
ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองและเผชิญกับปจจัยเสี่ยงตางๆ ไดอยางมั่นคง
2.2 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา
ภายใตปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวยและระบบการแขงขันที่เปนธรรม มุงปรับโครงสรางการคาและการลงทุน
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบริการที่มี
ศักยภาพ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ และ
บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เขมแข็งและ
ขยายตัวอยางมีคุณภาพ
2.3 การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความ
รวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุมกันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกใหความสําคัญกับการพัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนและยึด
ผลประโยชนรวมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยาง
สรางสรรค เตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่นใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง
3. การจัด การทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอ มอยา งยั่ง ยืน ให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล รักษาและใชประโยชน การปรับกระบวนทัศน
การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ควบคูไปกับการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สราง
ภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพื่อใหสังคมมี
ภูมิคุมกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตใหคนในสังคมไทย

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555

11

โดยสรุป การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะเปนการสรางภูมิคุมกันใน
มิติตางๆใหแก ปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใชแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู
ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พรอมทั้งขยายการ
นําทุนของประเทศที่มีศักยภาพจาก 3 ทุน ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปน 6 ทุน ไดแก ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และทุนทางวัฒนธรรมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสรางฐาน
ทางปญญาเพื่อเปนภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมไทยเปนสังคมที่มีคุณภาพ กาวสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่
มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยนาความรูและจุดแข็งของอัต
ลักษณไทยมาปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เขมแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอยางรูเทาทัน สรางความยั่งยืนของภาคเกษตรและความมั่งคั่งดานอาหารและพลังงาน รวมทั้งการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลและ
ความสมานฉันทในทุกภาคสวนและทุกระดับ เปนฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุงสูการอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุขและเปนธรรม

2. การประเมินสถานการณ ความเสี่ยงและการสรางภูมิคุมกันของประเทศ
2.1 สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ
ประเทศไทยยังตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกสําคัญที่สงผลกระทบ
ตอการพัฒนาประเทศ ทั้งที่จะเปนโอกาสและอุปสรรค ดังนี้
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
1) กฎ กติกาใหมของโลกหลายดานสงผลใหทุกประเทศตอง
ปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผานมาไดสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งดานการคา การลงทุน การเงิน สิ่งแวดลอม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหม
ของโลก
2) การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยกลาง รวมทั้ง
ภูมิภาคเอเชียซึ่งทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม อาทิ ฮองกง เกาหลี
สิงคโปร ไตหวัน และกลุมประเทศอาเซียน ที่มีแนวโนมเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมโลก ขณะที่
นโยบายการเปดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพิ่มขึ้นของชนชั้น
กลางในภูมิภาคเอเชีย จะชวยเพิ่มกาลังซื้อในตลาดโลก
3) การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.86 ลานคน และการเปนสังคมผูสูงอายุของประเทศสําคัญในโลก มี
ผลกระทบตอการเคลื่อนยายกําลังคนขามประเทศ
4) การเปลี่ ยนแปลงภูมิอ ากาศโลกสง ผลใหสภาพภู มิอากาศ
แปรปรวน ในชวง 30 ปที่ผานมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ สงผลให
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สภาพภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผนดินไหว
ดินถลม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ไฟปา
5) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลก มีแนวโนมจะเปน
ปญหาสําคัญ ความตองการพืชพลังงาน สินคาเกษตรและอาหารมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากร
โลก แตการผลิตพืชอาหารลดลงดวยขอจํากัดดานพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู และการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ
6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึน้ ทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมอง
และจิต ซึ่งจะเปนไดทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมขอมูลธุรกิจหรือขอมูลสวน
บุคคล
7) การกอการรายสากลเปนภัยคุกคามประชาคมโลก การกอการ
รายและอาชญากรรมขามชาติมีแนวโนมขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงขายที่ซับซอนมากขึ้น
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ สรุปไดดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในเกณฑดี โดยภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง
ภาคเกษตรเปนแหลงสรางรายไดหลักของประชาชนสวนใหญในประเทศและเปนฐานในการสรางมูลคาเพิ่ม
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกเศรษฐกิจ
2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยกาวสูสังคม
ผูสูงอายุจากการมีโครงสรางประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับการ
พัฒนาศักยภาพทุกชวงวัย แตยังมีปญหาดานคุณภาพการศึกษาและสติปญญาของเด็ก มีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ํา
3) การเปลี่ ย นแปลงสภาวะด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมทุนทรัพยากร ธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลซ้ําเติมใหปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรุนแรง กระทบตอผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
4) การเปลี่ยนแปลงดานการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แตความขัดแยงทางการเมืองและความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใตยังดํารงอยูและสงผลตอเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน ความเชื่อมั่นของนานาประเทศ
ตลอดจนความสงบสุขที่ลดลง ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น แตขีด
ความสามารถในการปองกันการทุจริตตองปรับปรุง การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเรื่องการเพิ่ม
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รายไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตมีความลาชาในการถายโอนภารกิจและมีความไมชัดเจนในการแบง
บทบาทหนาที่กับราชการ
สวนกลาง ขณะเดียวกัน การคอรรัปชั่นยังคงเปนปญหาสําคัญของไทย กลุมคนรุนใหมเห็นวาการคอรรัปชั่น
เปนเรื่องที่ยอมรับได

2.2 การประเมินความเสี่ยง
ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยง ที่ตอง
เตรียมการสรางภูมิคุมกันใหประเทศพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้
2.2.1 การบริหารภาครัฐออนแอ ไมสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพ อํานาจรัฐถูกใชเพื่อผลประโยชนของคนบางกลุม ความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาค
ประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชนในบางพื้นที่มีชองวางมากขึ้น
2.2.2 โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรับการเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืน เศรษฐกิจไทยมีความออนไหวตอความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปจจัยแวดลอมโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับปจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพ
การผลิตต่ํา เปนอุปสรรคตอการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก
2.2.3 โครงสรางประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นขณะที่ประชากรวัยเด็กและ
วัยแรงงานลดลง ประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในป 2568 ขณะที่ประชากรวัยเด็กมี
สัดสวนลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหสัดสวนประชากรวัยแรงงานลดลงในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาจ
กระทบตอความตองการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต
2.2.4 คานิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน
กระแสโลกาภิวัตนมีผลกระทบตอวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม สงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม
คนไทยใหความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง
2.2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของประเทศมีแนวโนม
เสื่อมโทรมรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานกายภาพ การใชประโยชน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสงผลใหสถานการณและแนวโนมความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทวี
ความรุนแรง โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ํา การใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ไมคุมคา และปริมาณของเสียที่
เพิ่มขึ้น นําไปสูความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝงอยาง
ตอเนื่อง
2.2.6 ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงดานความมั่นคง ทั้งที่มาจากปญหาการ
กอความไมสงบในประเทศ ปญหาการกอการราย วิกฤตเศรษฐกิจและการแขงขันดานตางๆ ในเวทีระหวาง
ประเทศ รวมทั้ง ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษยและธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง มีแนวโนมจะมีความ
รุนแรงและผลกระทบเพิ่มขึ้นในระยะตอไป
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2.3 การสรางภูมิคุมกันของประเทศ
เพื่อใหประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองสรางภูมิคุมกันประเทศ ดังนี้
2.3.1
ประเทศไทยมี ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติใหเกาะเกี่ยว
กันอยางแนนเฟน เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
2.3.2 การพัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การ
วิจัย พัฒนาวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีเป นแรงขั บเคลื่อนที่สํา คัญสํ าหรับการพั ฒนาประเทศ ในการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ํา ไปสูการใชความรู
และความชํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.3.3 สังคมไทยมีคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
สามารถยึดโยงคนไทยใหเปนเอกภาพ ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแยงในสังคมไทย ประชาชน
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน ครอบครัวบมเพาะความเปนไทยที่มีจิต
สานึกและอัตลักษณใหบุตรหลานไดตระหนักถึงรากเหงาของตนเอง
2.3.4 ภาคการเกษตรเปนฐานรายไดหลักและความมั่นคงดานอาหารของ
ประเทศ กอใหเกิดประโยชนหลายดาน ทั้งแหลงสรางงาน แหลงผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของ
สังคมไทย มีสวนสําคัญในการลดความยากจน สรางงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน
2.3.5 ชุมชนเปนกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีสวนรวมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเปนสังคมสวัสดิการ เปนพลังหลักในการพัฒนารากฐานของ
ประเทศใหมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทาปญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ กลไกชุมชนสามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญรุงเรือง

3. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.1 แนวคิดหลัก
ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะ
สงผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่
เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศที่ไมเอื้อตอการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมี
ความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทาใหปญหาตางๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจําเปนตอง
เตรียมพรอมและสรางภูมิคุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมั่นคงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่ตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อน
ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปน
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องครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัว
คน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ

3.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดตระหนักถึงสถานการณ
และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนดาน
เศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยทั้งเชิ ง
บวกและลบดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเพื่อ
สรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคั ญกับการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ภายในประเทศที่ เ น น การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของฐานการผลิ ต ภาคเกษตร และการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เพื่อสามารถใช
โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่ มภูมิคุมกันของทุนที่มีอยู ในสังคมไทยไดอยางเหมาะสม พรอมกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558ขณะเดียวกัน จําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพทั้ง
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทยการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเปนการสราง
ภูมิคุมกันในมิติตางๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพ
มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนา
ประเทศที่สําคัญไดแก การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน
สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน)มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
ความคิดสรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในสวนการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการ
สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
ขณะเดียวกัน จําเปนตองมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
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การพัฒนาระบบราชการและขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางมีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและสราง
ความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสานึก คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก
ประชาชนทุกกลุม

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

“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมี
ความปลอดภัยและมั่นคง อยูใ นสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการ
ผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่
พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
4.1 วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศ
การจัดทําแผนพัฒนาในระยะ 5 ป ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวดังกลาว
จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับ
ความสําคัญสูงในชวงระยะ 5 ป แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 จึงประกอบดวยวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้
4.1.1 วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
4.1.2 พันธกิจ
1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคง
ในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมอย า งเสมอภาค
ทุ ก ภาคส ว นได รั บ การเสริ ม พลั ง ให ส ามารถมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
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2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและ
การดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถ
ปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พั ฒ นาฐานการผลิ ต และบริ ก ารให เ ข ม แข็ ง และมี คุ ณ ภาพบน
ฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสราง
การผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอ ม
สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

4.2. วัตถุประสงคและเปาหมาย
4.2.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสงบสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ
สติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน
เปนผูนํา การผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญาและความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอ
ตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
4.2.2 เปาหมายหลัก
1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความ
เหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา
5.0 คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทาง
สังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให
ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ใหมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 40.0
4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
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4.2.3 ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวาง
กลุมประชากรที่มีรายไดสูงสุดรอยละ 10.0 กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความ
ยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบที่สามารถเขาถึง การคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการ
คอรรัปชั่น
2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม สัดสวนประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการ
ผลิตรวม อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
4) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ และ
สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศตอหัว

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา(เฉพาะที่เกี่ยวของกับการศึกษา)
การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจําเปนตองกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร
การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ
ใหเขมแข็ง ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้ (เฉพาะที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา)
5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุง
เตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมี
ภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอมทั้งดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู
และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอ
การพัฒนาคน รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน
และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศโดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
5.2.1 ปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม โดยสงเสริม
คูสมรสที่มีศักยภาพและความพรอมใหมีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับที่
เปนอยูปจจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและสงเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
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5.2.2 พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรูสูวัฒนธรรมการเกื้อกูล เสริมสรางทักษะใหคนมีการ
เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต การตอยอดสูนวัตกรรมความรู การฝกฝนจนเกิดความคิดสรางสรรค
5.2.3 สงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสราง
เสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ โดยการพัฒนาความรูและทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และลดปจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ
5.2.4 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระตุนใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู
ดวยการสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน สรางนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก
และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน
และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย สงเสริมการศึกษา
ทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สรางปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
5.2.5 เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม สงเสริมใหทุกภาคสวน
นาคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเปนฐานในการพัฒนาคนและสังคม โดยสงเสริมความเขมแข็งของ
สถาบันหลักทางสังคม พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน และสรางคานิยมใหคน
ไทยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
5.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินคาเกษตร อาหาร
และพลังงานที่มีมูลคาเพิ่ม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีปริมาณเพียงพอกับ
ความตองการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความ
มั่นคงในอาชีพและรายไดเกษตรกร สนับสนุนครัวเรือนและองคกรเกษตรกร ชุมชนและเกษตรกรใหเขมแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยัง่ ยืน โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
5.3.3 การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน สงเสริม
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการนํา
องคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใช
ในการสรางมูลคาเพิ่มสินคา ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตร
และตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการระบบสินคาเกษตรและอาหารรวมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกสของภาคเกษตร
5.5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม มุงเพิ่มศักยภาพในการใชประโยชนจากความไดเปรียบดานที่ตั้งของประเทศในเชิง
ยุทธศาสตร ซึ่งเปนจุดเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟก เสริมสรางประโยชนของไทยใน
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ดานการคา การลงทุน การเงินและโอกาสดานการตลาดระหวางประเทศ ในการเขาสูประชาคมอาเซียน
รวมทั้งเชื่อมโยงดานการคาการลงทุนกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหมในเอเชียและกลุมเศรษฐกิจใหมใน
เอเชียแปซิฟก รวมทั้งผลักดันบทบาทของไทยใหเปนสวนสําคัญของความรวมมือในการพัฒนาภายใตกรอบ
ตางๆ ไดแก อนุภูมิภาค อาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมทั้งเอเชียแปซิฟก โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
5.5.3 สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการรวมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ
เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการ เพื่อ
ปองกันสินคาและบริการนําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
5.5.10 ปรั บ ปรุ ง และเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของภาคี ก ารพั ฒ นา
ภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สรางความ
ใกลชิด และปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุภูมิภาค
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2.2 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่ 21 กันยายน 2554
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
โดยนํา มาเฉพาะส ว นที่ เ กี่ย วข องกั บการที่จ ะกํา หนดกรอบการจั ด หา และพั ฒนาบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุลและ
ความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.8.2 ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท และผูที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาทอยางสอดคลองกับผลิตภาพและผลิต
ภาพ
2.ในสวนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ปของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลจะดําเนิน
นโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายขอที่ 2 ถึงขอที่ 8 ดังตอไปนี้

2. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยด ํารงไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหง
องคพระมหากษัตริย นอมนําพระราชดําริทั้งปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม พรอมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให
เป น รู ป ธรรมเพื่ อ ให ป ระชาชนในชาติ มี ค วามตระหนั ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และจงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น
พระมหากษัตริยทั้งจะสงเสริมและเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อใหสังคมไทยเปนสังคม
แหงการรูรักสามัคคี และดําเนินชีวิตอยางพอเพียง

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคเกษตร
7) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรใน
ดานธุรกิจ สรางเกษตรกรรุนใหมจากโครงการกองทุนตั้งตัวได รวมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อความ
เปนเลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการใหบุคลากรของสถาบันการศึกษาไดทําหนาที่สนับสนุน
การสงเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑ และการ
ตรวจสอบยอนกลับแหลงผลิตเรงรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
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3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.1 สนับสนุนการเขาถึงขอมูลและขาวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สงเสริมการลดการใชพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศในระยะยาว
3.6.2 สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะที่มีการใช
งานตามความเหมาะสมโดยไมคิดคาใชจาย ผลักดันใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ใชกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะจัดใหมีบริการเครือขายอินเทอรเน็ตตามมาตรฐานการใหบริการในพื้นที่
สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมคิดคาใชจาย หรือกําหนดเปนเงื่อนไขให
ผูประกอบการจัดใหบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
3.6.3 สงเสริมการใชคลื่นความถี่อันเปนทรัพยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งดํารงรักษาไวซึ่งสิทธิอันพึงไดของ
ประเทศในการใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก
3.6.4 สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชน รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใชเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล
ทั้ง นี้ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง การก อ ให เ กิด ประโยชนสู ง สุ ด ทั้ ง ต อประชาชนและประเทศชาติ โดยผลั ก ดั น ให
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติดําเนินการรวมกับ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
3.6.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกสนับสนุนแหลงทุนสําหรับผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการ
ของอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ภูมิภาค

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย อัน
ประกอบดวยการยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล จัดใหมีโครงการตําราแหงชาติที่บรรจุความรูที่
กาวหนาและไดมาตรฐานทั้งความรูที่เปนสากลและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการอาน พรอมทั้งสงเสริมการ
เรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น จัดใหมีระบบการจัดการความรู ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเปนทองถิ่นและความเปน
ไทยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ขจัดความไมรูหนังสือใหสิ้นไปจากสังคมไทย จัดใหมีครูดีเพียงพอในทุกหองเรียน ใหมีโรงเรียนและ
สถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให
ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมมุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจก รวมทั้งสรางความตระหนักในสิทธิและ
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หนาที่ความเสมอภาค และดําเนินการใหการศึกษาเปนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แทจริงปรับปรุง
โครงสรางระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูพื้นที่ใหเสร็จสมบูรณโดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความ
พรอม
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
คํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้งชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแต
อยูในครรภมารดาถึงแรกเกิดใหไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดใหมีการเทียบโอน
วุฒิการศึกษาสําหรับกลุมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน กลุมแมบาน จัดใหมีระบบสะสมผลการศึกษา
และการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสใหกวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้ จะ
ดําเนินการลดขอจํากัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดใหมี “โครงการ
เงินกูเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต” โดยใหผูกูเริ่มใชคืนตอเมื่อมีรายไดเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได
พักชําระหนี้แกผูเปนหนี้กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เปนระบบที่ผูกพันกับรายไดใน
อนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับใหเอื้อตอการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะ
จัดใหมรี ะบบคัดเลือกกลางเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม ดําเนิน “โครงการ
1 อําเภอ 1 ทุน” เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุงใหเกิดสังคม
แหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริงโดยปฏิรูประบบการ
ผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรี ยนดีและมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนาของครูโดยใชการประเมินเชิงประจักษ
ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง แกปญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสรางหนี้ตาม
นโยบายแกปญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใชในการกระจายครูขจัดปญหาการ
ขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา
4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม และ
สนับสนุนการสรางรายไดระหวางเรียน และสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดทันทีโดยความรวมมือ
ระหวางแหลงงานกับสถานศึกษา สงเสริมใหมีศูนยอบรมอาชีวศึกษาเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถเรี ย นรู ห าประสบการณ ก อ นไปประกอบอาชี พ โดยให ส ถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาดํ า เนิ น การร ว มกั บ
ผูเชี่ยวชาญในแตละอาชีพรวมทั้งจัดใหมีศูนยซอมสรางประจําชุมชนเพื่อฝกฝนชางฝมือและการสรางทักษะใน
การใหบริการแกประชาชนทั้งนี้ จะดําเนินการรวมกับภาคเอกชนอยางจริงจังเพื่อสงเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาใหเปนที่ยอมรับและสามารถมีรายไดสูงตามความสามารถ
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4.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับ
นานาชาติ โดยใชเปนเครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดใหมี
ระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบ
ผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนา
ระบบ “ไซเบอรโฮม”ที่สามารถสงความรูมายังผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียน
ทุก ระดับ ชั้น ไดใ ชอุ ปกรณ ค อมพิว เตอร แ ท็บ เล็ ตเพื่ อการศึก ษา ขยายระบบโทรทัศ นเ พื่อ การศึก ษาให
กวางขวาง ปรับปรุงหองเรียนนํารองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกสรวมทั้งเรงดําเนินการให “กองทุน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได
4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ พัฒนา
มหาวิทยาลัยใหมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือขายการ
วิจัยแหงชาติเพื่อสรางทุนทางปญญาและนวัตกรรม ผลักดันใหประเทศสามารถพึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี
เพื่อนําไปสูการสรางรากฐานใหมของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับ
สาขาวิชาที่จําเปนพัฒนาโครงสรางการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเนนความสัมพันธอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพระหวางองคกรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
4.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย เพื่อรองรับการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียน โดยรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคลองตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัด
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํา
มาตรฐานฝมือแรงงานใหครบทุกอุตสาหกรรม
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.4.1 เรงดําเนินการใหศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการรวม
เทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรวมสรางประเทศไทยใหเปนประเทศที่อยูสบาย โดย
นอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานใหแกรัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผนดินดวยการทํางานตั้งใจใหประเทศเปนที่อยูที่สบายในโลกที่มีความวุนวาย และนอมนําพระราช
ดํารัสในพิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ”มา
หลอหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเปนหนึ่งเดียวเพื่อเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทใหกับคนในชาติ
4.4.2 อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
สงเสริมการปรับปรุงองคกรและกลไกที่รับผิดชอบดานศาสนาเพื่อใหการบริหารจัดการ สงเสริม ทํานุบํารุง
ศาสนา มีความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางศาสนิก
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ชนของทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสราง
แรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น
4.4.4 สรางสรรคอารยธรรมที่ดีงามสูวิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้
1) สรางความเชื่อมโยงระหวางยุคสมัยอยางตอเนื่องโดยใหความสําคัญ
ตอบุคลากรทางดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพใหไดรับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีเพื่อเปนแมพิมพในการถายทอดภูมิปญญาองคความรู รวมถึงเปนทูตวัฒนธรรม และเปนแบบอยางและ
สรางแรงบันดาลใจใหแกอนุชนรุนตอไป
2) สงเสริมความรวมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน รอยเรียงเรื่องราวผานการสื่อสารรูปแบบใหมและ
เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร รวมทั้ง
เผยแพรและประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารอันทันสมัย
4.4.6 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพื่อสงเสริมใหวัยรุน
ไทยเกิดการเรียนรูที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคุณธรรมเอื้ออาทรตอผูอื่น และเกิดการเรียนรู
ศิลปะอยางสรางสรรค เขาใจถึงคุณคา ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ
4.4.7 ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือของสภาวัฒนธรรมทุก
จังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนเพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดใหเปนกลไกเฝาระวังทาง
วัฒ นธรรมที่ ค รอบคลุ ม ทั้ งวิ ถี ชีวิ ต และสื่อ ทุ ก ประเภทที่มี ผ ลกระทบต อการเบี่ ยงเบนทางวั ฒ นธรรมและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพรอมทั้งขจัดสื่อที่เปนภัยตอสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสูการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมอยางเทาทันสถานการณ
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
4.5.2 สรางหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ
4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเสมอ
ภาค ดวยการปกปองสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุมครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึง
ศักยภาพของสตรีใหมีสวนรวมพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิ่มโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาและสาธารณสุขแกสตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อใหมีความรูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได มี
หลักประกันในการดํารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน การเพิ่ม
และพัฒนาศักยภาพของศูนยพึ่งไดเพื่อชวยเหลือเด็กและผูหญิงที่ประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนสงเสริมบทบาทของสตรีใหเปนหลักในการสรางครอบครัวที่อบอุนมั่นคง รวมถึง
จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีไทยใหเทาทันโลกยุคใหม
4.5.5 เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดวยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตาง ๆ สําหรับรองรับผูสูงอายุและคนพิการ สรางความพรอมใน
การเปนสังคมผูสูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ใหการสงเคราะห จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึง
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หาอาชีพใหแกผูดอยโอกาสผูพิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนใหผูสูงอายุรวมเปนพลังขับเคลื่อนสังคม
ภายใตหลักคิดที่วา ผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีประสบการณสูง สมควรใหมามีสวนรวมในการพัฒนาบานเมือง

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.8 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่ชุมชน ทองถิ่นสงเสริมการทําวิจัยรวมกับตางประเทศ รวมทั้ง
สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัดและชวยลดมลพิษ จัดหา
บุคลากรทางวิทยาศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พัฒนาเครือขายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและภาคีอื่น ๆ

6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู โดยพัฒนาความรู
ดานวิทยาศาสตรใหประชาชนไดใชในชีวิตประจําวันใหทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดใหมีแหลง
ความรูสาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งในรูปองคกร เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร สิ่งพิมพ และผานทางเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับ
6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการ
ของประเทศ เพื่ อ รองรั บ การพั ฒนาประเทศอย า งมั่น คงและนํา พาประเทศไทยเข า สู ร ะบบเศรษฐกิ จ
ฐานความรูแบบสรางสรรคและนวัตกรรมใหมพัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อใหนักวิจัยมีระบบความกาวหนาใน
วิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแหลงงานดานการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงใหเกิดการวิจัยและพัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุงสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแตการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และภาคการบริการโดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเปนตอการพัฒ นาประเทศ เชน
สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือขายความรวมมือเพื่อ
การวิจัยระหวางหนวยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคสวนตาง ๆในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ลดความซ้ําซอนและทวีศักยภาพ

8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติ
อย า งมี วิ สั ย ทั ศ น แ ละมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ นํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ใ นการวางแผนและตั ด สิ น ใจให มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหบทบาทและภารกิจของหนวยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุมคา เหมาะสมกับสถานการณ
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8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยาง
ตอเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของสวนราชการและหนวยงานของรัฐพัฒนาและสงเสริมรูปแบบโครงสราง และ
ระบบการบริหารงานใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนใหเปนเชิงรุกมาก
ขึ้น มุงเนนการจัดการความรูและพัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการ
สรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
8.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่สามารถประเมินผลงานไดดวยระบบคุณธรรม และใหหลักประกันความมั่นคง
บนพื้นฐานของความรูความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธี
ปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาทีข่ องรัฐเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางตอเนื่องเพื่อใหมี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการใน
ตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหดีขึ้นเพื่อใหสามารถดํารงชีพอยางมี
ศักดิ์ศรี โดยเฉพาะขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐระดับตนซึ่งจะปรับคาตอบแทนใหอยูในระดับที่เพียงพอแก
การดํารงชีวิตดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเปนบุคลากรภาครัฐ
8.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแก
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้ง
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจังเพื่อให
ขาราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและชุมชน
โดยปรับปรุงกฎหมายใหมีการเปดเผยบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ตําแหนงระดับสูงและตําแหนงที่มีอํานาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององคกรอิสระตอสาธารณชน เพื่อความ
โปรงใสของผูดํารงตําแหนงเหลานี้ และเปดโอกาสใหสาธารณชนรวมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น
8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบที่โปร งใสขึ้นโดยการวางระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิต์ ามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม
เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางตลอดจนการใชจายงบประมาณแผนดินใหเกิดความ
สุจริตและมีประสิทธิภาพ
8.1.8 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน โดยให
ประชาชนมีสวนรวมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
รวมทั้งใหประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศนในประเด็นสําคัญตาง ๆ อยางตอเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติที่บรรลุตามเปาหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร รวมเสนอความเห็น ปญหา และแนวทางแกไขและมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจ
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8.3
ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนมี โ อกาสได รั บ รู ข อ มู ล ข า วสารจากทางราชการ
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวางรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม
8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ดวย
การเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยและสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางสื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสื่อสารมวลชนโลก
8.3.2 สงเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางดานเทคโนโลยี เครือขาย
และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการทําหนาที่เพื่อใหสอดคลองกับวิวัฒนาการสมัยใหม
และสงเสริมใหสื่อมวลชนรวมเปนผูนําในการแกปญหาและพัฒนาประเทศโดยเพิ่มรายการที่เปนประโยชนตอ
ประชาชนดานตาง ๆ เชนการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติตาง ๆ
หรืออื่นใดที่เปนประโยชนตอสาธารณะ โดยประสานความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
8.3.3 สงเสริมใหสื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอ
ขอมูลขาวสารอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและตระหนักตอจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน
รวมทั้งสงเสริมใหมีการสรางดุลยภาพของขาวสาร
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2.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 – 2565)
นอกจากศึ ก ษาและนํ า นโยบายรั ฐ บาลมาเป น แนวทางในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแลว ยังไดนําประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเปนแนวทางในการจัดทํา
ดวย ดังนี้
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
ขอ 137 จุดออนที่สําคัญประการหนึ่งของอุดมศึกษาไทย คือ อาจารยและระบบการ
พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะตองแกปญหาตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
ในสวนของ ตนน้ํานั้นเกี่ยวของกับการบริหารจัดการแหลงทุนเพื่อพัฒนาอาจารย สวนกลางน้ําเกี่ยว-ของ
กับการเพิ่มสมรรถนะใหกับอาจารยประจําการทั้งทางดานความเปนครูการบมเพาะความสามารถในการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม จนถึงปลายน้ํา ที่เปนบุคลากรที่มีประสบกา
รณ สามารถถา ยทอดประสบการณย าวนานสู อ าจารยร ะดับ อื่ น รวมถึง การเชื่ อมโยงกั บ ภายนอกทั้ ง
ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคมทั้งหมดนี้จะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของ
อาจารยในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของบุคลากรอาจารย
ขอ 138 การพัฒนาอาจารยเปนความอยูรอดของอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สถาบันใหม หรือสถาบันที่มีความขาดแคลนอาจารยที่มีคุณภาพ การวางแผนกําลังคนจึงตองมีกรอบที่
ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงคุณภาพที่เปนความตองการที่แทจริง คาดวา ในระยะ
ยาว 15 ป จะมีความขาดแคลนอาจารยในระดับตางๆ ประมาณ 30,000 คน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ความ
ขาดแคลนดังกลาวอาจเปนโอกาสสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย
แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
ขอ 139 การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัย ตองคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน
: ดานวิชาการ ความเปนครู ความสามารถในจัดการเรียนการสอนความสามารถ
ดานการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทาง
สังคม
: ชวงวัยตางๆ ของการทํางานและพัฒนา (Life cycle development)ตั้งแตการ
บมเพาะ (incubation) ในชวงตนการทํางาน ชวงการทํางานจริง ชวงเปนผูสูงความรูและประสบการณและการ
เปนคลังสมองหลังเกษียณ
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โดยจัดใหมีกระบวนการ Mentoring โดย ผูมีความรูและประสบการณเนนการ
พัฒนาจากการทํางานจริง เชน Sabbatical, Shadowing กับภาคการผลิต ภาคสังคม โดยรวมมือกับหนวย
งานวิจัย ภาคการผลิต สมาคมวิชาการวิชาชีพ และภาคประชาสังคม
ขอ 140 ขอเสนอหลักเกี่ยวกับเกณฑการจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
: สาขาที่ประเทศไทยมีความเขมแข็งแลว ใหศึกษาภายในประเทศหรือแบบ
ผสมผสาน ควบคูกับเปาหมายการสรางโปรแกรมชั้นนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาที่ประเทศมี
ความเขมแข็ง ทั้งนี้ ถาเรียนตางประเทศ ใหเขามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: สาขาขาดแคลนที่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ใหเรียนแบบ
ผสมผสาน หากจําเปนตองไปเรียนตางประเทศใชเงื่อนไขขางตน เชนกัน
: สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไมมีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดควรใหเขาเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ขอ 141 สรางแรงจูงใจ ใหมหาวิทยาลัยและผูเรียนรวมลงทุนพัฒนาอาจารย
ดวย
มาตรการ ดานการเงิน เชน ทุนจากรัฐบาลทั้งหมด ทุนรัฐบาลรวมกับมหาวิทยาลัย ทุนรัฐบาลรวมกับ
มหาวิทยาลัยและผูเรียน เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยที่รับการพัฒนาไดมากขึ้น กระตุนใหมหาวิทยาลัยและผู
เรียนจริงจังกับการเรียนในสาขาวิชาและในสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ อีกทั้งคํานึงถึงผลตอบแทนจากการไดทุน
จากรัฐ การลงทุนของมหาวิทยาลัยและผูเรียนเอง
ขอ 142 การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุมใหม ที่ไดกรอบอัตรากําลังจํานวนมากใน ชวงต
นแผนพัฒนาระยะยาวฉบับที่สองตองใชเปนโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม อยางกาวกระโดดเขาสู
ระบบการจัดกลุ ม มหาวิทยาลัยและการวางตําแหนงในสาขาตางๆ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยควรกําหนด
ยุทธศาสตร การใชอัตราใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด ใชเปนเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารย
ที่บรรจุในอัตราใหมควรอยูในโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญ
สูงสุดตอศักยภาพและคุณภาพของอาจารยที่จะรับเขา
ขอ 143 มหาวิทยาลัยใหมควรใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยเปนทีม เชนกลุมวิทยา
เขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพื้นที่หรือ สหวิทยาลัยเดิม ใช
กระบวนการคัดเลือกและสรรหาที่ยุติธรรม โปรงใส และมีสวนรวมโดยมีผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและนอก
สถาบัน
ขอ 144 กําหนดใหรัฐมีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัย
เอกชน สรางแรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยเอกชนลงทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรดวยมาตรการดานภาษีหรือ
การเงิน
(เชน ชวยสนับสนุนคาใชจาย เปนบางสวน) ทั้งนี้ควรขยายบทบาทและ ใหโควตาพิเศษสําหรับ
มหาวิทยาลัยเอกชนในโครงการที่ไมผูกมัดเงื่อนไขการทํางานของผูรับทุนวา ตองทํางานในภาครัฐ เชน
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโครงการกาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ Thailand Graduate
Institute of Science and Technology- TGIST ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ”
ที่มา : กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) หนาที่ 38 - 40 สกอ.
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2.4 แผนยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ป ง บประมาณพ .ศ.2555
ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน
ภายในป 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเปนองคกรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการ
สงเสริมการผลิตบุคลากร เพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพื้นฐานความรู และ
ความคิดสรางสรรค ดวยศักยภาพของประเทศ
พันธกิจ
พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถใหประชาชนได
มีอาชีพ ที่สามารถสรางรายไดทมี่ ั่งคั่งและมั่นคง และเปนบุคลากรที่มวี ินัย เปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรมมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น และสังคม
กรอบแนวคิด
1. คํานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผูเรียน
2. พัฒนาและยกระดับองคความรูและกระบวนการเรียนการสอน ใหทัดเทียมอารยะ
ประเทศ
ดวยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม
3. มุง สูเปาหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และยกระดับศักยภาพในการ
ทํางานใหกับบุคลากรคนไทย ใหแขงขันไดในระดับสากล
เปาหมาย
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จําเปนตองพิจารณา
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก ทั้งในสวนของการรวมกลุมทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค การ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ และประการสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรทางสังคม ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงตองเรงกําหนดเปาหมายสําคัญเพื่อใหสามารถสรางคนที่มีศักยภาพแขงขันไดใน
ระดับโลก ดังนี้
• ปรับบทบาทการจัดการศึกษาให “รูเขา รูเรา รูเทาทัน แขงขันได”
• ภายใตกรอบเวลา 2 ป กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน
5 กลุมอาชีพใหม ใหสามารถแขงขันได ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก โดยที่
กรอบระยะเวลาของแผน
หมายถึง ชวงเวลาในการดําเนินงานตามแผน ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน แบงเปน 2 ชวงเวลา ไดแก
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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 หมายถึง ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา
เพื่อให คนไทย “รูเขา”
5 ศักยภาพหลักของพืน้ ที่
หมายถึง ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ ศักยภาพของศิลป วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่เพื่อใหคนไทย “รูเรา”
5 กลุมอาชีพใหม
หมายถึง กลุมหลักสูตรใหมดาน เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
ความคิดสรางสรรค และดานอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการเพื่อใหคนไทยสามารถ “รูเทาทัน
และแขงขันได”

ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดไว 9 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก
• สงเสริมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา
และการฝกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) ในสาขาที่มีศักยภาพในการแขงขัน โดย
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเขามามีบทบาทสําคัญ
• สงเสริมความรวมมือดานการศึกษา กับประเทศตางๆ รวมทั้งองคกรระหวาง
ประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
• สงเสริมสนับสนุนองคกรและสถาบัน การศึกษาของประเทศ ทําหนาที่เปนศูนย
เครือขายการศึกษาระหวางประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
• สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนองคความรู ผูเรียน
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาระหวางประเทศ การเชื่อมโยงภูมิปญญาไทยกับภูมิปญญาสากล
รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ทักษะ และมี
บทบาทดานการศึกษาในองคกรระหวางประเทศ
• กําหนดมาตรการทั้งเชิงรับและรุกเพื่อการเปดเสรีทางการคาและบริการดาน
การศึกษาทั้งในระดับทวิภาคีและพหุพาคี รวมทั้งเตรียมความพรอมทั้งดานคนเงิน เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร
และความรู เพื่อเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูในกระแสโลกาภิวัตนอยางรูเ ทาทัน
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• สงเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเปนภาษาที่สอง ตั้งแตระดับขั้นพื้นฐาน
และการเรียนรูภาษาที่สาม เชน ภาษาเพื่อนบานในกลุมประเทศอาเซียนภาษาที่สนใจ เปนตน เพื่อใหสามารถ
สื่อสารได และเปดโลกทัศนการเรียนรูอยางกวางขวาง ไรพรมแดน
• สงเสริมใหสถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบ
หลักสูตรรวมกับสถาบันตางประเทศ เพื่อความเปนสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองคความรู
พัฒนาและปรับ ปรุงหลักสู ตรใหสอดคลอ งตอ บริบทการเปลี่ ยนแปลงของโลก ตาม
ศักยภาพของแตละพื้นที่ทั่วประเทศตามอัจฉริยภาพของผูเรียนในแตละวิชาชีพ สรางความเชื่อมโยงการศึกษา
ในทุกระดับ ใหไดผลผลิตเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา มีงานทํา มีขีดความสามารถสูง เปนกําลังสําคัญของ
ประเทศเพื่อแขงขันไดในเวทีสากล
2.1 การพัฒนาสถานศึกษา
• สงเสริม สนับสนุนการคัดเลือก ยกยอง เชิดชูเกียรติแกสถานศึกษาทุกระดับ
ประเภท
• จัดใหมแี หลงเรียนรูหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสื่อทางไกล สื่อออนไลน-ออน
แอร และสรางศูนยเรียนรูชุมชนใหเปนเครือขายครอบคลุมเขตพื้นที่ตามที่กําหนดโครงสรางการปกครอง
รูปแบบตาง ๆทั่วประเทศ
• จัดใหมีสถานศึกษาเพื่อความเปนเลิศเฉพาะดานในกลุมอาชีพตาง ๆ
• พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน
2.2 การพัฒนาหลักสูตร
• ปรับหลักสูตรและกิจกรรมดานวิชาการ/ปฏิบัติการในทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษาที่สอดคลองกับกลุมอาชีพตาง ๆ และความตองการกําลังคนของประเทศชาติใหสอดรับกับการเขา
เปนประชาคมอาเซียนและการแขงขันในหาภูมิภาคหลักของโลก
• พั ฒ นาหลั ก สู ต รสนั บ สนุ น ภูมิ สั ง คมอาชี พ และหลัก สู ต รฐานสมรรถนะที่
สอดคลองกับความตองการของประเทศและมาตรฐานสากล
• ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลผู เ รี ย นให ต อบสนองความแตกต า งที่
หลากหลายของผูเรียนทุกกลุม
• หนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการและสถานประกอบการรวมกันพัฒนา
หลักสูตรสูการประกอบอาชีพและการประกันการมีงานทํา
• สงเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรประชาธิปไตย ความเปนไทย เศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการปองกันยาเสพติด
• สงเสริมภาคเอกชน สถานประกอบการ ผูปกครอง และนักเรียนเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ
จัดใหมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา การวิจัย การถายทอดความรู และการ
เรียนรูในแตละระดับที่มีคุณภาพ
• พัฒนาทักษะการเขาถึงความรูใ หมๆ ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพรอมใช
Free WiFi ที่จะใหบริการไดในทุกพื้นที่
• พัฒนาระบบการศึกษาอิเล็คทรอนิคสแหงชาติ (National e-Learning Initiative)
เพื่อเอื้อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
• บูรณาการความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยจัดใหมี
Digital and Smart Education of Thailand (D-SET) เปนหนวยงานกลาง(service provider) ขึ้นใหมเปนอิสระ
เพื่อใหรับผิดชอบการดําเนินงานในการใหบริการเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาทั้งระบบ
• สงเสริมการเรียนรูในชุมชน (Community) ผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ
เปดโอกาสใหครูไดพัฒนาองคความรูใหมที่ทันสมัย สามารถปรับวิทยฐานะ เพิ่มจํานวน
ผูสอนที่เปนผูเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม เขามาเปนผูสอนได รวมถึงการยกยองและเชิดชูเกียรติครู
• กําหนดนโยบายและวางแผนการผลิต การพัฒนา การใช และการบํารุงรักษา
ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบอยางเปนเอกภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ
และการสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันผลิตครู
• สงเสริมการพัฒนาและฝกอบรมครู/ ผูเชี่ยวชาญสูการเปนครูมืออาชีพในแตละสาขา
• สงเสริมใหมีการนําความรูและบุคลากรจากภายนอกไดแกครูภูมิปญญา และ
บุคลากรจากสถานประกอบการเขามาเปนครูผูสอนในสถานศึกษา
• สงเสริมขวัญ กําลังใจ แรงจูงใจและกําหนดหลักเกณฑความกาวหนา/ การคง
อยูของการประกอบวิชาชีพครู
• ยกยอง เชิดชู คนดีคนเกง ในสายวิชาชีพทั้งในและนอกระบบ
• สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาครูทั้งระบบ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผูเรียน
จัดใหมีนโยบายดานหลักสูตรการศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนใน
สาขาที่รัก และถนัด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาตนเอง
• สงเสริมสนับสนุนใหมีโครงการตําราแหงชาติเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ในการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
• พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรมตางๆโดยเริ่ม
วางพื้นฐานตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา
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•
ยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรค
และ
ภาษาตางประเทศของคนไทย
• พัฒนากรอบคุณวุฒิแหงชาติและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการรองรับสมรรถนะ
ความรู ความสามารถของผูสําเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
• จัดใหมีระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณสําหรับผูที่ทํางานและ
ประสงคจะเรียนเพิ่มทักษะและปรับคุณวุฒิการศึกษา
• รณรงค สงเสริมใหมีการสรางความรู ความเขาใจ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
สันติวิธี จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตสํานึกความรับผิดชอบ ใหแกผูเรียนทุกระดับการศึกษาเพื่อสรางความเปน
พลเมือง
• สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
• สงเสริมการจัดการเรียนการสอนดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ประวัติศาสตรประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 6 การวิจัยและถายทอดองคความรู สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู เพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ
เรียนรูแบบสหวิทยาการ ที่ตอบสนองความตองการของพื้นที่
• สงเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาดวยระเบียบวิธีที่เหมาะสมกับความ
ตองการและบริบทของพื้นที่
• สงเสริมการทําการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู และ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่น สหวิทยาการ และเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในระดับสากล
• กําหนดใหมีหนวยงานกลางในการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา
• สงเสริมสนับสนุนการศึกษาคนควา วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
มุง ลดช อ งว า งในการเข า ถึ ง การศึ ก ษาและองค ค วามรู ขยายขอบเขตการศึ ก ษาให
ครอบคลุม อยางทั่วถึง ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และการเรียนรูทางเลือกตามอัธยาศัย
• ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมในการจัดใหมีระบบคัดกรอง ระบบเฝาระวังระบบ
ชวยเหลือดูแล ระบบแนะแนว และระบบการสงตอผูเรียนแตละระดับการศึกษาใหมีโอกาสเขาถึงการศึกษา
ตามศักยภาพของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง
• สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่
• สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ ที่เหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่และกลุมเปาหมาย
• สนับสนุนการเรียนฟรีตั้งแตแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555

36

• สงเสริมสนับสนุนการจัดสรรทุนหนึ่งทุน หนึ่งอําเภอ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนได
ศึกษาตอตางประเทศ
• จั ด ตั้ ง กองทุ น สนับ สนุ น การสร า งงานและการประกอบอาชี พ สํ า หรั บ ครู
คณาจารย และผูสําเร็จการศึกษา
• สนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสทํางานและสรางรายไดระหวางเรียน
ยุทธศาสตรที่ 8 การสงเสริมการมีงานทํา
เพื่อสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจตามศักยภาพของพื้นที่ โดยใน
แตละพื้นที่นั้น แตละโรงเรียนจะมีบทบาทที่แตกตางกันตั้งแตระบบการผลิต ระบบการตลาด และจัดจําหนาย
ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลกขึ้นอยูกับศักยภาพของโรงเรียน
• สนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสทํางานและสรางรายไดระหวางเรียน
ยุทธศาสตรที่ 9 การบริหารจัดการกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับโครงสรางการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเกิดการทํางานแบบบูรณา
การทั้งภายในกระทรวงฯ หนวยงานภาครัฐอื่น รวมจัดทํายุทธศาสตรรายจังหวัด รวมกับหนวยงานปกครอง
สวนทองถิ่น และภาคเอกชน โดยจัดแบงพื้นที่และกําหนดใหมีผูรับผิดชอบตามภูมิภาคอยางชัดเจน และมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการศึกษาชาติที่มีการบูรณาการมากขึ้น
• ปรับโครงสรางการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุงสูการดําเนินงาน
เชิง บูรณาการ
• ใหสถาบันอุดมศึกษารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา
จังหวัดเพื่อสงเสริมศักยภาพการแขงขันของประเทศ
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
• สงเสริมสนับสนุนการทํางานเชิงบูรณาการ/การสรางเครือขายการทํางาน
ระหวางภาครัฐ เอกชน และองคกรอื่น
• สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษารับผิดชอบผลผลิตของตนเองตอสังคม
• รณรงค ประชาสัมพันธ และขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติ
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2.5 แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน
กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ สรางความเปนอยูที่ดี สรางความมั่งคั่งทางดาน
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมใหกับประเทศ ดวยฐานความรู ความคิดสรางสรรค และศักยภาพของ
ประเทศ
คานิยมองคกร
พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม ทํางานเปนทีม มีมาตรฐาน ตรวจสอบได
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให
ประชาชนมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรม
จริยธรรม มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม
2. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางทัว่ ถึง เทาเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการบูรณาการและ
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก
2. การพัฒนาสถานศึกษาและองคความรู
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ
4. การพัฒนาครูทั้งระบบ
5. การพัฒนาศักยภาพผูเรียน
6. การวิจัยและถายทอดองคความรู
7. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
8. การสงเสริมการมีงานทํา
9. การบริหารจัดการกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ
เปาประสงค
1. ประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ผูปฏิบัติงานในหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จบปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีรายไดที่เหมาะสมกับระดับฝมือ ศักยภาพและผลิตภาพ

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555

38

3. นักศึกษาที่จะจบการศึกษาเขาถึงแหลงเงินทุนสนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และ
เปนผูประกอบการใหมผานกลไกหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต และมีเนื้อหาที่
เหมาะสมตามหลักสูตร สงเสริมการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
5. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว
6. ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
7. กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
8. ประชาชนและชางชุมชนไดรับความรู การพัฒนาทักษะฝมือและสรางรายไดใหกับ
ตนเองเพิ่มขึ้นรวมทั้งเตรียมความพรอมเชื่อมโยงสูสังคมและประชาคมอาเซียน
9. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาและระบบบริหารจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ มีความคุมคาและสามารถใหบริการตอบสนองความตองการของสังคม
10. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอยอดในเชิง
พาณิชย
11. ผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อการบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพไดรับการพัฒนา
12. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนัก รวมอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
13. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจในวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการทีส่ ําคัญตามนโยบายรัฐบาลและจุดเนนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่มีความสําคัญเรงดวนตามนโยบายรัฐบาลและจุดเนนของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 20 โครงการ ที่ปรากฏในแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555 –2558
ประกอบดวย
นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
ประเด็นนโยบาย 1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ
ภายในประเทศ สรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค ไดแก
- โครงการปฏิรูปเงินเดือนและคาตอบแทน
ประเด็นนโยบาย 1.10 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน ไดแก
- โครงการกองทุนตั้งตัวได และโครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา
ประเด็นนโยบาย 1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน ไดแก
- โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
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นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบาย 4.1 นโยบายการศึกษา ไดแก
- โครงการกองทุนพัฒนา (คุณภาพชีวิตครู)
- โครงการกองทุน กรอ.
- โครงการครูคลังสมอง
- โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแหงชาติ
- โครงการวิจัยศักยภาพพื้นที่
- โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการพัฒนาผูนําตามธรรมชาติ
- โครงการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Ned Net)
- โครงการศูนยฝก อาชีพชุมชน
- โครงการเทียบระดับการศึกษา
- โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน
- โครงการถายทอดผลงานวิจัย
- โครงการมัธยมเชิงปฏิบัติการ
- โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมโลก
- โครงการพัฒนาการศึกษาผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2.6 (ใหม 2555 )นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 25 มกราคม 2555
นโยบาย
1. "จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเยาวชนทุกคน" คําวา เยาวชน คือเด็กตั้งแตอนุบาล
จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 เยาวชนตองไดรับโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกันทุกแหงไมวาในเมืองหรือชนบท
ไมวาจะเปนโดยรัฐหรือเอกชน การประกอบอาชีพเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตองเปนแรงงานที่มีคุณภาพ
รัฐบาลประกันรายได 300 บาทตอคนตอวัน
2. “ปนนักศึกษาไทยใหเปนมืออาชีพ” คําวา นักศึกษา คือ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือสูง
กวามัธยมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป นักศึกษาจบแลวตองเปนมืออาชีพ พรอมกับรัฐบาลประกันรายไดปริญญาตรี
15,000 บาท ตอเดือน โดยกําหนดเปาหมายใหนักเรียนและนักศึกษา เติบโตเปนพลเมืองโลกที่ทันสมัย มี
ทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกันเปนสังคมที่วางอยูบน
ฐานความรู
การขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ดาน
1) โอกาสในการเขาถึงทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อสามารถไดรับการศึกษา
อยางเทาเทียม เนื่องจากความเปนเลิศมักอยูในเมือง แตนักเรียนสวนใหญอยูในชนบทและมีฐานะยากจน
รัฐบาลจึงมีโครงการ เชน
- โครงการ One Tablet per Child เด็กไทยฉลาดตองมี Tablet PC ถือไปโรงเรียน
จะดําเนินการแจก Tablet PC ใหเด็กชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไปโรงเรียน ใหมีสัญญาณวายฟาย (Wi-Fi) ฟรี ในที่
สาธารณะ
- สรางหองการเรียนรู ในพื้นที่ตางๆ โดยมีครูมาเปดสอนพิเศษ (โดยใหรัฐจาย
คาจางให) แกนักเรียนประถมศึกษา โดยติดตั้งซอฟแวรการศึกษาและ e-Book ซึ่งจะมาแทนหนังสือเรียน
ตามปกติ ทําใหเกิด e-Learning เพื่อสราง Knowledge-based Society
- โครงการ e-Education พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาที่จะพลิกโฉมโรงเรียนให
เปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิตและสงเสริมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใชระบบการศึกษาที่ตรงกับความ
ตองการอยางแทจริง
- โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝนสูอุดมศึกษาชั้นยอด ใหมี
คณะกรรมการโรงเรียน (School Board) ที่สามารถจัดจางคุณครูใหญและครูที่มีความสามารถเปนเลิศ
สามารถอํานวยความสะดวกแกนักเรียน เชน หอพัก รถโรงเรียนจักรยาน ฯลฯ
- โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แกไขปญหา
หนี้สินครู โดยลดรายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาส ดวยการอบรมคุณธรรม ทําบัญชีครัวเรือน ปรับ
โครงสรางหนี้ นําหนี้นอกระบบมาเปนหนี้ในระบบ และเพิ่มรายไดพิเศษใหเพียงพอ และขยายโอกาสใหมๆ
- โครงการศูนยการศึกษานานาชาติ
- หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล เพื่อดูแลเด็กๆ และสามารถสอนหนังสือไดดวย
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- โรงเรียนตัวอยางในทุกอําเภอ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนใหเปนเลิศ โดยใช
การติดตอสื่อสารดวยวิทยาการที่ทันสมัย
2) โอกาสในการเขาถึงแหลงทุน นักเรียนสามารถเขาเรียนไดโดยที่ผูปกครองและนักเรียน
ไมตองมีความกังวลในเรื่องทุนการศึกษา รัฐบาลจึงมีโครงการ เชน
- Smart Card เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการเรียนกอนผอนทีหลัง สงคืนเมื่อมีรายได (Income Contingency Loan
Program)
- ทุนการศึกษาสานฝนนักเรียนไทยไปเรียนตางประเทศ (โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน)
- กองทุนตั้งตัวได ประชาชนชาวไทยจะตองตั้งตัวไดอยางมีศักดิ์ศรี คนอยากตั้ง
ตัวมักไมรูวาจะตั้งตัวอยางไร แตคนที่จะตั้งตัวมักไมมีทรัพยสินติดตัว การที่จะทําใหตั้งตัวไดก็คือ ตั้งกองทุน
ในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ตั้งกรรมการ มาควบคุมประกอบดวยอาจารย ศิษยเกา ที่ประสบ
ความสําเร็จในชีวิต ตัวแทนภาครัฐ และเอกชนเราใชแนวคิดนี้ เพราะที่มหาวิทยาลัย ประกอบดวยนักศึกษาที่
กําลังจะจบ องคความรูอยูในมหาวิทยาลัยทั้งหมด การเปนนักธุรกิจที่มีฐานความรูไดเปรียบกวา จึงสราง
ผูประกอบการไดมากกวา
3) โอกาสในการเพิ่มพูนและฝกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตไดในโลกที่เปนจริง
การเรียนรูบนการทํากิจกรรม (Activity-Based Learning)
- สงเสริมอาชีวศึกษา ใหมีความสําคัญมากขึ้น มีความรูทางปฏิบัติอยางแทจริง
เปนมืออาชีพ
- ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) ตั้งเปาหมายใหมีเพียงพอ เพื่อ
ใหบริการทุกชุมชน เปนโครงการที่ใชประโยชนจากทักษะของนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อใหบริการซอมราคา
ประหยัดแกประชาชนในชุมชน
- โครงการอัจฉริยะสรางได ใหนักเรียนคนหาความถนัดของตนเอง ในทุกๆ สาขา
- โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา สนับสนุนใหเยาวชนไดมีความสามารถที่จะ
เขารวมแขงขัน เพื่อความเปนเลิศทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ วิชาภาษาอังกฤษภาษาจีน ตองอยูใน
บรรยากาศของเจาของภาษาใหมากที่สุด วิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร จะตองสรางพื้นฐานใหแข็งแกรง
- ปรับปรุงหลักสูตร เลิกการทองจํา ใชการเรียนรู เนื้อหาวิชาที่เด็กสามารถ
เรียนรูไดเหมือนกัน เชน ผาน Video Link รวมถึงมีการวัดผลที่มีมาตรฐานทันสมัย
- คนไทยที่อายุ 25 ปขึ้นไปสามารถเทียบประสบการณ จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ไดสามารถเรียนในเวลา และนอกเวลา เพื่อใหทันโลก และทันลูกหลาน
- สถาบันการศึกษาราชภัฏและอาชีวศึกษา คนหาตัวเองใหรูวาเกงดานไหน
สงเสริมอาชีวศึกษา ใหมีความสําคัญมากขึ้น มีความรูทางปฏิบัติอยางแทจริง เปนมืออาชีพจากนั้นเปดให
ประชาชนไปพัฒนาเพิ่มเติมทักษะดานตางๆ ตามที่ตองการตามความถนัดเรียนกอนผอนทีหลัง หลังจาก
ทํางานแลวคอยผอนใช
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- จัดศูนยฝกอบรม จะจัดศูนยฝกในอาชีวศึกษา ใหประชาชนเขาไปเรียนรูเรื่องที่
สนใจพัฒนาทักษะใหคนไทยเปนผูชํานาญในสาขาตางๆ ใชระบบเรียนกอน ผอนทีหลัง
4) โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการศึกษานอกระบบ (โดยใชหองสมุด
พิพิธภัณฑ แกลเลอรี่ ศูนยวัฒนธรรมตางๆ)
- โครงการ Internet ตําบล และ Internet หมูบาน (ศูนยการเรียนรูชุมชน) เพื่อ
เปดโอกาสใหประชาชนคนหาความถนัดของตนเอง เรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา เพื่อการตอยอดในสิ่งที่ตองการ
ทํา และสําหรับผูที่ตองการเปลี่ยนวิชาชีพ
- สถานที่รวมกลุมอยางสรางสรรคแกเด็กวัยเรียน โดยมีคอมพิวเตอรใหใชมีวาย
ฟาย (Wi-Fi) ใหมีครูที่จะสอนการบาน
2.7 (สรุป) ประเด็นการพัฒนาบุคลากรจากขอคนพบในการประมวลและวิเคราะหเอกสาร
ที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ใชแนวคิดที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 810 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ “สราง
สมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ วิสัยทัศน ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา คือ “สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” ขณะเดียวกัน ปจจัยแวดลอม
และความสามารถในการแขงขันปจจุบันของไทย โดยสถาบันการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญของโลก ทั้งสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management
Development : IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) มีขอสรุปตรงกันวา
ประเทศไทยยังมีความออนแอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยตัวชี้วัดหลักดานการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนา การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
จํานวนสิทธิบัตรและการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยังเปนขอจํากัดตอการนําองคความรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มาใชส นับ สนุ นการเพิ่ มศั กยภาพการแขง ขัน ของประเทศโดยรวม แนวทางในการพั ฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไดแก
1. พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและนักวิจัยใหเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณา
การระหวางการเรียนรูและการทํางานจริงในสถานประกอบการ
2. สนับสนุนนักเรียนทุน ผูมีความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร รูปแบบและสื่อการเรียน
การสอนสรางความตระหนักของประชาชนใหเรียนรู คิด และทําอยางเปนวิทยาศาสตร เปด โอกาสใหเขาถึง
ขอมูลและองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางทั่วถึง
3. ตามแผนนี้ ใหความสําคัญตอประชาคมอาเซียน โดย วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนยายแรงงานได
อยา งเสรี ตามกรอบความร วมมื อของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน มี 7 สาขา คื อ วิศ วกรรม พยาบาล
สถาปตยกรรม ชางสํารวจ แพทย ทันตแพทย และนักบัญชี และกําลังอยูระหวางดําเนินการรับรอง สาขา
บริการทองเที่ยว ที่ควรใหความสําคัญตอการสงเสริมศักยภาพของอาจารยผูสอน รวมถึงการสงเสริมการ
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วิจัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนองคความรู ผูเรียนครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางประเทศ การเชื่อมโยงภูมิปญญาไทยกับภูมิปญญาสากล รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ทักษะ และมีบทบาทดานการศึกษาในองคกรระหวาง
ประเทศ
ในส ว นของกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางที่ชัดเจนในการที่มหาวิทยาลัยจะใช
เปนแนวทางในการที่จะสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน
อยางเชน ระบบการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะตองแกปญหาตั้งแต 
ตนน้ําถึงปลายน้ํา
ในสวนของ ตนน้ํา เกี่ยวของกับการบริหารจัดการแหลงทุนเพื่อพัฒนาอาจารย
ในสวนของ กลางน้ํา เกี่ยวของกับการเพิ่มสมรรถนะใหกับอาจารยประจําการทั้งทางดานความ
เปนครู การบมเพาะความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม
ในสวนของ ปลายน้ํา ที่เปน บุคลากรที่มีประสบการณ สามารถถายทอดประสบการณยาวนาน
สูอาจารยระดับอื่นรวมถึงการเชื่อมโยงกับภายนอกทั้งภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชา
สังคม ทั้งหมดนี้จะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของอาจารยในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของ
บุคลากรอาจารย ตามความในขอ 137 และมีขอเสนอในการ ทําเกณฑการจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐ
ดังนี้
: สาขาที่ประเทศไทยมีความเขมแข็งแลว ใหศึกษาภายในประเทศหรือแบบ
ผสมผสาน ควบคูกับเปาหมายการสรางโปรแกรมชั้นนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาที่ประเทศมี
ความเขมแข็ง ทั้งนี้ ถาเรียนตางประเทศ ใหเขามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: สาขาขาดแคลนที่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ใหเรียน
แบบผสมผสาน หากจําเปนตองไปเรียนตางประเทศใชเงื่อนไขขางตน เชนกัน
: สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไมมีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดควรใหเขาเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ทั้งนี้ ในการพั ฒนาบุคลากรของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถัม ภ ให
ความสําคัญกับขอความที่วา “สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตร การใชอัตราใหมใหเกิดประโยชน
สูงสุด ใชเปนเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารยที่บรรจุในอัตราใหมควรอยูในโครงการของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญสูงสุดตอศักยภาพและคุณภาพของอาจารย
ที่จะรับเขา”
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กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญในกลุมหลักสูตรใหมดาน เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค และดานอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการเพื่อใหคนไทย
สามารถ “รูเทาทัน และแขงขันได” เพื่อเปนการปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก
ดังนั้น เพื่อใหมีความสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาการศึกษาตาม
กรอบระยะยาว สาขาวิชาที่มีความสําคัญและควรจะตองพัฒนาทั้งดานหลักสูตรและบุคลากรอาจารยสาย
วิชาการ จึงเป นทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดทําการเป ด
หลักสูตรทําการสอนในปจจุบันเพียงแตตองลําดับความตองการ ชาเร็วที่ตางกันและเปนไปตามขอกําหนด
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีการวิเคราะหวา สิ่งที่สําคัญตอจากนี้คือ การศึกษาเพียง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จะไมเพียงพอตอการรับมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป 2015 แลว นักศึกษาจําเปนตองศึกษาภาษา
ที่ 3 ดวย โดยภาษาที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติมคือภาษาจีนแมนดาริน ( ภาษาจีนกลาง) ที่มีประชากรกระจายตัว
อยูตามทั่วภูมิภาคอาเซียน และอีกภาษาหนึ่งคือภาษาบาฮาซา ที่ใชในมาเลเซียและบางสวนของอินโดนีเซีย
ภาษาเวียดนามเปนตน
โดยหากกําหนดใหแคบลงไปในหลักสูตรทางดา นภาษาตางๆในอาเซียน เชนสาขาวิชาทางดา น
ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาเวียดนาม สาขาวิชาภาษาบารซา เปนตน
นอกจากนี้ ตามที่ประเทศไทยไดเขาสูสัง คมของผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ.2547 และจะเขาสูสังคม
ผูสูงอายุสมบูรณในป พ.ศ.2567 หรืออีก 12 ปขางหนา(องค ก ารสหประชาชาติ (UN) ได นิ ย ามว า
ประเทศใดมี ป ระชากรอายุ 60 ป ขึ้ น ไป เปนสัดสวนเกิน 10% หรืออายุ 65 ปขึ้นไป เกิน 7% ของ
ประชากรทั้งประเทศ ถือวาประเทศนั้นไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) และจะเปนสังคมผูสูงอายุ
โดยสมบูรณ (Aged Society) เมื่อสัดสวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป เพิ่มเปน 20% และอายุ 65 ปขึ้นไป เพิ่ม
เปน 14% โดยประเทศไทย ไดนิยามคําวา “ผูสูงอายุ” ไวใน พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 วา
หมายถึง “ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป”)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ได เ ตรี ย มแผนรองรั บ สถานการณ
ดังกลาว โดยจัดทําราง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร เพื่อเปนการผลิตบุคลากรทางดานสาธรณสุข รองรับ
บริการทางการแพทยที่รับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพเปนหลัก และ
ไดขยายขอบเขต ครอบคลุมไปถึงการใหบริการสุขภาพที่บาน (Home Health Care) ซึ่งในระยะตอไปจําเปนที่
จะตองมีบุคลากรทางดานนี้เปนจํานวนมาก อีกทั้งมหาวิทยาลัย มีแนวคิดที่จะตอยอดไปถึงหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร ตอไปในอนาคต เพื่อใหสามารถผลิตบุคลากรที่รองรับสถานการณสังคมผูสูงอายุนี้ไดครบถวน
รอบดาน จึงเปนอีกหลักสูตรหนึ่งที่ตองมีการจัดเตรียมบุคลากรเพิ่มเติมไมนอยกวา 5 อัตราตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
เนื่องดวยปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ไดเขามามีบทบาทในการ
ดําเนินการทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษาเปน อยางมาก แตผูที่มีความรูความเขาใจในการ
ประยุกต ใช และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไมมากนัก ดังนั้นเพื่อตอบสนองความตองการบุคลากร
ในด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศของประเทศ มหาวิท ยาลั ย ใหค วามสํ า คั ญในการพั ฒ นาทั้ ง หลั ก สู ตรและ
บุคลากรอาจารย คือหลักสูตรนิเทศศาสตร และสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
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มัล ติ มี เ ดี ย และแอนนิ เ มชั่ น หรื อ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การออกแบบ รวมไปถึ ง วิ ศ วกรรม
ซอฟแวร ซึ่งบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนา และการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหมใน
ธุรกิจ เชน การออกแบบเกมสคอมพิวเตอร, ภาพเคลื่อนไหว (Animation), หรือองคประกอบของ ภาพยนตร
ที่เปนเรื่องราว (Motion Picture) หรือบนโทรศัพทมือถือ, การออกแบบ Web Media การผลิตสื่อประเภท
ตางๆ ซึ่งจะเปนการผสมผสานศาสตรระหวางนิเทศศิลป และวิทยาการคอมพิวเตอรไวดวยกันซึ่งจะเปนการ
ผลิตบัณฑิตที่รองรับการ เปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานที่กําลังเปนอยูในปจจุบันและคาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ที่สําคัญคือผูเรียนในหลักสูตรตามแนวทางใหมนี้จะถูกพัฒนาใหเปนผูสามารถ
ทํางานเปนทีมกับผูอื่นไดดี เปนนักสื่อสารที่ดี มีความชํานาญดานการใชคอมพิวเตอร และมีทักษะการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียน ผูที่สําเร็จการศึกษาออกไปแลวจึงควรที่จะมีคุณลักษณะที่
เหมาะสมและมีความ พรอมดานความรูและทักษะตรงกับความตองการของตลาดแรงงานซึ่งจะเปนส วน
สําคัญในการชวยพัฒนาประเทศในโอกาสตอไป
สาขาทางดานศิลปะการแสดง ก็เปนอีกหลักสูตรหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรใหตรง
ตามความตองการของผูเรียน ประกอบกับมีคณาจารยผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญดานการแสดงมาถายทอด
ความรู รวมถึงหากสาขาวิชาสามารถสรางอัตตลักษณของสาขาวิชาไดวา “คิดถึงการแสดงคิดถึง วไลยอลง
กรณ” ก็จะเปนอีกหนึ่งสาขาวิชาที่จะสงผลใหมีจํานวนนักศึกษาสมัครเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยได
เพิ่มขึ้นในอนาคต
ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมหลักที่สรางรายไดใหกับประเทศไทยปละหลาย
แสนลานบาท และการแขงขันของอุตสาหกรรมประเภทนี้ในตลาดโลกมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากอาหารคือ
หนึ่งในปจจุบันสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ดังนั้นผูผลิตจึงตองมีการพัฒนาและปรับปรุงดวยกระบวนการและ
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคตามยุคตามสมัย อนึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยถือเปนความจําเปนที่จะตองพัฒนาอยาง จริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหได ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐานเพื่อสามารถแขงขันกับผลิตภัณฑอาหารจาก ประเทศตางๆ ได ดวยเหตุนี้การสรางบุคลากร
ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถในด า นเทคโนโลยี ก ารอาหาร จึ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอาหารของไทยทั้งในเชิงการ ผลิต การพัฒนา การตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยใน
อาหารอยางเปนระบบ จึงควรใหความสนใจในการพัฒนา ปรับปรุงทั้งหลักสูตรและบุคลากรอาจารยผูสอน
ในสาขาทางดานเทคโนโลยีการอาหารเพื่อตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
ในภาพรวม
และตามที่มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่สํานักงาน ก.พ. จัดทําตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ไดกําหนดเรื่อง ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนง เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญไว
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค ลดั ง กล า ว เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและข า ราชการ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา8(3)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 ก.พ. จึงกําหนดมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางดําเนินการกําหนดความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง ดังนี้
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1 . มาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิ านในตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญ
1.1 มาตรฐานความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาการ และอํานวยการ ประกอบดวย
1.1.1 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.1.2 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
1.2 มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภททั่วไป วิชาการ
และอํานวยการ ประกอบดวย
1.2.1 การใชคอมพิวเตอร
1.2.2 การใชภาษาอังกฤษ
1.2.3 การคํานวณ
1.2.4 การจัดการขอมูล
1.3 มาตรฐานดานสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ใ น ตํ า แ ห น ง ป ร ะ เ ภ ท ทั่ ว ไ ป
วิชาการ และอํานวยการ ประกอบดวย
1.3.1 สมรรถนะหลัก
1.3.2 สมรรถนะทางการบริหาร
1.3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ฯลฯ
รายละเอียดปลีกยอยอื่นใด สามารถศึกษาไดจากเอกสารมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งสงมาพรอมหนังสือ ที่ นร 1008/ว 27
ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ของสํานักงาน ก.พ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดนําแนวทางดังกลาวมาดําเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค ลเช น เดี ย วกั บ ส ว นราชการต า งๆ ทุ ก หน ว ยงานและได กํ า หนด
คุณลักษณะจําเปน(ที่พึงมี) ของบุคลากรที่ตองการรับเขาทํางาน หรือบุคลากรทีผ่ านการพัฒนาแลวจะตอง
ประกอบไปดวย
สายวิชาการ
1. จบการศึกษาต่ําสุด ระดับปริญญาโทในสาขาที่จะรับเขาทํางานหรือพัฒนา และเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑที่กําหนดโดยไมชักชา เพื่อใหเหมาะสมกับการเปนนักวิชาชีพและวิชาการ
2. ความเปนมืออาชีพ มีความสามารถในการถายทอดความรู หรือความสามารถในการ
จัดระบบการเรียนรูใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน มีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. มีความรูลึกในศาสตรสาขาที่สอน สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ
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4. มีความชํานาญในการสอนที่ถือเปนแบบอยางที่ดี (Best Practices) สามารถออกแบบ
การสอน (Instructor Design) ในวิชาที่รับผิดชอบ ที่มีการจัดระบบการสอน โดยใชองคประกอบสําคัญหลาย
ดาน มากกวาเรื่องแผนการสอนธรรมดา
5. มีประสบการณแหงความสําเร็จ เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ที่ผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
แลว (ประกอบไปดวยการมุงผลสําฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกตองชอบธรรมและเปนธรรม การทํางานเปนทีม )ในระดับที่ ดี
7. มีความสามารถในการใชภาษาที่ สอง เพื่อเตรียมการในการเขาสูประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ สําหรับสายวิชาการ กําหนดโดยผูเกี่ยวของทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยที่ผานความ
เห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย)
8. บุคลากรสายวิชาการตองมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะ
วิชาชีพ และลักษณะวิชาการ (ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาขอ 3
จรรยาบรรณที่กําหนดตองครอบคลุม 1-10)
9. มีความสามารถพื้นฐานในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดในระดับที่ดี
สายสนับสนุน
1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําเปนไปตามขอกําหนดของภาระงานที่ตองรับผิดชอบ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
3. มี ส มรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ที่ ผ า นความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัยแลว(ประกอบไปดวยการมุงผลสําฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและเปนธรรม การทํางานเปนทีม )ในระดับที่ ดี
4. บุค ลากรสายสนั บสนุน ตอ งมี จ รรยาบรรณตามลัก ษณะงาน ลั ก ษณะวิ ชาชีพ และ
ลักษณะวิชาการ(ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาขอ 3 จรรยาบรรณที่
กําหนดตองครอบคลุม 1-10)
5. มีความสามารถในการใชภาษาที่ สอง เพื่อเตรียมการในการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ สําหรับสายสนับสนุน กําหนดโดยผูเกี่ยวของทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยที่ผานความ
เห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย))
6.มีความสามารถพื้นฐานในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดในระดับที่ดี
ในสวนของ กรอบสมรถนะหลัก ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ใชตัวแบบสมรรถนะหลักของ สกอ.เปนกรอบ ซึ่งกรอบสมรรถนะดังกลาวไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และประกาศใช ณ
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2554 มีดังนี้
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1. สมรรถนะ การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. สมรรถนะ บริการที่ดี (Service Mind)
3. สมรรถนะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. สมรรถนะ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม(Integrity)
5. สมรรถนะ การทํางานเปนทีม (Teamwork)
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บทที่ 3
ผลการวิเคราะหอัตรากําลัง
(Workforce Analysis)
การวิเคราะหอัตรากําลังเป!นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการวางแผนกําลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อคํานวณกําลังคนที่จะใช/งานตามแผนงานของมหาวิทยาลัย และเป!น
เครื่องมืออย0างหนึ่งในการทบทวนตรวจสอบกําลังคนที่มีอยู0ในป2จจุบันว0ามีความเหมาะสมหรือไม0 การวิเคราะห
อัตรากํ าลังตามความต/องการกํา ลังคน โดยวิ เคราะหจากปริมาณงานและภาระหน/าที่ ความรับผิดชอบของ
ตํา แหน0 ง และคุณ สมบั ติเ ฉพาะตํา แหน0 ง ของแต0 ล ะหน0ว ยงานตามหลั กเกณฑการกํา หนดกรอบอั ตรากํา ลั ง
ข/าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยต/องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม0ซ้ําซ/อน ความประหยัด และ
ต/องสอดคล/ องกั บหลัก เกณฑวิธีก ารเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กํ าหนด มหาวิท ยาลัย ได/จัด ทํารายงานการวิเคราะห
อัตรากําลัง (พ.ศ. 2555 - 2559) สายวิชาการและสายสนับสนุนการสอนไว/ ดังนี้

3.1 สถานการณบุคลากรในป1จจุบัน
ในป2จจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงาน 2 ประเภท คือ
(1) บุค ลากรสายวิ ช าการ หมายถึง บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านสอนและวิ จั ย เป! น หลั ก อาทิ ตํ า แหน0 ง
อาจารย ผู/ช0วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(2) บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในหน0วยงานต0างๆ อาทิ สํานักงานอธิการบดี
คณะ สํ านั ก ศู นย สถาบั น มี ตํา แหน0ง เจ/ า หน/ าที่ บริ ห ารงานทั่ ว ไป นัก วิเ คราะหนโยบายและแผน นิติ ก ร
บุคลากร นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร เป!นต/น
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ยังมีกลุ0มผู/ปฏิบัติงานที่มีลักษณะจ/างเหมาเพื่อทําหน/าที่ดูแลรักษา
อาคารสถานที่ ซ0อมบํารุง บริการยานพาหนะ อาทิ ตําแหน0งแม0บ/าน คนงาน คนสวน เจ/าหน/าที่รักษาความ
สะอาด เจ/าหน/าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต เป!นต/น
3.1.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ลําดับที่

หน6วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
โรงเรียนสาธิต
รวม

ขรก.

16
22
34
15
27
12
126

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

4
27
24
13
22
2
1
93

14
17
8
3
7
2
26
36
113

6
17
4
1
3
6
37

จํานวน
รวม

ลาศึกษา
ต6อ

40
83
70
32
59
16
26
43
369

1
5
8
4
3
21

ข?อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
50

แผนภูมิที่ 1.แสดงสัดส6วนจํานวนข?าราชการ สายวิชาการ จําแนกตามหน6วยงานด?านวิชาการ

แผนภูมิที่ 2.แสดงสัดส6วนจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จําแนกตามหน6วยงานด?านวิชาการ

แผนภูมิที่ 3.แสดงสัดส6วนจํานวนข?าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารยประจํา สายวิชาการ
จําแนกตามหน6วยงานด?านวิชาการ

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
51

3.1.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน6งทางวิชาการ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หน6วยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
โรงเรียนสาธิต
รวม

จํานวน
ทั้งหมด
40
83
70
32
59
16
26
43
369

ตําแน6งทางวิชาการ
ศ.
3
3

รศ.
2
2
2
3
2
3
1
15

ผศ.
10
10
16
7
19
7
1
70

อาจารย
28
71
52
22
38
6
21
43
281

ข?อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554

แผนภูมิที่ 4.แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน6งวิชาการและ
หน6วยงาน

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
52

3.1.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หน6วยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
โรงเรียนสาธิต
รวม

จํานวน
ทั้งหมด
40
83
70
32
59
16
26
43
369

คุณวุฒิ
ป.เอก
17
6
16
3
13
4
15
74

ป.โท
23
71
54
30
45
12
11
9
255

ป.ตรี
5
1
34
40

ข?อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554

แผนภูมิที่ 5.แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิและหน6วยงาน

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
53

3.1.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
1.กลุ6มผู?ปฏิบัติงานสํานักงาน
ลําดับ

หน6วยงาน
ขรก.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ลจ.
ปจ.

พรก. พนง.ม.

จนท.ประจํา
ตามสัญญาจ?าง

รวม

2. กลุ6มจ?างเหมา
บริการ
ลจ.
ลจ.
ปจ.
ชค.

คณะครุศาสตร
1
5
2
8
1
(1)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1
1
7
2
11
2
(2)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1
1
14
4
20
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
8
9
คณะวิทยาการจัดการ
1
1
8
10
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
4
2
7
1
สํานักงานอธิการบดี
1
1
(3)
7.1 กองกลาง
1
9
8
35
5
58
10
7.2 กองนโยบายและแผน
1
1
6
8
(4)
7.3 กองพัฒนานักศึกษา
2
10
2
14
หน0วยตรวจสอบภายใน
3
3
บัณฑิตวิทยาลัย
5
4
9
สํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1
7
3
25
6
42
5
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
1
2
3
สํานักส0งเสริมการเรียนรู/และบริการ
1
4
1
6
1
วิชาการ (5)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
1
1
22
24
1
สารสนเทศ (6)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1
5
6
(7)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
16
9
25
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
3
3
งานวิชาศึกษาทั่วไป
1
2
3
โรงเรียนสาธิต
1
10
2
13
15
21
14
194
39
283
21
รวม
หมายเหตุ ข?อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
(1) ประกอบด/วย สํานักงานคณะ ศูนยภาษา
(2) ประกอบด/วย สํานักงานคณะ ศูนยวิทยาศาสตร
(3) ประกอบด/วย งานเลขานุการ งานธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ งานการเงิน
งานการเจ/าหน/าที่ งานนิติการ งานพัสดุ งานอนามัย สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ สํานักสิทธิประโยชน
(4) ประกอบด/วย กองพัฒนานักศึกษา สํานักศิลปวัฒนธรรม
(5) ประกอบด/วย สํานักส0งเสริมวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ ศูนยการศึกษากรุงเทพ ศูนยการศึกษาสระแก/ว
(6) ประกอบด/วย สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยคอมพิวเตอร
(7) ประกอบด/วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โครงการจัดตั้ง วสพ. โครงการจัดตั้งอุษาคเนย

รวม
2
กลุ6ม

7
6
10
8
10
5
103
6
18
-

16
19
30
17
20
13
1
171
8
20
3
9
65
3

-

7

4

29

9
186

6
25
3
3
22
490

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
54

แผนภูมิที่ 6.แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามสถานภาพ

แผนภูมิที่ 7.แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
กลุ6มผูป? ฏิบัติงานสํานักงาน และกลุ6มจ?างเหมาบริการ จําแนกตามสถานภาพ

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
55

3.1.5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคุณวุฒิ
ลําดับ

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

หน6วยงาน

จํานวนทั้งหมด

คุณวุฒิ
ต่ํากว6า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

สํานักงานอธิการบดี
1
(1)
1.1 กองกลาง
58
2
42
14
1.2 กองนโยบายและแผน
8
5
3
(2)
1.3 กองพัฒนานักศึกษา
14
7
7
หน0วยงานตรวจสอบภายใน
3
2
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา
6
3
3
(3)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24
1
18
5
สํานักงานส0งเสริมการเรียนรู/และบริการวิชาการ
6
4
2
(4)
สํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
42
2
36
4
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
3
2
1
คณะครุศาสตร
8
5
3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7
6
1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9
8
1
(5)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11
10
1
คณะวิทยาการจัดการ
10
9
1
(6)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
20
15
5
บัณฑิตวิทยาลัย
9
3
6
(7)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
25
22
3
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
3
3
งานวิชาศึกษาทั่วไป
3
2
1
โรงเรียนสาธิต
13
8
5
รวม
283
13
207
62
หมายเหตุ : ข?อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
(1) ประกอบด/วย งานเลขานุการ งานธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ งานการเงิน
งานการเจ/าหน/าที่ งานนิติการ งานพัสดุ งานอนามัย สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ สํานักสิทธิประโยชน
(2) ประกอบด/วย กองพัฒนานักศึกษา สํานักศิลปวัฒนธรรม
(3) ประกอบด/วย สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยคอมพิวเตอร
(4) ประกอบด/วย สํานักส0งเสริมวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ ศูนยกรุงเทพ ศูนยสระแก/ว
(5) ประกอบด/วย สํานักงานคณะ ศูนยภาษา
(6) ประกอบด/วย สํานักงานคณะ ศูนยวิทยาศาสตร
(7) ประกอบด/วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โครงการจัดตั้ง วสพ. โครงการจัดตั้งอุษาคเนย

ป.เอก

1

1

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
56

3.1.6 จํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปPงบประมาณ 2555 - 2559
ลําดับ

สังกัด

1
2
3

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานอธิการบดี
สํานักส0งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักส0งเสริมการเรียนรู/และ
บริการวิชาการ
ศูนยกรุงเทพมหานคร
รวม
รวมทั้งสิ้น

4
5
6
7
8
9
10
11

หมายเหตุ ขรก. = ข/าราชการ

ปPงบประมาณ 2555

ปPงบประมาณ 2556

ขรก.

พนร.

พนง.

ลจ.ปจ.

ขรก.

2
-

-

-

-

1
1

-

1

-

-

-

6

1

-

-

1

-

-

-

-

-

5

ปPงบประมาณ 2558

ปPงบประมาณ 2559

ลจ.ปจ.

ขรก.

พนร.

พนง.

ลจ.ปจ.

ขรก.

พนร.

พนง.

ลจ.ปจ.

-

1
-

1
1

-

-

-

4
-

-

-

1
-

1
1

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

2

-

-

1

2

-

-

-

1
3

-

-

1

2
2

-

-

-

1
2
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

12

-

-

1
5

10

-

-

1

10

-

-

2
5

4

-

-

1
1

1

6

พนร. พนง.

ปPงบประมาณ 2557

17

11

พนร. = พนักงานราชการ พนง. = พนักงานมหาวิทยาลัย ลจ.ปจ .= ลูกจ/างประจํา

ขรก. พนร. พนง. ลจ.ปจ.

15

5

ข?อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
57

แผนภูมิที่ 8.แสดงสัดส6วน จํานวนบุคลากร สายสนับสนุน
จําแนกตามคุณวุฒิ

แผนภูมิที่ 9. แสดงจํานวนผู?เกษียณอายุราชการ
ประจําปPงบประมาณ 2555-2559

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
58

3.2 แผนผลิตบัณฑิต ระยะ 5 ปP (พ.ศ. 2555 – 2559)
3.2.1 คณะครุศาสตร
ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
1
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
6
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
7
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รวมคณะครุศาสตร

2555
10
90
150
160
120
530

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา)
2556
2557
2558
10
10
10
10
10
10
10
90
90
90
150
150
150
160
160
160
120
120
120
550
530
550

2559
10
90
150
160
120
530

3.2.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา)
2555
30
40
30
40
30
30
30
30

2556
30
40
30
40
30
30
30
30

2557
30
40
30
40
30
30
30
30

2558
30
40
30
40
30
30
30
30

2559
30
40
30
40
30
30
30
30

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
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ลําดับ
ที่
9
10
11

ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
รวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา)
2555
40
120
60
480

2556
40
120
60
480

2557
40
120
60
480

2558
40
120
60
480

2559
40
120
60
480

3.2.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล/อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
รวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา)
2555
20
30
60
30
40
30
20
60
290

2556
20
30
60
30
40
30
20
60
290

2557
20
30
30
60
20
30
40
30
20
60
340

2558
20
30
30
60
20
30
40
30
20
60
340

2559
20
30
30
60
20
30
40
30
20
60
340

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
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3.2.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลําดับ
ที่
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
กลุ0มวิชาระบบควบคุมและหุ0นยนต
กลุ0มวิชาการจัดการระบบ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
กลุ0มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟPา
กลุ0มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
กลุ0มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
กลุ0มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟPา
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา)
2555
-

2556
20

2557
20

2558
20

2559
20

30
30
25
25
25

30
30
20
25
25
25

30
30
30
25
25
25

30
30
30
25
25
25

30
30
30
25
25
25

30
30
30
30
255

30
30
30
30
295

30
30
30
30
305

30
30
30
30
305

25
25
25
25
285

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
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3.2.5 คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ชื่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท0องเที่ยว
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและชัพพลายเชน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค/าปลีก
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- แขนงวิชาการตลาด
- แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
- แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมคณะวิทยาการจัดการ

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา)
2555
25
80
80
30
30
120

2556
25
80
80
30
30
120

2557
25
80
80
30
30
120

2558
25
80
80
30
30
120

2559
25
80
80
30
30
120

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40
40
40
565

40
40
40
80
645

40
40
40
80
645

40
40
40
80
645

40
40
40
80
645
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3.2.6คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับ
ที่
1
2

3
4
5

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
แขนงวิชาสัตวศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส0งเสริมการเกษตร
รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา)
2555
2556
2557
2558
2559
20

20

20

20

20

25
25

25
25

25
25

25
25

25
25

25
95

25
95

25
95

25
25
25
145

25
25
25
145

3.2.7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาษาจีน)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา)
2555
2556
2557
2558
2559
45
45
45
45
45
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
75
75
75
75
75
-

40
40

40
40

40
40

40
40

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
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ลําดับ
ที่
7
8
9
10

ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
-สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
-สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
รวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา)
2555
2556
2557
2558
2559
75

75

75

75

75

80

80

80

80

80

30

40

40

40

40

-

40

40

40

40

370

500

500

500

500

3.2.8 ศูนยจัดการศึกษาสระแก?ว
ลําดับ
ที่
1
2
3

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล/อมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
รวมศูนยจัดการศึกษาสระแก?ว

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา)
2555
60
60

2556
60
60
60
180

2557
60
60
60
180

2558
60
60
60
180

2559
60
60
60
180

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
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3.3 แผนปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตร
3.3.1 คณะครุศาสตร
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3.3.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
1
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
3
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
4
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
6
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
7
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
8
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา )
2555
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

2556

2557

2558

2559

แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา )
2555
2556
2557
2558
2559
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ต6อ)
ลําดับ
ที่
9
10
11

ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร

3.3.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
2
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
6
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
7
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
8
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล/อม
9
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย
10
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา )
2555
2556
2557
2558
2559
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา )
2555
2556
2557
2558
2559
ปรับปรุง
พัฒนา
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

3.3.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
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ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟPา
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

3.3.5 คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
1
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
3
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
4
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท0องเที่ยว
5
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
6
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
7
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและชัพพลายเชน
8
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค/าปลีก

แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา )
2555
2556
2557
2558
2559
พัฒนา
ปรับปรุง
พัฒนา
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา

แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา )
2555
2556
2557
2558
2559
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
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คณะวิทยาการจัดการ(ต6อ)
ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
9
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
10 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา )
2555
2556
2557
2558
2559
ปรับปรุง
พัฒนา

3.3.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส0งเสริมการเกษตร

แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา )
2555
2556
2557
2558
2559
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พัฒนา
พัฒนา

3.3.7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
1
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
4
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
5
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาษาจีน)
6
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน(หลักสูตรนานาชาติ)
7
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร

แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา )
2555
2556
2557
2558
2559
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พัฒนา
พัฒนา
ปรับปรุง
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ(ต6อ)
ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
8
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
9
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา )
2555
2556
2557
2558
2559
ปรับปรุง
พัฒนา

3.3.8 ศูนยจัดการศึกษาสระแก?ว
ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล/อมศึกษา
2
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
3
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา )
2555
2556
2557
2558
2559
ปรับปรุง
พัฒนา
พัฒนา
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3.4 ข?อมูลคุณวุฒิ/สาขา ที่ขอรับทุนพัฒนาอาจารย
3.4.1 คณะครุศาสตร
ลําดับที่
1
2
3
4

5
6
7

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

สาขา/วิชาเอก

จํานวนทุน (ปPการศึกษา)
2555-2559

วิทยาศาสตรศึกษา

2

คณิตศาสตรศึกษา

1

การศึกษาปฐมวัย

4

หลักสูตรและการสอน

1

การวัดและประเมินผลการศึกษา

1

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

1

การสอนภาษาอังกฤษ

1

รวม

11

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
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3.4.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ลําดับที่

คุณวุฒิ

สาขา/วิชาเอก

1
2
3
4

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

5

ปริญญาเอก

การพัฒนาชุมชน ด/านพัฒนาชุมชน
จิตวิทยา ด/านจิตวิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง
ดนตรีสากล ด/านดุริยางคศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง
ภาษาอังกฤษ ด/านวรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ด/านภาษาไทย ภาษาศาสตร
วรรณคดี คติชนวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง
ศิลปกรรม ด/านทัศนศิลปQ วิจิตรศิลปQ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง
ศิลปะการแสดง
สารสนเทศศาสตร ด/านบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ด/านรัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง
นิติศาสตร ด/านนิติศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง
รัฐประศาสนศาสตร ด/านรัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข/อง
รวม

6
7
8

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

9

ปริญญาเอก

10
11

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

จํานวนทุน (ปPการศึกษา)
2555-2559
2
1
2
2
2
1
2
2
3
17

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555
71

3.4.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับที่

คุณวุฒิ

1
2
3
4
5
6
7

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
(Ph.D)

สาขา/วิชาเอก
คหกรรมศาสตร
คณิตศาสตร/สถิติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีมัลติมีเดียหรือแอนิแมชั่น
วิทยาการคอมพิวเตอรหรือสาขาที่เกี่ยวข/องทางด/านคอมพิวเตอร
สาขาการจัดการภัยพิบัติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสุขศาสตรอุตสาหกรรมหรือวิศวกรรมความ
ปลอดภัยหรือพิษวิทยาหรืออาชีวเวชศาสตรหรือวิทยาศาสตรสุขภาพ
รวม

จํานวนทุน (ปPการศึกษา)
2555-2559
1
1
1
1
2
1
2
9

3.4.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลําดับที่

คุณวุฒิ

1
2
3
4
5
6
7

วศ.ด.
ปร.ด.
วศ.ด.
ปร.ด.
ปร.ด.
วศ.ด.
วศ.ด.

สาขา/วิชาเอก
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ทัศนศิลปQและการออกแบบ
วิศวกรรมอุตสาหการ
บริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
สหวิทยาการการออกแบบ
วิศวกรรมไฟฟPา
วิศวกรรมเครื่องกล
รวม

จํานวนทุน (ปPการศึกษา)
2555-2559
1
1
3
1
1
2
1
10
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3.4.5 คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

สาขา/วิชาเอก
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
ศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท0องเที่ยว
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
รวม

จํานวนทุน (ปPการศึกษา)
2555-2559
3
2
3
2
2
2
4
2
20

3.4.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่

คุณวุฒิ

1
2
3

ปริญญาเอก
ปริญญาโท/เอก
ปริญญาโท/เอก

สาขา/วิชาเอก
พืชศาสตร/พืชไร0/สาขาที่เกี่ยวข/อง
วิศวกรรมอาหาร/สาขาที่เกี่ยวข/อง
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร/สาขาที่เกี่ยวข/อง
รวม

จํานวนทุน (ปPการศึกษา)
2555-2559
1
1
2
4
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3.4.7 ศูนยกรุงเทพมหานครฯ
ลําดับที่

คุณวุฒิ

1
2
3

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

สาขา/วิชาเอก
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขารัฐประศาสนศาสตร
รวม

จํานวนทุน (ปPการศึกษา)
2555-2559
5
2
7

3.5 แผนความต?องการบุคลากรสายวิชาการเพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรใหม6 ในปPงบประมาณ 2555-2559
3.5.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลําดับที่
คุณวุฒิ
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
1
ปริญญาโท/เอก
2
ปริญญาโท/เอก
3
ปริญญาโท/เอก
สาขาส6งเสริมการเกษตร
1
ปริญญาโท/เอก
2
ปริญญาโท/เอก
3
ปริญญาโท/เอก
4
ปริญญาโท/เอก

สาขา/วิชาเอก

จํานวนอัตราที่ต?องการ

พัฒนาผลิตภัณฑ/สาขาที่เกี่ยวข/อง
การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร/สาขาที่เกี่ยวข/อง
โภชนาการ/สาขาที่เกี่ยวข/อง

2
2
1

ส0งเสริมการเกษตร/สาขาที่เกี่ยวข/อง
ธุรกิจเกษตร/สาขาที่เกี่ยวข/อง
พืชศาสตรหรือสาขาที่เกี่ยวข/อง/สาขาที่เกี่ยวข/อง
สัตวศาสตรหรือสาขาที่เกี่ยวข/อง
รวม

2
1
1
1
10
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3.5.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับที่
คุณวุฒิ
1
ปริญญาเอก
สาธารณสุขศาสตร
2
ปริญญาโท
สาธารณสุขศาสตร

สาขา/วิชาเอก

รวม

จํานวนอัตราที่ต?องการ
5
2
7
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บทที่ 4
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2555- 2559)
ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ เมื่อป พ.ศ. 2545 ไดมีการกําหนดใหการบริหารราชการแนวทาง
ใหมตองมีการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแตละระดับไดอยางชัดเจนโดยมีบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปนกรอบและแนวทางเพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมายตาม
เจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสวนราชการระดับกรมและจังหวัดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยจะตอง
จัดทําแผนยุทธศาสตรซึ่งมีตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ คือมิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติ
ที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร
ในมิติที่ 4 คือ มิติดานการพัฒนาองคกรนั้น มีประเด็นการประเมินผลในเรื่องตางๆ ไดแก การ
บริหารองคความรู การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใน
ประเด็น การประเมิ นเรื่อ งการบริ หารการเปลี่ย นแปลงนั้ น กํ าหนดให สว นราชการจั ดทํ าข อเสนอการ
เปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)เพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตรใหสอดคลองตามพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งไดกําหนดแนวทางการ
บริหารราชการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ดาน คือ 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยผูบริหารขององคกร
จะตองปรับการบริหารกระบวนการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาคุณภาพ โดยการปรับ
กระบวนการบริหารลูกคาผูรับบริการ และ 3) การเสริมสรางขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อสรางความพรอม
เชิงยุทธศาสตร โดยการวางระบบบริหารจัดการสินทรัพยที่จับตองไมไดใหมีความเหมาะสมและสามารถ
รองรับตอการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลได
ระบบการบริหารสินทรัพยที่จับตองไมได หมายถึง การบริหารทุนมนุษย ทุนองคกร รวมถึงทุน
สารสนเทศและความรู ซึ่งในสังคมเศรษฐกิจที่เนนองคความรู (Knowledge Economy) องคกรสมัยใหมทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนถือวาทรัพยากรบุคคลอันเปนทรัพยสิน (Asset) ขององคกรนั้นมีสภาพเปน “ทุน”
(Human Capital) ซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอการบริหารและการสรางคุณคา (Value Creation) ใหกับองคกร การ
พัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงถือเปนการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรใหสามารถ
บรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมขาราชการพลเรือน มีเปาหมายสูงสุดเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ตามนัยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
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กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนั้น การปรับเปลี่ยนบทบาทดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาค
ราชการจึงมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสวนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง
ตามหลักปรัชญาการบริหารงานสมัยใหมที่“ผูบริหารสายงานหลัก คือ ผูบริหารทรัพยากรบุคคลที่แทจริง”
ดวยเหตุนี้ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวใหม จึงตองเปนระบบที่สรางความคลองตัวใหแกผูบริหาร
ไมติดยึดอยูกับกฎระเบียบ และตองเปนระบบ ที่เกื้อหนุนตอการทํางานเชิงยุทธศาสตร ชวยใหสวน
ราชการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ในขณะเดียวกันจะตองเปนระบบที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความ
โปรงใส เปนธรรม และทําใหขาราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ซึ่ ง เป น ส ว นราชการหนึ่ ง เที ย บได กั บ ระดั บ กรม จึ ง ได นํ า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของรัฐบาล ประเด็นทิศทางและนโยบายของ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว และแผนบริหารราชการแผนดินของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยไดนํา
นโยบายในสวนที่เกี่ยวของกับบุคลากรมาเชื่อมโยง รวมถึงการนําผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติก าร เรื่อง การ
ทบทวนยุทธศาสตรจัดทํา(ราง)แผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555ใน
ระหวางวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเจาหลาวทอแสง บีช จังหวัดจันทบุรี ทําใหมีความชัดเจน
และเห็นทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น จึงนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.
2555 – 2559 ใหสอดคลองกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่ไดมีการปรับปรุงใหม
ตามแผนปฏิบั ติ ร าชการ ประจํ า ปง บประมาณ 2555 มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ดังนี้
4.1 เปาประสงค (Goals)
1. สรางสรรคงานวิชาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อรับใช
สังคม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
2. บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตรและศิลป เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
3. เปนองคการที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปน
องคการแหงการเรียนรู
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
2. เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด สอดคลอง
กับความตองการของทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
3. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูและการมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน ทองถิน่
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล
4.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
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4.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ 2555
มิติ
ดานการ
บริหารจัดการ

ดานบุคลากร

ดาน
งบประมาณ

จุดแข็ง (Strengths)
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการพัฒนาอยางมี
สวนรวมเปดโอกาสใหคณะและหนวยงานแสดง
ความคิดเห็นและบุคลากรมีความพึงพอใจ
2. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความสนใจ
และใหขอแนะนําที่ดีในการปรับปรุงและพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร
3. ผูบริหารทุกระดับมีความสนใจและให
ความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร
4. มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่ง
สามารถจัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรไดทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน
5. มหาวิทยาลัยอยูในเขตปริมณฑลซึ่งใกลกับ
แหลงเรียนรูสามารถสงบุคลากรไปพัฒนาไดสะดวก
1. บุคลากรมีคุณวุฒิที่หลากหลาย ทําใหมีความรู
ความสามารถและความชํานาญงาน สามารถ
ใหคําปรึกษาแนะนําในภารกิจที่รับผิดชอบแก
คณะวิชาและหนวยงานเปนอยางดี
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
3. มีกลไกการดําเนินการและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่ชัดเจน
4. บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันสูองคกร
แหงการเรียนรู

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมการวิจัยโดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากภายในมหาวิทยาลัยใน
รูปของกองทุนวิจัยและการติดตอประสานงาน
เพื่อหาแหลงทุนวิจัยภายนอกใหกับบุคลากร
2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
และแผนงบประมาณ/แผนการเงิน ที่ชัดเจน

จุดออน (Weaknesses)
1. การใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
ไมเชื่อมโยง อยางทั่วถึงระหวางหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
2. อัตราการเขา-ออกของพนักงานมหาวิทยาลัยมี
ตลอดระยะเวลา
3. การจัดสรรอัตรากําลังไมเพียงพอกับภาระงาน
ที่มีอยูมาก
4. ขาดการกําหนดลักษณะงานเชิงทาทายที่จะเปนการ
กระตุนสมรรถนะของบุคลากรใหเพิ่มขึ้น และการ
ประเมินเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน
เชิงทาทาย
5. การจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรยังไมเพียงพอ
1. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโทปริญญาเอก ยังไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.
2. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย
ผศ. รศ.และ ศ. ยังไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ.
3. บุคลากรบางสวนขาดทักษะ และความพยายามใน
การใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
4. การพัฒนาบุคลากรยังเปนลักษณะเชิงรับมากกวาเชิงรุก
5. บุคลากรไมไดรับการสงเสริมใหพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อเพิ่มศักยภาพโดยการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
6. บุคลากรสายวิชาการยังมีสวนรวมในการบริการ
วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาตินอย
1.ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกยังมีจํานวน
นอย โดยเฉพาะจากสํานักงานสงเสริมการวิจัย
แหงชาติ
2. เงินรายไดมีจํานวนนอยลง(เนื่องจากนักศึกษาลดลง)
ทําใหจัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรทําไดไมมากนัก
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มิติ
ดานงบ
ประมาณ(ตอ)

จุดแข็ง (Strengths)
3. มหาวิทยาลัยใชหลักการบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามแผนงาน /โครงการทีไ่ ดรับอนุมัติ

จุดออน (Weaknesses)

4. มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลการใชจาย
งบประมาณตามโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง
5. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุนในการใช
ทรัพยากรระหวางหนวยงานรวมกัน
มิติ
ดานการ
บริหารจัดการ

ดานบุคลากร

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาบุคลากรได

1. ระบบ Network เพื่อการจัดการความรูและการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู ที่เปนสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยยังไมมีความสมบูรณ และยังไมมี
Web blog เฉพาะดานนี้
2. การประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหบุคลากรตอง
2. นโยบายการดําเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะการ
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
จายคาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือนมีความ
เนื่องจากมีการประเมินจากหนวยงานภายนอก เชน
ลาชา ทําใหมีผลกระทบตอการจัดการของ
ก.พ.ร. สกอ. สมศ.รวมทั้งการประเมินการปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวโนมจะเปนภาระของ
กําหนดใหใชตัวชี้วัดและสมรรถนะประกอบการพิจารณา
มหาวิทยาลัย
3. นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเมืองที่
ยังไมมีความแนนอนเปนอุปสรรคตอการบริหารงาน
การวางแผนและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. การเปดเสรีทางการศึกษาทําใหมีการแขงขันสูง
ระหวางมหาวิทยาลัยตางๆแมแตในกลุมราชภัฏดวยกัน
5. สภาวการณแขงขันของสถาบันการศึกษา ทําใหเกิด
การแยงชิงบุคลากรที่มีความสามารถ
6. อัตราการเพิ่มของประชากรวัยเรียนมีแนวโนมลดลง
7. ผลการสํารวจในภาคอุตสาหกรรมพบวาสวนใหญ
ตลาดดานอุตสาหกรรมตองการแรงงานที่มีคุณวุฒิ
ต่ํากวาปริญญา
1. การเตรียมการเปนสมาชิกเครือขายอาเซียน สงผลให 1. การพัฒนาตนเองของสายสนับสนุนจะมุงเนนไป
มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทางดานการพัฒนาสมรรถนะในงานมากกวาพัฒนา
ดานการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
2. มีชองทางและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาเพื่อ
2. ขอกําหนดจํานวนอาจารยปริญญาเอกตามเกณฑ
พัฒนาตนเองหลายรูปแบบ
มาตรฐานของ สกอ. นั้นกําหนดไวเปนจํานวนมาก
มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยในการจัดหาอาจารย
หรือพัฒนาอาจารยใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ดังกลาว
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มิติ

ดาน
งบประมาณ

โอกาส (Opportunities)
3. รัฐกําหนดอัตราคาจางใหม,มหาวิทยาลัยดําเนินการ
ปรับอัตราคาจางใหเหมาะสมแกการครองชีพมากขึ้น
1. หนวยงานภาครัฐและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดจัดทําโครงการเพื่อรองรับการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการหลายโครงการ

อุปสรรค (Threats)
3. นโยบายการจํากัดอัตรากําลังของบุคลากรภาครัฐที่
ผานมาทําใหขาดแคลนบุคลากรในขณะที่ภาระงาน
ของมหาวิทยาลัยมีเพิ่มขึ้น
1. จํานวนนักศึกษานอยลง เนื่องจากมีมติของ สกอ.ใน
การไมใหเปดรับนักศึกษาในหลักสูตรตอเนื่องเมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551

จากการศึกษาพิจารณาความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐดังกลาว รวมทั้งเปาหมายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
แลวจึงนําไปสูการวางแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปน
การวางแผน เพื่อทราบความตองการกําลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ลวงหนา เพื่อศึกษาความตองการอัตรากําลังในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวาตองการใชกําลังคนประเภท
ใด จํานวนเทาใด และตองการเมื่อใด เพื่อใหไดกําลังคนตามตองการและสามารถวางแผนการใชกําลังคนให
ไดประโยชนสูงสุด และเกิดความสมดุลในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในอนาคต และเป นการปองกัน
ปญหากําลังคนเกินความตองการในบางหนวยงานของมหาวิทยาลัย ที่เรียกวา กระจุกแตไมกระจาย หากไม
มีการวางแผนใหเหมาะสม จึงไดกําหนดกรอบในการจัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให
บุคลากรทุกคน ในมหาวิทยาลัย ไดรับการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเปนคนที่สมบูรณทั้งความรูภูมิปญญา
ทั้งกาย และจิตใจ ใน 3 มิติ ควบคูกันไป คือ “คนดี คนเกง คนแข็งแรง” ไว ดังนี้
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4.4 นโยบายและมาตรการในการบริหารบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเปน
องคการสมรรถนะสูง ที่มี
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว
4.1 พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรและหนวยงาน
ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ

กลยุทธมหาวิทยาลัย

4.1.1 การสนับสนุนการศึกษาตอ
การฝกอบรม ศึกษาดูงานทั้งใน
และตางประเทศ และการเขาสู
ตําแหนงตามเสนทางอาชีพของ
บุคลากรแตละสายงาน

นโยบายHR
มหาวิทยาลัย

1. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและ
บุคลากร จัดหาและจัดสรรทุน
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย
2. จัดทําแผนการเขาสูตําแหนงตาม
เสนทางอาชีพของบุคลากรแตละ
สายงานเพื่อเปนการทดแทนอัตรา
ตําแหนงที่เกษียณอายุ

มาตรการในการดําเนินงาน

1.1 จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมระดม
ทุนสําหรับใชในการพัฒนาบุคลากร
2.1 ดําเนิน กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนที่กําหนดอยางตอเนื่อง
และสงเสริมการเขาสูตําแหนงอยาง
เปนธรรม
3.1 จัดทําเสนทางความกาวหนาสาย
อาชีพ ใหครบทุกขั้นตอนและนํา
เสนทางสายอาชีพเสนอใหสภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและ
ประกาศใหบุคลากรไดรับรูและ
สรางความเขาใจใหกบั บุคลากรถึง
เสนทางความกาวหนาสายอาชีพ
ของแตละตําแหนงงาน(Career Path)
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ตัวชี้วัด

- จํานวนอาจารยที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้น(4.1.1.1)
- การพัฒนาคณาจารย(สมศ.14)
- อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (สกอ.2.2)
- จํานวนอาจารยที่ไดรับตําแหนง
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น (4.1.1.2)
- อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ(สกอ.2.3)
- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาตามเสนทาง
อาชีพ(4.1.1.3)
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ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

กลยุทธมหาวิทยาลัย

4.1.2 การสรางจรรยาบรรณ
วัฒนธรรมการเปนมืออาชีพ
ทางดานการอุดมศึกษาใหแก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

นโยบายHR
มหาวิทยาลัย
3. ประสานความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ
เพื่อการอบรมศึกษาดูงาน

1. บุคลากรตองมีจรรณยาบรรณและมี
ความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
ดานอุดมศึกษา

มาตรการในการดําเนินงาน
3.1 ติดตอ ประสานงานกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ เพื่อสงบุคลากร เขา
รับการอบรมในหลักสูตร ดานการจัด
การศึกษาการบริหารและวิจัย
3.2 สนับสนุนเงินงบประมาณ ให
บุคลากรไดนําเสนอผลงาน หรือนําผล
ที่ไดรับจากการอบรมมาใชประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย
1.1 จัดกิจกรรมรณรงค สรางแรงจูงใจ
และกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณธรรม
1.2 คัดเลือกอาจารย และบุคลากร ที่มี
บทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย
อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและสราง
ชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย
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ตัวชี้วัด
- ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4)
- ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
ในการอบรมสําหรับบุคลากร
(4.1.1.3)
- รอยละของบุคลกรที่ไดรับการ
พัฒนาดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพและคุณธรรม(4.1.2.2)
- จํานวนอาจารยที่ไดรับการยก
ยองประกาศเกียรติคุณ
(รางวัลเจาฟา)(4.1.2.3)

82

ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

กลยุทธมหาวิทยาลัย
4.1.3 การพัฒนาระบบบริหารผล
การปฏิบัติงานใหบุคลากร
กําหนดแผนปฏิบัติงาน
ประจําป และกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม

4.1.5 การพัฒนานวัตกรรมการ
ทํางานตามภารกิจหนาที่และ
นวัตกรรมการบริหารคุณภาพ

นโยบายHR
มหาวิทยาลัย
1. พัฒนาระบบประเมิน และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล
2. พัฒนางานบริหารใหมีความโปรงใส
เปนธรรม โดยมีเปาหมายสําคัญใน
การมุงรักษาคนดี สงเสริมคนเกง และ
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
3. สอดสองดูแลใหความเปนธรรมใน
การพิจารณาความดีความชอบ
และมีระบบประเมินที่ชัดเจนตลอด
จนการสรางขวัญและกําลังใจและ
การแขงขันในประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่
1. การพัฒนาผูนํา ผูบริหารทุกระดับ

มาตรการในการดําเนินงาน
1.1 จัดหาระบบการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใช
ประโยชน ในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานสมรรถนะที่บุคลากรพึงมี
1.2 จัดใหบุคลากรเพิ่มพูนทักษะของการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบประเมินและ
พัฒนาสมรรถนะ(4.1.3.1)
- รอยละของบุคลากรที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานใน
ระดับดีขึ้น
- ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4)

1.1 จัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะความรูของผูบริหารในทุกระดับ
ในดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
1.2 สนับสนุนการนําความรูที่ไดมา
พัฒนาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
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- จํานวนผูบริหารที่ไดรับการ
พัฒนา(4.1.5.1)
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2. ทุกหนวยงานตองมีการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อให
บุคลากรปฏิบัตงิ านเปนไปตาม
มาตรฐานเดียวกันและเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานและ
ประสานงานที่ดีขึ้นอีกทั้งชวยใหมั่นใจ
วามีการควบคุมการดําเนินงาน
3. การศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานจาก
องคการสมรรถนะสูง

4.2 พัฒนาระบบบริหาร
ยุทธศาสตรที่มุง
ผลสัมฤทธิ์และ
มีธรรมาภิบาล

4.2.1 การปรับปรุง ขอบังคับ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานและ
การสรางเสริมธรรมาภิบาล

1. มุงเนนประสิทธิภาพและความเปน
ธรรมในการบริหาร

มาตรการในการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

2.1 ประสานงาน และรวบรวมขอมูลใน
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
2.2 จัดอบรม ชี้แจงการใชคูมือ
ปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัย

- จํานวนคูมือการปฏิบัติการที่
จัดทําแลวเสร็จ (4.1.5.2)

3.1 ศึกษาปญหาในการปฏิบัติงาน
จากหนวยงานตัวอยาง
3.2 ศึกษาดูงาน และนําความรูจากการ
เขาศึกษามาพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเปนองคกรสมรรถนะสูง
1. การปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานและการ
สรางเสริมธรรมาภิบาล
2. พัฒนางานบริหารใหมีความโปรงใส
เปนธรรม โดยมีเปาหมายสําคัญใน
การมุงรักษาคนดี สงเสริมคนเกง และ
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

-
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รอยละความสําเร็จของ
โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เทียบเคียงและพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานจากองคการ
สมรรถนะสูง(4.1.6.1)
- ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4)
- การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14)
- การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของสภาสถาบัน (สมศ.12)
- การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของผูบริหารสถาบัน(สมศ.13)
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4.2.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร
และการพัฒนาระบบคุณภาพ

1. สนับสนุนจัดระบบบริหารเพื่อเขาสู
การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการแขงขัน
ในระดับตาง ๆ

4.2.3 การแสวงหาและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
องคการแหงการเรียนรู

1. การสรางเสริมธรรมาภิบาลทางการ
บริหาร

มาตรการในการดําเนินงาน
3. สอดสองดูแลใหความเปนธรรมใน
การพิจารณาความดีความชอบและมี
ระบบประเมินที่ชัดเจนตลอดจนการ
สรางขวัญและกําลังใจ และการ
แขงขันในประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่
4. การเตรียมการดานผูนํา การสราง
ทีมงาน พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทุกสายงาน
1.จัดประชุมชี้แจง ซักซอมความเขาใจใหกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในระบบบริหาร
ยุทธศาสตรและการบริหารผลการปฏิบัติงาน
2. จัดกิจกรรม กระบวนการทํางานให
สอดรับกับระบบบริหารยุทธศาสตร
ตามแนวทางการเรียนรูจากการปฏิบัติ
1. จัดการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอื่นๆ
2. สงเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรม
ใหเกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร
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ตัวชี้วัด
- ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ.7.1)

- มหาวิทยาลัยผานการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. ใน
ระดับดี (KPI 3.1)
- คะแนนคาเฉลี่ยผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป(4.2.2.3)
- มหาวิทยาลัยผานการประเมิน
ของสํานักงาน ก.พ.ร. ในระดับ
ดี (KPI 3.1)
- ระดับความสําเร็จในการสงเสริม
การประชุมสภาและ
คณะกรรมการภายใน (4.2.3.2)
- การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของสภาสถาบัน (สมศ.12)
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มาตรการในการดําเนินงาน

4.2.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดการความรู
ภายในมหาวิทยาลัย

1. มุงเนนความรวดเร็วถูกตองแมนยํา
ของขอมูลและสามารถนําขอมูล
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรสามารถตอยอดความรูได
จากฐานขอมูลที่มีในมหาวิทยาลัย

1. การบริหารโดยใชระบบการจัดการ
ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.3.2 การพัฒนาองคกรตัวอยางแหง
ความพอเพียง

1. การบริหารจัดการภายใตสภาวะ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. สรางความเขาใจและทัศนคติที่
ถูกตองในสภาวะเศรษฐกิจพอเพียง
แกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทุกระดับ
2. จัดประชุม จัดกิจกรรมพัฒนาองคกร
แหงความพอเพียง ที่เปนตัวอยาง
ในมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม
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ตัวชี้วัด
- การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของผูบริหารสถาบัน(สมศ.13)
- ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ.7.1)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
(สกอ.7.3)
- จํานวนระบบงาน ฐานขอมูลที่
พัฒนาและนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ(4.2.4.1)
- ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลง
เรียนรูของชุมชนและหนวยงาน
ตนแบบดานองคการแหง
ความพอเพียง(KPI 3.2)
- ระดับความสําเร็จในดําเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาเปนองคกร
แหงความพอเพียง(4.3.2.1)
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2. การอนุรักษสิ่งแวดลอมและรณรงค
เพื่อการประหยัดพลังงาน

มาตรการในการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

1. สรางความเขาใจใหบุคลากรรวม
ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ
สิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และประหยัดพลังงาน

- ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและประหยัด
พลังงาน(4.3.2.2)
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4.5 (ราง)แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระยะ5 ป (พ.ศ.2555-2559)
* หนวย: ลานบาท
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4:
พัฒนามหาวิทยาลัยเปน
องคการสมรรถนะสูง ที่
มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
4..1 พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรและ
หนวยงานในการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ

กลยุทธหลั
หลัก
มหาวิทยาลัย
4.1.1 การสนั บ สนุ น
การศึ ก ษาต อ การ
ฝ ก อบรม ศึ ก ษาดู
ง า น ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต า งประเทศ และ
การเข า สู ตํ า แหน ง
ตามเส น ทางอาชี พ
ของบุ ค ลากรแต ล ะ
สายงาน

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
55

เปาหมาย
56 57 58

59

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณป
55 56 57 58

59

เจาภาพ
หนวยรับผิดชอบ

โครงการ 1จัดทําแผนพัฒนา
อาจารยและบุคลากร จัดหา
และจัดสรรทุนสนับสนุนการ
พัฒนาอาจารย(4.1.1.1)
1. จํานวนอาจารยที่
1.จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 งานการเจาหนาที่
10
10
10
10 10
จบการศึกษาระดับ
มนุษยของมหาวิทยาลัย
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
ปริญญาเอกที่
2.จัดสรรทุนสําหรับ ใชใน
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 งานการเจาหนาที่
เพิ่มขึ้น(4.1.1.1)
การพัฒนาบุคลากร
2. จํ านวนอาจารย ที่ 10
10
10
10
10 โครงการ 2 สงเสริมการเขา
1
1
1
1
1
ได รั บ ตํ า แหน ง ทาง (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) สูตําแหนงทางวิชาการและ
วิช า ก า รที่ เ พิ่ มขึ้ น
ตําแหนงตามเสนทางอาชีพ
(4.1.1.2)
ของบุคลากร (4.1.1.2)
1.การพัฒนาบุคลากรเขาสู
3. ระดับความสําเร็จ 4
4
4
4
4 ตําแหนงทางวิชาการและ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 งานการเจาหนาที่
ในการจั ดทํ าเสนทาง
ตําแหนงเสนทางสายอาชีพ
ความก า วหน า สาย
ทุกตําแหนงงาน(Career
อาชีพ(Career Path)
Path)
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กลยุทธหลั
หลัก
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

3.ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการความ
รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศในการ
อบรมสําหรับ
บุคลากร(4.1.1.3)
4.1.2 การสราง
1.รอยละของบุคลกร
จรรยาบรรณ
ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นา
วัฒนธรรมการเปนมือ ด า นจรรยาบรรณ
อาชีพทางดานการ วิชาชีพและคุณธรรม
อุดมศึกษาใหแก
2.จํานวนอาจารยที่
บุคลากรภายใน
ไดรับการยกยอง
มหาวิทยาลัย(4.1.2.2) ประกาศเกียรติคุณ
(4.1.2.3)

55
5

เปาหมาย
56 57 58
5
5
5

59
5

75

75

75

75

75

5
คน

5
คน

5
คน

5
คน

5
คน

วงเงินงบประมาณป
โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
55 56 57 58
โครงการ 3 ความรวมมือกับ 4.98 5
5
5
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ
เพื่อการอบรมศึกษาดูงาน
(4.1.1.3)
1. จัดอบรมศึกษาดูงาน

59
5

เจาภาพ
หนวยรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่

โครงการ 5 สงเสริมการ
0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 งานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
งานการเจาหนาที่
วิชาชีพ (4.1.2.2)
งานบริหารงานทั่วไป
1.จัดอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการ 6 รางวัลเจาฟา 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 งานการเจาหนาที่
สํ า ห รั บ อ า จ า ร ย แ ล ะ
งานบริหารงานทั่วไป
บุคคลากร (4.1.2.3)
1 . คั ด เ ลื อ ก อ า จ า ร ย แ ล ะ
บุ ค ลากร ที่ มี บ ทบาทในการ
พัฒ นามหาวิท ยาลั ย อุ ทิศ ตน
เพื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย และสร า ง
ชื่อ เสี ย งให มหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ
รับรางวัลเจาฟา
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กลยุทธหลั
หลัก
มหาวิทยาลัย
4.1.3 พั ฒ นาระบบ
บ ริ ห า ร ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห
บุ ค ล า ก ร กํ า ห น ด
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น
ประจําปและกําหนด
ตัว ชี้ วั ดความสํ า เร็ จ
ในกา รปฏิ บั ติ ง า น
อยางเปนรูปธรรม

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
1. ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
ประเมินและพัฒนา
สมรรถนะ(4.1.3.1)

55
5

เปาหมาย
56 57 58
5
5
5

59
5

2.รอยละของบุคลากร 10
10
15
15 15
ที่มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานใน
ระดับดีขึ้น
4.1.5 มอบอํานาจเสริม 1.จํานวนผูบริหารที่ 20 20 20 20 20
พลั งและสร างความ ไดรับการพัฒนา
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
พรอมในการปฏิบัติงาน (4.1.5.1)
ให แก คณะ สํ านั ก ใน
รูปแบบของการกระจาย
อํ านาจ การสนั บสนุ น
งบประมาณกํ าลั งคน 2.จํานวนคูมือการ
3
4
5
6
7
ข อมู ลข าวสารและ ปฏิบัติการที่จัดทํา (เลม) (เลม) (เลม) (เลม) (เลม)
นวัตกรรมดานการ
แลวเสร็จ(4.1.5.2)
บริหารจัดการ

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม
โครงการ 7 พัฒ นาระบบ
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ พั ฒ น า
ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร
รายบุคคล (4.1.3.1)
1. จั ด อบรมระบบประเมิ น
พั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากร
รายบุคคล
โครงการ 8 พั ฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (4.1.3.2)
1.จัดอบรมศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร
โครงการ 10 พัฒนาผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (4.1.5.1)
1. จัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะ ความรูของ
ผูบริหารในทุกระดับ ในดาน
การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
โครงการ11จัดทําคูมือการ
ปฏิบัตงิ าน(4.1.5.2)1.ประสานงาน
และรวบรวมขอมูลในการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
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วงเงินงบประมาณป
เจาภาพ
55 56 57 58 59 หนวยรับผิดชอบ
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 งานการเจาหนาที่
งานบริหารงาน
ทั่วไป

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

งานการเจาหนาที่
งานบริหารงานทั่วไป

0.07 0.08 0.09

0.1

0.1

งานการเจาหนาที่
งานบริหารงานทั่วไป

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

งานการเจาหนาที่
งานบริหารงานทั่วไป
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กลยุทธหลั
หลัก
มหาวิทยาลัย
4.1.6 ส ง เสริ ม ให
บุคลากร หนวยงาน
แ ส ว ง ห า พั ฒ น า
นวั ตก รรมใ นก า ร
ทํางาน
ตามภารกิ จ หน า ที่
และ
น วั ต ก ร ร ม ก า ร
บริหาร
จัดการ

4.2 พัฒนาระบบบริหาร
ยุทธศาสตรที่มุง
ผลสัมฤทธิ์ และมีธรร
มาภิบาล

4.2.2 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ตามแนวทางการ
บริหารยุทธศาสตร
และการพัฒนา
ระบบคุณภาพ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

เปาหมาย
56 57 58
75 75 75

โครงการ
วงเงินงบประมาณป
เจาภาพ
ผลผลิต/กิจกรรม
55
59
55 56 57 58 59 หนวยรับผิดชอบ
1.รอยละความสําเร็จ 75
75 โครงการ 13 ศึกษาดูงาน
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 งานการเจาหนาที่
ของโครงการศึกษาดู
เพื่อเทียบเคียงและพัฒนา
งานบริหารงานทั่วไป
งานเพื่อเทียบเคียง
ระบบการปฏิบัติงานจาก
งานการเงิน
และพัฒนาระบบ
องคการสมรรถนะสูง
การปฏิบัติงานจาก
(4.1.6.1)
องคการสมรรถนะ
1 . ศึ ก ษ า ป ญ ห า ใ น ก า ร
สูง
ปฏิบัติงาน จากหนวยงาน
ตัวอยาง
2 . ศึ ก ษ า ดู ง า น แ ล ะ นํ า
ความรูจากการเขาศึกษามา
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น
องคกรสมรรถนะสูง
1.คะแนนคาเฉลี่ยผล >60 >60 >60 >60 >60 โครงการ 14 พัฒนาคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 งานการเจาหนาที่
การประเมินผลการ
การใหบริการหนวยงาน
งานบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติราชการ
กลาง (4.2.2.5)
ประจําปดานความ
1.จัดประชุมซักซอมความ
พึงพอใจ
เขาใจถึงแนวทางการ
ใหบริการทีดีเพื่อสรางความ
พึงพอใจแกผูรับบริการ
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4.3 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและ
สภาพแวดลอมทาง
กายภาพของ
มหาวิทยาลัย

กลยุทธหลั
หลัก
มหาวิทยาลัย
4.3.2 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให
เปนตัวอยางของ
องคกรแหงความ
พอเพียง

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
1.ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน
ตามแผนอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน
(KPI 3.2)
2.ระดับความสําเร็จ
ในดําเนินงาน ตาม
แผนการพัฒนาเปน
องคกรแหงความ
พอเพียง(4.3.2.1)

55
5

เปาหมาย
56 57 58
5
5
5

59
5

5

5

5

5

5

โครงการ
วงเงินงบประมาณป
เจาภาพ
ผลผลิต/กิจกรรม
55 56 57 58 59 หนวยรับผิดชอบ
โครงการ 21 พัฒนาตัวอยาง 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 งานอาคารสถานที่
ขององคกรแหงความ
พอเพียง (4.3.2.1)

โครงการ 22 อนุรักษ
0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 งานอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอมและรณรงคเพื่อ
การประหยัดพลังงาน
(4.3.2.2)
1. สรางความเขาใจให
บุคลากรรวมประหยัด
พลังงาน และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรม
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บทที่ 5
มาตรการในการนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5ป(พ.ศ.2555 - 2559)
จากการศึกษานโยบาย ทิศทางและเปาหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับตั้งแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-252559) แผนการบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2555-2558ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร,กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ,แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงเปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จนนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 นั้น การดําเนินการใดๆ
ให ประสบผลสํา เร็ จแลว นอกจากจะวางแผนแลว จะต องมีม าตรการนํ า ไปสู ก ารปฏิ บัติ และการติ ดตาม
ประเมินผลตอไป เชนเดียวกันแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็จะตองมีมาตรการนําไปสูการปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล ดังนี้

5.1 มาตรการนําไปสูการปฏิบัติดานกําลังคน
5.1.1 การสรรหาบุคลากร เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน จะแบง
โควตา ในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก : ปริญญาโท 50 : 50 สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน จะจัดจางบุคลากรวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีวิธีการสรรหาบุคลากรหลายวิธเี พื่อใหเหมาะสมและ
ทั น เวลา โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความโปร ง ใส เป น ธรรม ให ส ามารถได ค นเก ง คนดี ต รงกั บ ความต อ งการของ
มหาวิทยาลัย เชน การสอบแขงขันจะใชในกรณีบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบัติราชการตามตําแหนง
คุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยปกติ การคัดเลือกจะ
ใชในกรณีการบรรจุและแตงตั้งผูมีความรูความสามารถสูง อาทิ มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก มีตําแหนง
ทางวิชาการมาแลว จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่สูงกวาคุณวุฒิหรือตามแต
สภามหาวิทยาลัยจะเห็นชอบ การรับโอนหรือรับยายบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตรงกับความ
ตองการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เพือ่ เปนการกลั่นกรองใหไดบุคลากรที่มีความเหมาะสมตามภาระหนาที่
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดระเบียบวาดวยการทดลองปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน อาทิ พนักงานมหาวิทยาลัยตอง
ทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่เขาปฏิบัติงานและประเมินเปน
ระยะๆ ทุ ก 6 เดื อ น รวม 2 ครั้ ง มี ค ณะกรรมการประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ง าน จํ า นวน 3 คน
ประกอบดวย
1. หัวหนาหนวยงานที่สังกัด
เปนประธานกรรมการ
2. ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ
เปนกรรมการ
3. ผูบังคับบัญชาขั้นตนที่เปนผูมอบหมายงาน
เปนกรรมการและเลขานุการ
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5.1.2 การพัฒนาบุคลากร ในสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการแขงขันตลอดเวลา
ภารกิจตางๆจะขับเคลื่อนไปไดอยางรวดเร็วตามกระแสสังคมและบรรลุเปาหมายนั้น ความสําคัญอยูที่
บุคลากรที่มีอยูในมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย และถูกตอง
ตามความตองการก็จะสามารถใชศักยภาพของบุคลากรไดอยางเต็ม กําลังความสามารถ มีแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยหลากหลาย ดังนี้
(1) การพัฒ นาโดยการปฐมนิเทศและการจัด โครงการฝก อบรมของมหาวิท ยาลัย ที่
กําหนดขึ้นเองเพื่อใหสอดคลองกับ ความตองการของมหาวิทยาลัย อยางนอย 3-5 โครงการตอป อาทิ
โครงการพัฒนามาตรฐานการสอนระดับอุดมศึกษาที่จัดขึ้ นสําหรับคณาจารยที่เขาใหม โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางประสิทธิภาพในการใหบริการสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน โครงการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษา การเขียนผลงานทางวิชาการ
(2) การสนับสนุนสงเสริมใหเขารับการอบรม การสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางาน
การพั ฒ นางาน เป น ระยะเวลาสั้ น จํ า นวน 1-3 วั น และระยะยาวที่ จั ด โดยหน ว ยงานภายนอก อาทิ
หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นบม.) การอบรมหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.)การอบรม
หลั ก สูต รนัก บริห ารระดั บกลาง (นบก.) การพัฒ นาความรู ดา นการเงิน พัส ดุ งบประมาณและงานการ
เจาหนาที่
(3) การสนับสนุนใหไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อาจไมตองใชเวลาราชการ แต
ตองไดรับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองตรวจสอบวาสาขาวิชาที่ไปศึกษาตรง
กับความตองการและมีความสําคัญตอการพัฒนางานในตําแหนง หรือพัฒนางานใหมๆ หรือไม เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวมหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
(4) การสนับสนุนใหลาไปศึกษาในระดับสูงขึ้น มีการกําหนดคุณวุฒิ สาขาวิชาใหทราบ
อยางเปดเผย เพื่อใหบุคลากรไปศึกษาใหตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัย โดยอนุญาตใหลาและไดรับ
เงินเดือนระหวางลา
(5) การจัดหาทุนสนับสนุนเพื่อเปนคาใชจายในการศึกษาในระดับสูงขึ้น มหาวิทยาลัย
มี เ ครื อ ข า ยในการพั ฒ นาบุ ค ลากรกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ให ศึ ก ษาต อ ในระดั บ สู ง ขึ้ น อาทิ สถาบั น
เทคโนโลยีแหงเอเชีย มีกองทุนพัฒนาบุคลากรที่มีเงินในกองทุน 50 ลานบาทซึ่งนําดอกผลมาใชในการ
บริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร มี แ หล ง เงิ น ทุ น ภายนอก อาทิ โครงการผลิ ต และพั ฒ นาอาจารย ใ น
สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุนสํานักงาน ก.พ. ทุนสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
(6) การจั ดตั้ งกองทุ นวิ จัย เพื่อ สนั บ สนุ นส ง เสริม ให บุ คลากรมี ทั กษะ มีผ ลงานวิ จั ย
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนการทําวิจยั จากหนวยงานภายนอกดวย
(7) การออกกฎ ขอบังคับ ระเบียบและการปรับปรุงกฎ ขอบังคับ ระเบียบวาดวยการ
บริหารงานบุคคลใหเหมาะสม เปนธรรมโดยใหบุคลากรมีสวนรวม
(8) การรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับตางๆ ไวในหนังสือสาระนารูสําหรับ
บุคลากร เพือ่ ประโยชนในการศึกษาทําความเขาใจ การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
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(9) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละบุคคล เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการ
พัฒ นางาน การพั ฒ นาความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บที่ เ กี่ย วข อ งกั บ งาน การวิ เ คราะห ป ญ หาและ
เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับงานแตละงานได
(10) การคัดเลือกบุคลากรดีเดน

5.1.3 เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) การจัดทําเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัย แสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากร
มหาวิทยาลัย เมือ่ เขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีสวนชวยในการสรางขวัญ กําลังใจ และรักษาคนเกงคน
ดีไวในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนการปูทางสูการสรางพนักงานที่มีคุณคาใหแกมหาวิทยาลัย ในระยะยาว โดย
การจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพนี้เปนเครื่องมือชวยในการกําหนดความกาวหนา ในการงาน ทําให
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทํางานอยางมีเปาหมาย และกําหนดหนทางไปสูความสําเร็จของเปาหมายเมื่อคน
เปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคกร บุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงควรไดรับโอกาสใหพัฒนาตนเองไดตาม
ศักยภาพ ดังนั้นการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพจึงมีจุดมุงหมายไปยังบุคลากรใหมีความตระหนักตอ
ความสนใจ คุณคา จุดออนจุดแข็งของตนเอง การไดรับสารสนเทศเกี่ยวกับความกาวหนาในหนวยงาน การ
วิเคราะหเปาหมายในอาชีพ และการกําหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายในอาชีพ สามารถจัดทําไดทั้ง
เปนแผนระยะสั้น(1 ป/2 ป) และแผนระยะยาว (5 ป/10 ป)
โดยในเรื่องของการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ใชตัวแบบที่สํานักงาน กพ.ไดจัดทําขึ้นเปนแบบอยาง โดยการประยุกตใชและปฏิบัติในการ
จัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพซึ่งจะคํานึงถึงใหความสอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัย
และระเบียบ ประกาศตางๆของมหาวิทยาลัย และระเบียบของสํานักงาน ก.พ. รวมถึงขั้นตอนการดําเนินการ
ที่เปนระบบ โปรงใสและเปนธรรมตอขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งนี้เพื่อใหเกิดการยอมรับใน
หลักเกณฑ เงื่อนไขตางๆตามที่ไดจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ โดยมีแนวคิดและแนวทางหลัก ดังนี้
5.1.3.1 ลักษณะของสายอาชีพ (Career Path) สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ
คือ
5.1.3.1.1. สายอาชีพในแนวดิ่ง (Vertical) เปนการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนง
พนักงาน (Promotion) ซึ่งบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปตามตําแหนงงาน ที่สูงขึ้นโดย
สามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ
1. การเลื่อนขั้นหรือตําแหนงจากระดับ “บริหาร” สูระดับ “บริหาร”
(Executive to Executive Level)
2. การเลื่อนขั้นหรือตําแหนงจากระดับ “พนักงาน” สูระดับ “บริหาร”
(Non Executive to Executive Level)
3. การเลื่อนขั้นหรือตําแหนงจากระดับ “พนักงาน” สูระดับ
“พนักงานอาวุโส” (Non Executive to Non Executive Level)
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5.1.3.1.2 สายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) เปนการโอนยาย (Transfer)
หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ทั้งนี้ตําแหนงงานอาจเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลงโดย
สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1. การโอนยายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหนวยงานเดียวกัน
2. การโอนยายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานตางหนวยงานกัน
5.1.3.2 รูปแบบการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ในองคกร
แบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้
5.1.3.2.1 Traditional Career Path เปนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพแบบปด แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อน
ตําแหนงงานในสายงานเดิมที่รับผิดชอบซึ่งจะอยูภายในฝายหรือหนวยงานเดียวกัน โดยมีการเลื่อนขั้นทีละ
ลําดับจากขั้นหนึ่งไปสูขั้นหนึ่ง (step by step)
5.1.3.2.2 Network Career Path เปนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพแบบเปด แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง(Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อน
ตําแหนงงาน และในแนวนอน(Horizontal) ในลักษณะของการโอนยาย(Transfer) หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
(Job Rotation) โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบ-การณในแตละขั้น
5.1.3.2.3 Dual Career Path เปนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
แบบกึ่งปด แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนง
งานตามสายงานที่รับผิดชอบ โดยสามารถเปรียบเทียบ (Comparison) แตละตําแหนงที่อยูในลําดับขั้นเดียวกัน
ได
5.1.3.3 ขั้นตอนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ(Career Path)

ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาโครงสราง
องคกร/ตําแหนงงาน

ขั้นตอนที่ 2
การวิเคราะหงาน
(Job Analysis)

ขั้นตอนที่ 3
การจัดกลุมงาน
(Job Family)

ขั้นตอนที่ 4
การจัดทํา Career
Model และเกณฑ

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาโครงสรางองคกร/ตําแหนงงาน
การศึกษาลักษณะทั่วไปของโครงสรางองคกรและตําแหนงงานในปจจุบันเปน
ขั้นตอนเริ่มตนกอนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดผัง
โครงสรางมหาวิทยาลัย โครงสรางตําแหนงงาน และระดับตําแหนงงานของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน และเพื่อ
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ใชเปนแนวทางในการวิเคราะหงาน (Job Analysis) การจัดกลุมงาน (Job Family) ใหเหมาะสมกับลักษณะของ
มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหงาน (Job Analysis)
การวิเคราะหงาน เปนการศึกษาขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และกิจกรรม
หลักของแตละงาน รวมทั้งคุณสมบัติที่จําเปนของงานในตําแหนงงานตางๆ โดยจะวิเคราะหขอบเขตของ
ตําแหนงงานในกลุมตางๆ ตามผังโครงสรางมหาวิทยาลัย และฝงโครงสรางตําแหนงงานปจจุบัน เพื่อใชเปน
ขอมูลในการจัดกลุมงานและจัดทํารูปแบบ ของสายอาชีพใหเหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 3 การจัดกลุมงาน (Job Family)
การจัดกลุม งาน หมายถึง การจัดแบงกลุมงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ และ
คุณสมบัติของตําแหนงงานใกลเคียงกันใหอยูในกลุมเดียวกัน โดยวิเคราะหจากคําบรรยายลักษณะงานของ
ตําแหนงงานที่จัดทําขึ้น โดยการจัดกลุมงานมีวิธีการตอไปนี้
1. ศึกษาขอบเขตหนาที่งาน (Scope of Work) และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงงาน
(Job Specification)
2. การจัดแบงกลุมงาน (Job Family) โดยพิจารณาจัดกลุมงานจากงานที่มี
ความสามารถ (Competency) ที่คลายคลึงกันควรจัดอยูในกลุมเดียวกัน
3. การจัดแบงกลุมงานยอย (Sub Group)ของแตละกลุมงาน (Job Family)ที่กําหนดขึน้
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทํา Career Model และเกณฑ
แนวทางการจัดทํา Career Model หรือรูปแบบเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
1. การระบุตําแหนงงานทั้งหมดที่อยูในหนวยงานทั้งในระดับฝาย สวน แผนก
ของแตละกลุมงานยอย(Sub Group) ในแตละกลุมงาน (Job Family) ที่กําหนดขึ้น
2. การจัดกลุมแนวทางเลือกในสายอาชีพ โดยการโอนยายกลุมงานใหเหมาะสม
ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในงาน (Job Competency) โดยมีแนวทางเลือก คือโอนยายงานขาม Sub
Group ของ Job Family เดียวกัน และโอนยายงานขาม Job Family ที่ตางกัน
3. การจัดทํา Career Model ของตําแหนงงาน โดยมีเทคนิคคือ
3.1 การพิจารณาโอนยายระดับตําแหนงงาน มีหลักเกณฑคือโอนยาย
ทุกระดับตําแหนงงาน และโอนยายบางระดับตําแหนงงาน
3.2 การจัดทําผังแสดงความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนงงาน และการ
โอนยายงาน ซึ่งมีหลักเกณฑ คือ การเลื่อนตําแหนงและโอนยายงานภายใน Job Family ที่เหมือนกัน และ
เลื่อนตําแหนงและโอนยายงานใน Job Family ที่ตางกัน
4. การจัดทําเกณฑหรือมาตรฐานสําหรับแตละตําแหนงงานตาม Career Model
ที่กําหนดขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาเลื่อนระดับตําแหนงงานและการโอนยายงาน
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5.1.3.4 แนวทางในการนําการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพไปปฏิบัติ
 ผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานจะไดแจงใหพนักงานมหาวิทยาลัย รับรูถึง
ความกาวหนาในสายอาชีพที่กําหนดขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามขอมูล
ตางๆในการสรางความเขาใจตรงกัน
 ฝายงานการเจาหนาที่ จะรวมกับผูบังคับบัญชาพิจารณาคุณสมบัติและ
ความสามารถที่คาดหวัง (Expectation Competency) เพื่อวิเคราะหและประเมินหาชองวางของความสามารถ
(Competency Gap Assessment)
 ฝายงานการเจาหนาที่ จัดทําสรุปความสามารถของพนักงานที่ตองพัฒนา
รวมทั้งกําหนดหลักสูตรหรือโปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล(Individual Development
Plan) ตามชวงปงบประมาณ เพื่อเตรียมการทั้งงบประมาณและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาบุคลากร
 ผูบังคับบัญชาจะตองแจงแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคลใหพนักงานรับรู
และสรางความเขาใจใหตรงกันโดยการชี้แจงวัตถุประสงค แนวทางหรือวิธีการพัฒนารวมทั้งวิธีการในการ
ติดตามผล
 ฝายงานการเจาหนาที่ จะรวมกับผูบริหารแตละคณะ รวมถึงทุกหนวยงาน
ติดตามผลการพัฒนา
 ฝ า ยงานการเจ า หน า ที่ จะร ว มกั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของแต ล ะหน ว ยงาน
ดําเนินการโอนยาย หรือเลื่อนตําแหนงงานกรณีที่พนักงานมีความพรอมและไดรับการฝกอบรมและพัฒนา
ตามแผนการฝกอบรมและพัฒนาของพนักงานรายบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการในเรื่องของการ
จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยไวแลวบางสวนซึ่ง
ประกอบไปดวย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาโครงสรางองคกร/ตําแหนงงาน ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหงาน (Job
Analysis) และขั้นตอนที่ 3 การจัดกลุมงาน (Job Family) คงเหลือเฉพาะ ขั้นตอนที่ 4 การจัดทํา Career
Model และเกณฑ ซึ่งกําลังดําเนินการตอไปเพื่อใหมีเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ นําเสนอและผาน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและสามารถนําไปปฏิบัตไิ ดในอนาคตอันใกลนี้
5.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
โดยกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 6 เดือน
ครั้งที่ 1 ตุลาคม – มีนาคม ปถัดไป
ครั้งที่ 2 เมษายน – กันยายน
มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอย 2 ระดับ คือ
1. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหนวยงาน จํานวน 3-5 คน
2. คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณากลั่ น กรองและ
รายงานผลตออธิการบดี
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5.1.5 สวัสดิการ คาตอบแทน และประโยชนเกื้อกูล เนื่องจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มีอยู 5 ประเภท และมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในแต
ละประเภทแตกตางกันไป เพื่อมิใ หเกิดความรูสึกขาดขวัญกําลังใจ ขาดความมั่นคง และเพื่อมิใหมีความ
แตกต างกัน มากในดานตางๆ มหาวิทยาลัยจึ งไดมี การออกระเบียบ ขอ บังคับ ตางๆที่อยูใ นอํานาจเพื่ อ
เอื้ออํานวยใหบุคลากรไดรับสวัสดิการ คาตอบแทน และประโยชนเกื้อกูลตางๆ ใหเทาเทียมหรือใกลเคียงกัน
ในดานตางๆ ดังนี้
(1) สวัสดิการดานที่พักอาศัย มีบานพัก แฟลต หอพักนักศึกษา และหองพักใหเชา
ในราคาถูกที่อยูภายในมหาวิทยาลัย
(2) สวัสดิการกองทุนกูยืมของสมาชิกสโมสรเจาหนาที่
(3) สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูปทุมธานีสําหรับขาราชการและบุคลากรประเภท
ประจํา การเปนสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.
(4) กองทุนประกันสังคม
(5) การให ค า ตอบแทน เงิ น เดื อ นที่ สู ง กว า อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต น ของข า ราชการ
ผูทรงคุณวุฒิจะไดรับตามศักยภาพ ความรู ความสามารถและประสบการณ โดยผานความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย มีการใหคาตอบแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย มีการพิจารณาความดีความชอบจากผลประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณา
ปรับคาตอบแทนใหเสมอเมื่อมีการปรับคาตอบแทนภาคราชการ
(6) มีนโยบายจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการตางๆ เพิ่มขึ้น
(7) ประโยชนเกื้อกูลตางๆ อาทิ ในการเดินทางไปราชการบุคลากรจะไดรับเบี้ยเลี้ยง
และคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอัตราที่เทียบเทากับขาราชการ
5.1.6 งบประมาณดานบุคลากร
จากการวิเคราะหอัตรากําลัง ในบทที่ 3 จะเห็นวามหาวิทยาลัยมีความตองการอัตรา
บุคลากรเพิ่มอีกจํานวนมากเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายที่ตั้งไว ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมีภาระคาใชจายดานอัตรากําลัง ดังนี้
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ตารางแสดงขอมูลบุคลากรดานงบประมาณ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ

สาย
วิชาการ
369
369
0
93
276
276

สาย
สนับสนุน
283
283
0
55
228
228

รวม
(อัตรา)
652
652
0
148
504
504

จํานวนบุคลากรที่ตองการทั้งหมด
จํานวนบุคลากรที่มีอยูทั้งหมด
จํานวนที่ขาด (1-2)
จํานวนบุคลากรที่รับเงินเดือนจากงบแผนดิน
จํานวนบุคลากรที่รับเงินเดือนจากงบรายได (2-4)
จํานวนบุคลากรที่ขอรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน
ในปงบประมาณ 2555-2559 (1-4)
หมายเหตุ * ไมรวมบุคลากรที่ปฏิบัติงานจางเหมา ตําแหนง แมบาน คนงาน คนสวน เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต เปนตน (ในปจจุบันจางอยู 186 อัตรา ปงบประมาณ 2555 ไดรับจัดสรร
เงินอุด หนุน จํานวน 7,000,000 บาท ซึ่ง ไมเพี ยงพอและยัง เปนภาระคา ใชจา ยของมหาวิท ยาลัย ในการ
กําหนดอัตราคาจางขึ้นต่ําของราชการในกลุมงานจางเหมา เดือนละ 5,080 บาท)
: ไดรับงบประมาณแผนดินในปงบประมาณ 2555 ดังนี้
สายวิชาการ – ขาราชการ
จํานวน 126 อัตรา
- พนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 93 อัตรา
รวม
จํานวน 219 อัตรา
สายสนับสนุน - ขาราชการ
จํานวน 15 อัตรา
- ลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
จํานวน 21 อัตรา
- พนักงานราชการ
จํานวน 14 อัตรา
- พนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 55 อัตรา
รวม
จํานวน 105 อัตรา
จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ไดมีมติใหมีการปดหลักสูตรปริญญา
ตรี(ตอเนื่อง)และประเด็นการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ซึ่งมีประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจั ด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม126
ตอนพิเศษ74ง วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ทําใหห ลักเกณฑตางๆ ในการเป ดศูนยฯ มีความเขมขนทาง
วิชาการมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยทําใหมีการยุติการดําเนินงานใหการศึกษานอกที่ตั้งทั้งใน
สวนของศูนยใหการศึกษาเซียรและศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร จากสภาวการณดังกลาวสงผลตอภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ คือจํานวนนักศึกษานอยลง และบุคลากรจาก
ศูนยใหการศึกษากลับเขามาปฏิบัติงานในสวนงานตางๆในมหาวิทยาลัย ทําใหบางหนวยงานมีสภาพเหมือน
จํานวนบุคลากรมีมากกวาภาระงานที่กําหนด แตจากการวิเคราะหขอมูลอัตรากําลังขางตนจะเห็นวา ในการ
ปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพนั้น มหาวิทยาลั ยจะตองมีอัตรากําลังทั้งสิ้น 652 อัตรา
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แตในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรอัตรากําลังงบประมาณแผนดิน จํานวน 148 อัตรา และในการ
ปฏิบัติภารกิจจริงๆ ในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจางบุคลากรเพิ่มขึ้นดวยงบรายไดของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น
504 อัตรา และจางในกลุมจางเหมาบริการอีก 186 อัตรา ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผูจบปริญญาตรี
ใหไ ดรั บเงิน เดื อนไมต่ํ ากวา 15,000 บาท ส งผลกระทบตอ บุคลากร ที่ จบการศึ กษาในระดับ อื่น ๆ ดว ย
มหาวิทยาลัยตองจัดสรรงบรายไดเพิ่มเติมอีกจํานวนมาก จึงนับเปนภาระคาใชจายที่สูงมาก แตเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยตองธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะเสริมประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการ
เตรียมอัตรากําลังตามแผนการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักคือการสอนและวิจัย ในระดับอุดมศึกษาให
ไดมาตรฐาน ในระยะ 5 ป และพัฒนาบุคลากรรองรับการเปนประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยจึงไดขอรับ
การจั ด สรรงบประมาณแผ น ดิน เพื่ อ จ า งบุ ค ลากรในป งบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557, 2558, 2559
ตามลําดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับงบประมาณของประเทศซึ่ งมีความเปนไปไดคอนขางต่ํา มหาวิทยาลัย คงตอง
รับภาระงบประมาณตอไปในขณะที่แนวโนมงบประมาณรายไดลดลง
ทั้งนี้ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ ได รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ น ดิ น ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ในการบริ ห ารจั ด การดํ า เนิ น โครงการ กิ จ กรรม ภารกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณแผ น ดิ น ในงบบุ ค ลากร จํ า นวน 98,587,300 บาท
งบอุดหนุน (คาใชจายบุคลากร) จํานวน 69,003,600 บาท รวม 167,590,900 บาท และการจัดสรร
งบประมาณรายไดจากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในป 2555 เพื่อใชในการจัดการศึกษาและการ
ดําเนินงานตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัยในงบบุคลากร เพิ่มเติมอีก 40,000,000 บาท รวมงบประมาณที่
ไดรับจัดสรรในงบบุคลากรทั้งสิ้น 207,590,900 บาท นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายในการจัดสรร
งบประมาณรายไดเพื่อสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 13,750,000 บาท (ขอมูล
จากกองนโยบายและแผน: ตุลาคม 2554)

5.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5ป (พ.ศ. 2555 – 2559)
ตาม(ราง)แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระยะ
5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559) ใน 4.3 ไดกําหนดเปาหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมในการพัฒนา
บุค ลากรไว แ ล ว เมื่อ สิ้ นสุ ดป งบประมาณ มหาวิ ทยาลั ยจั กไดติ ดตามให หน วยงานต างๆรายงานผลการ
ดําเนินการตามโครงการ ที่กําหนดไว ดังนี้
1. ตรวจสอบ วิเคราะหจํานวนบุคลากร ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณวาเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไวในแตละปหรือไม อยางไร
2. ตรวจสอบ วิเคราะหจํานวนโครงการ ที่กําหนดไวเพื่อพัฒนาบุคลากรวาไดดําเนินการตาม
เปาหมายหรือไม มีโครงการใหมๆเพิ่มขึ้นในแตละปเพื่อใหเหมาะสมตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาม
ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับบุคลากรหรือไม และโครงการที่เพิ่มขึ้นเหมาะสมและไดรับการอนุมัติอยางถูกตอง
3. ประเมิ นผลจากบุค ลากรผูเ ข ารั บ การพั ฒนา จากหน วยงานที่ เกี่ ย วข อ งและนํ า ผลการ
ติดตามประเมินผลมาวิเคราะหเพื่อปรับแผนพัฒนาบุคลากร ใหเหมาะสม
4. รายงานผลการตรวจ ติ ด ตามประเมิ น ผลให ก รรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และสภา
มหาวิทยาลัยทราบทุกป
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เอกสารอางอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชิณวัตร
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565)
แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปงบประมาณพ.ศ.2555
ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 25 มกราคม 2555
ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่องแนว
ปฏิบัติวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ พ.ศ.2554
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ.2554
ขอ บังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย
จรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนว
ปฏิบัติวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ พ.ศ.2554
ประกาศ มหามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร งานการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
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ขอมูลผลการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
1. การวิเคราะหกรอบอัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการ
1.1. กรอบสมรรถนะสายวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ใหความหมายของสมรรถนะ คือ กลุ%มของ
ความรูความสามารถทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จําเป.น ในการทํางานไดอย%างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต%อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล%านี้ ส%วนหนึ่ง
ประกอบขึ้นจากทักษะความรู ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค%านิยมของบุคคล หรือพฤติกรรม ของผูที่มี
ผล การปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง ๆ
บริษัทปูนซีเมนต8ไทย ใหความหมายของสมรรถนะ คือ คุณลักษณะความสามารถที่องค8กร
ตองการ ใหพนักงานมีซึ่งความสามารถ ดังกล%าว ทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบได
สําเร็จลุล%วงดวยดี ทั้งเป.นการสนับสนุนเป:าหมายโดยรวมของ องค8กรอีกดวย
สรุป สมรรถนะ Competency คือ ความรู ทักษะ และพฤตินิสัยที่จําเป.นต%อการทํางานของ
บุคคล ใหประสบผลสําเร็จสูงกว%ามาตรฐานทั่วไป ซึ่งประกอบดวยองค8ประกอบหลัก 3 ประการดังนี้
1. ความรู (Knowledge) คือสิ่งที่มหาวิทยาลัย ตองการให “รู”เช%นความรูความเขาใจใน
กฎหมาย,ระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
2. ทักษะ (Skill) คือสิ่งที่มหาวิทยาลัย ตองการให “ทํา” เช%นทักษะดาน ICT ทักษะดาน
เทคโนโลยี ทักษะการบริหารสมัยใหม% เป.นสิ่งที่ตองผ%าน การเรียนรู และฝ[กฝนจนเกิดเป.นความชํานาญใน
การใชงาน
3. พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา (Attributes) คือสิ่งที่มหาวิทยาลัย ตองการให “เป.น” เช%น
ความใฝbรู ความซื่อสัตย8 ความรักในองค8กร การทํางานเป.นทีม และความมุ%งมั่นในความสําเร็จ สิ่งเหล%านี้จะ
อยู%ลึกลงไปในจิตใจ ตองปลูกฝcงสรางยากกว%าความรูและทักษะ แต%ถาหากมีอยู%แลว จะเป.นพลังผลักดันใหคน
มีพฤติกรรมที่องค8กรตองการ
กรอบสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1. สมรรถนะ การมุ%งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. สมรรถนะ บริการที่ดี (Service Mind)
3. สมรรถนะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. สมรรถนะ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
5. สมรรถนะ การทํางานเป.นทีม (Teamwork)
1.2 กรอบภาระงานสายวิชาการ
ภาระงานของอาจารย8 หมายถึง งานในหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารย8อุดมศึกษาที่มี
ปริมาณและคุณภาพอย%างนอยเท%ากับเกณฑ8ขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัย (หรือสังคม) ยอมรับ เพื่อแสดงความผูกพัน
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ในหนาที่ และความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได ซึ่งจะช%วยใหอาจารย8สามารถจัดสรรโอกาสเพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานในหนาที่ใหเกิดผลดี
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ8 ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ8 ไดกํ า หนด
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหน%งอาจารย8 ผูช%วยศาสตราจารย8 รองศาสตราจารย8 และ
ศาสตราจารย8 พ.ศ.2554 โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2554 วันที่
7 กรกฎาคม 2554
1.3 คุณลักษณะจําเป(น (ที่พึงมี) ของบุคลากรที่ตองการรับเขาทํางาน หรือบุคลากรที่
ผ%านการพัฒนาแลวทางดานสายวิชาการ ประกอบไปดวย
1. จบการศึกษาต่ําสุด ระดับปริญญาโทในสาขาที่จะรับเขาทํางานหรือพัฒนา และเขาสู%
ตําแหน%งทางวิชาการตามเกณฑ8ที่กําหนดโดยไม%ชักชา เพื่อใหเหมาะสมกับการเป.นนักวิชาชีพและวิชาการ
2. ความเป.นมืออาชีพ มีความสามารถในการถ%ายทอดความรู หรือความสามารถในการ
จัดระบบการเรียนรูใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน มีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. มีความรูลึกในศาสตร8สาขาที่สอน สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป.นที่ยอมรับ
4. มีความชํานาญในการสอนที่ถือเป.นแบบอย%างที่ดี (Best Practices) สามารถออกแบบ
การสอน (Instructor Design) ในวิชาที่รับผิดชอบ ที่มีการจัดระบบการสอน โดยใชองค8ประกอบสําคัญหลาย
ดาน มากกว%าเรื่องแผนการสอนธรรมดา
5. มีประสบการณ8แห%งความสําเร็จ เป.นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ที่ผ%านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
แลว (ประกอบไปดวยการมุ%งผลสําฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกตองชอบธรรมและเป.นธรรม การทํางานเป.นทีม) ในระดับที่ ดี
7. มีความสามารถในการใชภาษาที่ สอง เพื่อเตรียมการในการเขาสู%ประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ8 สํ าหรับ สายวิ ชาการ กํา หนดโดยผูบริห ารมหาวิ ทยาลั ยที่ ผ%า นความเห็น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย)
8. บุคลากรสายวิชาการตองมีจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และลักษณะ
วิชาการ (ประกาศ ก.พ.อ. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาขอ 3 จรรยาบรรณที่
กําหนดตองครอบคลุม 1-10)
1.4 สาขาที่จะส2งเสริมใหทุนเพื่อการพัฒนาดานการศึกษาต2อ
จากการที่ กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญในกลุ%มหลักสูตรใหม%ดาน เกษตรกรรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค8 และดานอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการ
เพื่อใหคนไทยสามารถ “รูเท%าทัน และแข%งขันได” เพื่อเป.นการปรับตัวเขาสู%ประ ชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ8 ในพระบรมราชูปถัมภ8 ไดกําหนดใหคณะและสาขาวิชาต%อไปนี้ที่จะ
ส%งเสริมใหเกิดการพัฒนาในดานการศึกษาต%อเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารย8ผูสอน และบางสาขาตองการ
อัตรากําลังเพิ่ม ประกอบดวยคณะและสาขา วิชา ดังนี้
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว8 สาขาย%อย ดานสัตวศาสตร8, 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. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาย%อย ดานการจัดการ
2. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาย%อย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด
การเงินและการธนาคาร การบริหารทรัพยากรมนุษย8 การจัดการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจระหว%างประเทศ
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร8ธุรกิจ สาขาย%อย ดานคอมพิวเตอร8ธุรกิจวิทยาการ
คอมพิวเตอร8 เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส8 แ ละซั พ พลายเชน สาขาย% อ ย ดานการ
จัดการโลจิสติกส8 การจัดการโลจิสติกส8และซัพพลายเชน การจัดการขนส%ง พาณิชย8นาวีการจัดการขนส%ง
ระหว%างประเทศ เทคโนโลยีการขนส%ง
5. สาขาวิชาการบัญชี สาขาย%อย ดานการบัญชี สาขาวิชาการจัดการท%องเที่ยว
สาขาย%อย ดานการจัดการท%องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการท%องเที่ยวและการโรงแรม อุตสาหกรรม
บริการ
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร8 สาขาย%อย ดานเศรษฐศาสตร8
7. สาขาวิชานิเทศศาสตร8 สาขาย%อย สาขาวิชานิเทศศาสตร8
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. สาขาวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ นวั ต กรรมการศึ ก ษา สาขาย% อ ย ดานภาษาไทย
ภาษาศาสตร8 วรรณคดีคติชนวิทยา ไทยศึกษา
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาย%อย ดานภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ
ภาษาศาสตร8ภาษาศาสตร8ประยุกต8 ภาษาและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3. สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาย%อย ดานจิตวิทยาศาสตร8
4. สาขาวิช าสารสนเทศศาสตร8 สาขาย%อ ย ดานบรรณารัก ษศาสตร8 และ
สารสนเทศศาสตร8 สารสนเทศศาสตร8 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สาขาวิชาสังคมศาสตร8เพื่อการพัฒนา สาขาย%อย ดานรัฐประศาสนศาสตร8
รัฐศาสตร8 นิติศาสตร8สังคมศาสตร8เพื่อการพัฒนา พัฒนาสังคม
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6. สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาย%อย ดานทัศนศิลปt นิเทศศิลปt หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร8อาร8ต
7. สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาย%อย ดานนาฏศิลปt ศิลปะการแสดง หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวของ
8. สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาย%อย ดานดนตรีเชิงพาณิชย8 ดุริยางคศาสตร8
9. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน(การพัฒนามนุษย8และสังคม) สาขาย%อยการ
พัฒนาชุมชน
10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท%องเที่ยวและการโรงแรม สาขาย%อย ดาน
อังกฤษเพื่อการท%องเที่ยว / โรงแรม
11. สาขาวิชานิติศาสตร8 สาขาย%อย ดานนิติศาสตร8
12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร8 สาขาย%อย ดานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร8

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ8อุตสาหกรรม สาขาย%อย ออกแบบผลิตภัณฑ8
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส8 สาขาย%อย เซรามิกส8
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ:า สาขาย%อย วิศวกรรมไฟฟ:า
5. สาขาวิ ชาอิเ ล็ก ทรอนิ กส8 และโทรคมนาคม สาขาย% อย อิ เล็ กทรอนิก ส8
โทรคมนาคมวิศวกรรมไฟฟ:า
6. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ%นยนต8 สาขาย%อย วิศวกรรมระบบ
ควบคุมและหุ%นยนต8
7. วิศวกรรมไฟฟ:า อิเล็กทรอนิกส8
8. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม สาขาย%อย วิศวกรรมอุตสาหการ
9. สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและสิ่ ง แวดลอม สาขาย% อ ยวิ ศ วกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาย%อยวิศวกรรมเครื่องกล
11. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาย%อย วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาย%อย สาขาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา
สาขาวิทยาภูมิคุมกันหรือชีวเคมี
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร8
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาย%อย สาขามัลติมีเดียแอนนิเมชั่น เกม
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4. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาย%อย เคมีวิเคราะห8 เคมีอุตสาหกรรม อนิ
นทรีย8เคมีเนนดานสังเคราะห8
5. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร8 สาขาย%อย สาขาอาหารและโภชนาการ/
อุตสาหกรรมอาหารและการโรงแรม
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร8สิ่งแวดลอม สาขาย%อย วิทยาศาสตร8สิ่งแวดลอม
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
10.
คณะครุศาสตร
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร8 สาขาย%อย ดานการสอนวิทยาศาสตร8 วิทยาศาสตร8ศึกษา
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาย%อย ดานการศึกษาปฐมวัย
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาย%อย ดานเทคโนโลยีการศึกษา
4. สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร8 ศึ ก ษา สาขาย% อ ย ดานคอมพิ ว เตอร8 ศึ ก ษา/
คอมพิวเตอร8
5. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา สาขาย%อย ดานจิตวิทยาการศึกษา
6. สาขาวิชาการวัดและประเมินผล สาขาย%อย ดานการวัดและการประเมินผล
7. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1. สาขาวิชาการจัดการการบิน
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1.5 ขอมูลสถานภาพอัตรากําลัง สายวิชาการ ป9งบประมาณ 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงศึกษาธิการ

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หน2วยงาน
คณะครุศาสตร8
คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
โรงเรียนสาธิต
รวม
ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2554

จํานวน
อัตรากําลัง
ที่มีอยู2
40
83
70
32
59
16
26
43
369
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1.6 ขอมูลสถานภาพอัตรากําลัง สายวิชาการ ที่มีอยู2ป>จจุบัน เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณแผ2นดิน ประจําป9งบประมาณ 2555 - 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงศึกษาธิการ

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

หน2วยงาน

คณะครุศาสตร8
คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
โรงเรียนสาธิต
รวม
ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2554

จํานวน
อาจารย
ที่พึ่งมี

40
83
70
32
59
16
26
43
369

จํานวนอาจารยป>จจุบัน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ขาราชการ
งบประมาณแผ2นดิน

16
22
34
15
27
12
126

4
27
24
13
22
2
1
93

จํานวนอัตราอาจารยที่ขอเพิ่ม
จากงบประมาณแผ2นดิน

20
34
12
4
10
2
26
42
150
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2. การวิเคราะหกรอบอัตรากําลังบุคลากร สายสนับสนุน
2.1 กรอบสมรรถนะสายสนับสนุน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ใหความหมายของสมรรถนะ คือ กลุ%มของ
ความรูความสามารถทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จําเป.น ในการทํางานไดอย%างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต%อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล%านี้ ส%วนหนึ่ง
ประกอบขึ้นจากทักษะความรู ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค%านิยมของบุคคล หรือพฤติกรรม ของผูที่
มีผล การปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง ๆ
บริษัทปูนซีเมนต8ไทย ใหความหมายของสมรรถนะ คือ คุณลักษณะความสามารถที่องค8กร
ตองการ ใหพนักงานมีซึ่งความสามารถ ดังกล%าว ทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบได
สําเร็จลุล%วงดวยดี ทั้งเป.นการสนับสนุนเป:าหมายโดยรวมของ องค8กรอีกดวย
สรุป สมรรถนะ Competency คือ ความรู ทักษะ และพฤตินิสัยที่จําเป.นต%อ การทํางานของ
บุคคล ใหประสบผลสําเร็จสูง กว%ามาตรฐานทั่วไป ซึ่งประกอบดวยองค8ประกอบหลัก 3 ประการดังนี้
1. ความรู (Knowledge) คือสิ่งที่มหาวิทยาลัย ตองการให “รู”เช%นความรูความเขาใจใน
กฎหมาย,ระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
2. ทักษะ (Skill) คือสิ่งที่มหาวิทยาลัย ตองการให “ทํา” เช%นทักษะดาน ICT ทักษะดาน
เทคโนโลยี ทักษะการบริหารสมัยใหม% เป.นสิ่งที่ตองผ%าน การเรียนรู และฝ[กฝนจนเกิดเป.นความชํานาญใน
การใชงาน
3. พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา (Attributes) คือสิ่งที่มหาวิทยาลัย ตองการให “เป.น” เช%น
ความใฝbรู ความซื่อสัตย8 ความรักในองค8กร การทํางานเป.นทีม และความมุ%งมั่นในความสําเร็จ สิ่งเหล%านี้จะ
อยู%ลึกลงไปในจิตใจ ตองปลูกฝcงสรางยากกว%าความรูและทักษะ แต%ถาหากมีอยู%แลว จะเป.นพลังผลักดันใหคน
มีพฤติกรรมที่องค8กรตองการ
กรอบสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1. สมรรถนะ การมุ%งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. สมรรถนะ บริการที่ดี (Service Mind)
3. สมรรถนะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. สมรรถนะ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
5. สมรรถนะ การทํางานเป.นทีม (Teamwork)
2.2 กรอบภาระงานสายสนับสนุน
ภาระงานขั้นต่ําของสายสนับสนุน หมายถึง งานในหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนงานดานวิชาการ ที่มีปริมาณและคุณภาพอย%างนอยเท%ากับเกณฑ8ขั้นต่ําที่
มหาวิทยาลัย (หรือสังคม) ยอมรับ เพื่อแสดงความผูกพันในหนาที่ และความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบ
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ได ซึ่งจะช%วยใหบุคลากรสายสนับสนุนช%วยวิชาการ สามารถจัดสรรโอกาสเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ในหนาที่ใหเกิดผลดี
ในทางปฏิบัติ จํานวนภาระงานเกิดขึ้นจากการวิเคราะห8งาน โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนด
อัตรากําลังบุคลากร 1 ตําแหน%ง ตองมีภาระงานไม%นอยกว%า 35 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห8 โดยคิด 230 วัน/ปw ใน
1 วัน มีเวลาทํางาน 7 ชั่วโมง
ตําแหน%งที่ปฏิบัติงานใหหองปฏิบัติการ พิจารณาจากจํานวนหอง ลักษณะการใชหอง
อุปกรณ8และประเภทเครื่องมือของหองปฏิบัติการว%ามีความจําเป.นตองมีผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานหรือไม%
2.3 คุณลักษณะจําเป(น (ที่พึงมี) ของบุคลากรที่ตองการรับเขาทํางาน หรือบุคลากรที่
ผ%านการพัฒนาแลวทางดานสายสนับสนุน ประกอบไปดวย
1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําเป.นไปตามขอกําหนดของภาระงานที่ตองรับผิดชอบ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน%ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน%ง
3. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ที่ผ%านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
แลว(ประกอบไปดวยการมุ%งผลสําฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกตองชอบธรรมและเป.นธรรม การทํางานเป.นทีม )ในระดับที่ ดี
4. บุค ลากรสายสนั บสนุน ตองมี จ รรยาบรรณตามลัก ษณะงาน ลั ก ษณะวิ ชาชีพ และ
ลักษณะวิชาการ(ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาขอ 3 จรรยาบรรณที่
กําหนดตองครอบคลุม 1-10)
5. มีความสามารถในการใชภาษาที่ สอง เพื่อเตรียมการในการเขาสู%ประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ8 สําหรับสายสนับสนุน กําหนดโดยผูบริหารมหาวิทยาลัยที่ผ%านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย)
2.4 สายงานและตําแหน2งงานที่จะส2งเสริมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
1. สายงานประเภทบริหาร
2. สายงานประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
3. สายงานประเภททั่วไป
(ตําแหน2งงานที่จะส2งเสริมเพือ่ การพัฒนาสมรรถนะเป(นไปตามมติ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.))
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2.5 ขอมูลจํานวนบุคลากรที่มอี ยู2ในป>จจุบัน สายสนับสนุน ป9งบประมาณ 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงศึกษาธิการ
ลําดับ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กอง/สํานัก/สถาบัน/คณะ
สํานักงานอธิการบดี
1.1 กองกลาง (1)
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองพัฒนานักศึกษา(2)
หน%วยงานตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(3)
สํานักงานส%งเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
สํานักส%งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
คณะครุศาสตร8
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
งานวิชาศึกษาทั่วไป
โรงเรียนสาธิต
รวม
ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2554

จํานวน (คน)

หมายเหตุ

1
58
8
14
3
6
24
6
42
3
8
7
9
11
10
20
9
25
3
3
13
283

4 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
4 กลุ%มงาน
2 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
5 กลุ%มงาน
2 กลุ%มงาน
4 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
4 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
4 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
2 กลุ%มงาน
2 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
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2.6 ภาระงานและบุคลากรสายสนับสนุน ป9งบประมาณ 2555 จําแนกตามสถานภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงศึกษาธิการ
ลําดับ
ที่

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หน2วยงาน

สํานักงานอธิการบดี
1.1 กองกลาง (1)
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองพัฒนานักศึกษา(2)
หน%วยงานตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(4)
สํานักงานส%งเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
สํานักส%งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(3)
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
คณะครุศาสตร8
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8(5)
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี(6)
บัณฑิตวิทยาลัย

จํานวน
ภาระงาน
ตลอดป9(วัน)

13,340
1,840
3,220
690
1,380
5,520
1,380
9,660
690
1,840
1,610
2,070
2,530
2,300
4,600
2,070

จํานวน
กลุ2มงาน

4 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
4 กลุ%มงาน
2 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
5 กลุ%มงาน
2 กลุ%มงาน
4 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
4 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน
4 กลุ%มงาน
3 กลุ%มงาน

จํานวน
ที่พึ่งมี
(คน)

ขาราชการ
สายสนับสนุน

1
58
8
14
3
6
24
6
42
3
8
7
9
11
10
20
9

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

จํานวนบุคลากรที่มีอยู2
ลูกจาง
พนง.
พนง.
ประจํา
ราชการ
มหาวิทยาลัย

9
1
7
1
1
-

8
1
3
1
-

35
6
10
3
5
22
4
25
3
5
4
8
7
8
14
5

จนท.ประจํา
ตามสัญญาจาง

5
2
1
6
2
2
2
4
4
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ลําดับ
ที่

หน2วยงาน

จํานวน
ภาระงาน
ตลอดป9(วัน)

จํานวน
กลุ2มงาน

จํานวน
ที่พึ่งมี
(คน)

ขาราชการ
สายสนับสนุน

จํานวนบุคลากรที่มีอยู2
ลูกจาง
พนง.
พนง.
ประจํา
ราชการ
มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ(7)
5,750
3 กลุ%มงาน
25
16
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
690
2 กลุ%มงาน
3
1
2
งานวิชาศึกษาทั่วไป
690
2 กลุ%มงาน
3
1
2
โรงเรียนสาธิต
2,990
3 กลุ%มงาน
13
1
10
รวมทั้งสิ้น
64,860
283
15
21
14
194
ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2554
หมายเหตุ :
(1) ประกอบดวย งานเลขานุการ งานธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ8 งานการเงิน งานการเจาหนาที่ งานนิติการ งานพัสดุ งานอนามัย
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ สํานักสิทธิประโยชน8
(2) ประกอบดวย กองพัฒนานักศึกษา สํานักศิลปวัฒนธรรม
(3) ประกอบดวย สํานักส%งเสริมวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ8 ศูนย8กรุงเทพ ศูนย8สระแกว
(4) ประกอบดวย สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย8คอมพิวเตอร8
(5) ประกอบดวย สํานักงานคณะ ศูนย8ภาษา
(6) ประกอบดวย สํานักงานคณะ ศูนย8วิทยาศาสตร8
(7) ประกอบดวย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โครงการจัดตั้ง วสพ. โครงการจัดตั้งอุษาคเนย8
15
16
17
18

จนท.ประจํา
ตามสัญญาจาง

9
2
39
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2.7 กรอบอัตรากําลังและแผนความตองการบุคลากร สายสนับสนุน ประจําป9งบประมาณ 2555 - 2559
เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณแผ2นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงศึกษาธิการ
ลําดับ

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หน2วยงาน

สํานักงานอธิการบดี
1.1 กองกลาง (1)
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองพัฒนานักศึกษา(2)
หน%วยงานตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(3)
สํานักงานส%งเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
สํานักส%งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
คณะครุศาสตร8
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนป>จจุบัน

จํานวน

แผนความตองการบุคลากรสายสนับสนุนในป9งบประมาณ

พนง.มหาวิทยาลัย
งบแผ2นดิน

ที่ขอเพิ่ม
จากงบ
แผ2นดิน

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

15
1
3
1
2
7
1
7
1
2
1
3
1
2
5
1

25
5
8
2
4
15
4
24
2
5
5
5
8
6
13
8

7
5
3
1
1
5
2
6
1
2
2
2
2
2
5
2

7
2
3
1
1
5
2
6
1
2
2
2
2
2
3
2

7
2
3
1
5
6
1
1
1
2
2
3
2

4
1
2

-

25
5
8
2
4
15
4
24
2
5
5
5
8
6
13
8

จํานวน
ที่พึงมี (คน)

ขรก.

ลจ.ประจํา

พนง.
ราชการ

1
58
8
14
3
6
24
6
42
3
8
7
9
11
10
20
9

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

9
1
7
1
1
-

8
1
3
1
-

2
2
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ลําดับ

15
16
17
18

หน2วยงาน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
งานวิชาศึกษาทั่วไป
โรงเรียนสาธิต
รวมบุคลากรสายสนับสนุน

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนป>จจุบัน

จํานวน

แผนความตองการบุคลากรสายสนับสนุนในป9งบประมาณ

พนง.มหาวิทยาลัย
งบแผ2นดิน

ที่ขอเพิ่ม
จากงบ
แผ2นดิน

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

1
1
55

25
12
178

7
4
-

7
3
-

7
3
-

4
3
-

-

25
12
178

จํานวน
ที่พึงมี (คน)

ขรก.

ลจ.ประจํา

พนง.
ราชการ

25
3
3
13
283

15

1
1
21

1
14

หมายเหตุ :
(1) ประกอบดวย งานเลขานุการ งานธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ8 งานการเงิน งานการเจาหนาที่ งานนิติการ งานพัสดุ งานอนามัย สถานี
วิทยุเพื่อการศึกษาฯ สํานักสิทธิประโยชน8
(2) ประกอบดวย กองพัฒนานักศึกษา สํานักศิลปวัฒนธรรม
(3) ประกอบดวย สํานักส%งเสริมวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ8 ศูนย8การศึกษากรุงเทพ ศูนย8การศึกษาสระแกว
(4) ประกอบดวย สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย8คอมพิวเตอร8
(5) ประกอบดวย สํานักงานคณะ ศูนย8ภาษา
(6) ประกอบดวย สํานักงานคณะ ศูนย8วิทยาศาสตร8
(7) ประกอบดวย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โครงการจัดตั้ง วสพ. โครงการจัดตั้งอุษาคเนย8
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หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การศึกษา
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

แผนการพัฒนาอัตรากําลังคน ระยะ 5 ป9 (พ.ศ. 2555–2559)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ป>จจุบัน
อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
(อัตรา)
คุณวุฒิ
สาขา
2555
2556
6
11
(+ศ5)
(+กทม1)

3. สาขาวิชาจิตวิทยา

6

4. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร8

5

5. สาขาวิชาสังคมศาสตร8เพื่อการพัฒนา

5

ป.เอก/
ป.โท
ป.เอก/
ป.โท

ป.เอก/
ป.โท
ป.เอก/
ป.โท
ป.เอก/
ป.โท

ดานภาษาไทย ภาษาศาสตร8 วรรณคดี
คติชนวิทยา ไทยศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
ดานภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ
ภาษาศาสตร8 ภาษาศาสตร8ประยุกต8 ภาษาและ
การสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ
ดานจิตวิทยาศาสตร8 หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
ดานบรรณารักษศาสตร8และสารสนเทศศาสตร8
สารสนเทศศาสตร8 การจัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
สังคมศาสตร8เพื่อการพัฒนา รัฐประศาสน
ศาสตร8 รัฐศาสตร8 สังคมศาสตร8เพื่อการพัฒนา
พัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ

2557

2558

2559

รวม
(อัตรา)

-

-

-

-

-

6

-

2(2ก)

-

1(ก)

-

17

-

-

-

-

-

6

-

-

1(ก)

-

-

5

2

-

-

-

1(ก)

7
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หลักสูตร

ป>จจุบัน
(อัตรา)

อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
2555
2556

คุณวุฒิ

สาขา

ป.เอก/
ป.โท
ป.เอก/
ป.โท
ป.เอก/
ป.โท
ป.เอก/
ป.โท

ศิลปกรรม ทัศนศิลปt วิจิตศิลปt หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ
นาฏศิลปt ศิลปะการแสดง หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ
ดนตรีเชิงพาณิชย8 ดุริยางคศาสตร8 หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวของ
พัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
6. สาขาวิชาศิลปกรรม

5

7. สาขาวิชาศิลปะการแสดง

4

8. สาขาวิชาดนตรีสากล

4

9. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

5

นิติศาสตรบัณฑิต
10. สาขาวิชานิติศาสตร8

6

ป.เอก/
ป.โท

นิติศาสตร8 หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ

8(+2กทม)
(+1สก)
74

ป.เอก/
ป.โท
-

รัฐประศาสนศาสตร8 รัฐศาสตร8 หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ
-

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
11. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร8
รวม(อัตรา)

2557

2558

2559

รวม
(อัตรา)

-

1(ก)

-

-

-

5

2(1ก)

-

-

-

1(ก)

5

1

1(ก)

1(ก)

-

-

5

-

1(ก)

1(ก)

1(ก)

-

5

1

1(ก)

-

-

-

7

-

-

-

-

-

11

6

6

3

2

2

79
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ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อาจารยวาที่ รอยตรี อดุลย วิวัฒนปฐพี
อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว
รศ.สมศิริ อรุโณทัย
ผศ.รอยโทหญิง วิภาวี เกียรติศริ ิ
อาจารย ดร.สุเทพ บุญซอน
ผศ.สุวิทย ฉุยฉาย
คณะกรรมการดําเนินงาน
นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
นางสาวกรรณิการ พราหมณสําราญ
นางกนกพร สัณหฤทัย
นางนิธิวดี เจริญสุข
นายสรวรรธก ไชยาวรรณ
ผลิตและเผยแพร (งานการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี)
นางสาวปราณี ศรีนพ
นางสาวสุจิตรา วงษสด
นางสาวจารุวรรณ คําเงิน
นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท
นางสาวกัญชญาวีร กุลพิพัฒนเตช
นายสรวรรธก ไชยาวรรณ

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

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ+ ในพระบรมราชูปถัมภ+
1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท+ 0-2529-0674 ตอ 246 โทรสาร 0-259-2580
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

