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คํานํา 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�   ในพระบรมราชูปถัมภ�   จั งห วัดปทุมธานี   เป#น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท+องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยมีวัตถุประสงค�ในการ
ให+การศึกษา  ส5งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  ให+บริการทางวิชาการแก5สังคม  ปรับปรุง  
ถ5ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตและส5งเสริมวิทยฐานะครูและได+กําหนด
ภาระหน+าท่ีของมหาวิทยาลัยไว+หลายประการ  ประกอบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.
2555-2559) ท่ีได+กําหนดกรอบการพัฒนาประเทศ รวมถึงแผนบริหารราชการแผ5นดิน พ.ศ.2555 – 2558 ของ
รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ�  ชิณวัตร ซึ่งมีนโยบายท่ีเกี่ยวข+องกับทิศทางการจัดหา และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และนโยบายการบริหารจัดการท่ีดี นอกจากน้ียังประกอบไปด+วยข+อมูล ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปF  (พ.ศ. 2551-2565) รวมกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระ
บรมราชูปถัมภ�  จังหวัดปทุมธานี ระยะ 4 ปF (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งได+กําหนดประเด็นนโยบาย และประเด็น
ยุทธศาสตร�รวมถึงกลยุทธ�ในแต5ละด+าน  
  มหาวิทยาลัยได+ตระหนักถึงภาระหน+าท่ีในการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให+มีความพร+อมในการ
ปฏิบัติราชการ  ให+เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีและเป#นไปตามวัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ.2547  จึงได+จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  
จังหวัดปทุมธานี  (พ.ศ. 2555-2559)ขึ้น  โดยได+ผ5านขั้นตอนการประชุมของผู+เกี่ยวข+องและคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร ท้ังน้ี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได+ให+ความเห็นชอบต5อแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปF
งบประมาณ (พ.ศ. 2555-2559)เป#นท่ีเรียบร+อยแล+วในคราวประชุมท่ี 4/2555 วันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน 2555 
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร หวังเป#นอย5างย่ิงว5า แผนพัฒนาบุคลากรประจําปFงบประมาณ (พ.ศ. 2555-
2559) จะเป#นประโยชน�และเป#นแนวทางในการขับเคลื่อนสู5การปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยในอนาคต 
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ความเปนมา
มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพสืบตอ

กันมาหลายขัน้ตอน โดยเร่ิมตนจากสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ทรงมีพระเมตตาตอการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมท่ีดินใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง
โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบัน คือ เลขท่ี 153 ถนนเพชรบุรี
แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 โดยยายนักเรียนฝกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษา ท้ัง
แผนกฝกหัดครูและแผนกสามัญดวยดีตลอดมา และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหนาชื่อตาม
ความเหมาะสม ดังนี้

1 ตุลาคม 2513 เปนวทิยาลัยครูเพชรบุรีวทิยาลงกรณ
พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ ท่ีตั้ง ปจจุบัน คือ เลขท่ี 1 ม. 20 ถนนพหลโยธิน

กิโลเมตร ท่ี 48 ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 13180 ไดท่ีดินทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย แปลงนี้มาเปนท่ีตัง้ของมหาวทิยาลัย ในปจจุบัน

14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับวิทยาลัยครู
เพชรบุรีวทิยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯ ไว ในพระบรมราชูปถัมภ

9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯพรอมดวยสมเด็จ
พระบรมราชินนีาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอท้ัง 2 พระองค ทรงเปดพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉา
เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค จํานวน
1 แสนบาท ตัง้เปนมูลนธิิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ

พ.ศ. 2520 เปดสอนถงึระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑติ
พ.ศ. 2528 เปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นดวย ครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลป

ศาสตร และ สาขาวชิาวทิยาศาสตร
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

นาม สถาบันราชภัฏ  แกวทิยาลัยครูท่ัวประเทศ คําวา ราชภัฏ  คอื ขาราชการ
24 มกราคม 2538 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เร่ือง พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.

2538 เปนผลใหสถาบันราชภัฏท่ัวประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง
6 มนีาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานพระบรม

ราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลท่ี 9 เปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏ
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาท่ีสุดมิได แกสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ อีกวาระหนึ่ง
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15 กุมภาพันธ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯวางพวงมาลาพระ
อนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวชิาชีพ คอื อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ

ปการศึกษา 2542 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ
ปการศึกษา 2543 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ
15 กุมภาพันธ 2544 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป  สมเด็จพระศรีนครินทร และหอง
ประชุม ราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร

21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ทรงลง พระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และไดประกาศ ในพระราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปนมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน
พุทธศักราช 2547

ปจจุบัน ไดเปดสอนสาขาวิชาใหม ๆ ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน ท้ังในกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ กลุมสาขาวิชาเกษตร กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กลุมสาขาวิชา ครุศาสตร และ
กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร โดยมีการแบงสวนราชการ ตามกฎกระทรวงศึกษาการ จัดตั้ง
สวนราชการในมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะครุศาสตร
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. คณะวทิยาการจัดการ
7. คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. สถาบันวจิัยและพัฒนา
9. สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวชิาการ
11. สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน
และมหีนวยงานท่ีเปนสวนงานภายในตามพระราชบัญญัตกิารบริหารสวนงานภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 คอื
1. บัณฑติวทิยาลัย
2. โรงเรียนสาธิต
3. วทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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1.2 หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ผานมาตลอดระยะ 80 ป ทําใหมีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ท้ังทางดานกายภาพ  และดานวิชาการ
ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคน
ระดับสูงใหมมีาตรฐาน  และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดย
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น สรางสรรคศิลปวทิยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและ
ย่ังยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและย่ังยนื โดยมวัีตถุประสงค ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู องคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําใหไดบัณฑิตท่ีพึงประสงคดังกลาว ก็คือ
บุคลากรท้ังผูบริหาร  อาจารยและเจาหนาท่ี  จะตองมีท้ังปริมาณท่ีเพียงพอ  และคุณภาพท่ีเหมาะสมตาม
เกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะตองไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่องเพื่อใหเทาทันตอการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการแขนงตางๆ สามารถปรับตัว ตอการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารจัดการ  การประยุกตใชเทคโนโลยี และการจัดการกับขอมูลสารสนเทศ
ท่ีทันสมัย  รวมท้ังความสามารถในดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จงึไดจัดทําแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัยขึ้น

1.3 วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดทําแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ  สําหรับใชเปนกรอบหรือแนวทางในการบริหารงานบุคคลใหมปีระสทิธิภาพ
2) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการพิจารณาควบคุม  กํากับ  และจัดสรรอัตรากําลังใหหนวยงานตางๆ

ภายในมหาวทิยาลัยใหเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนามหาวทิยาลัย
3) เพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในดานการศึกษาตอ  วิจัย

ฝกอบรม  ดูงาน  ฯลฯ

1.4 เปาหมาย
1) ตองการจัดหาอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนใหเพยีงพอตามเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัย

กลาวคือ  เมื่อสิ้นแผน 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จะมีอาจารยรวม
ท้ังสิ้นประมาณ 369 คน (รวมลาศึกษาตอ 21 คนแลว) และบุคลากรสายสนับสนุนรวมท้ังสิ้นประมาณ
283 คน
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2) ตองการพัฒนาอาจารยใหมคีุณวุฒเิปนไปตามเปาหมายของมหาวทิยาลัย  กลาวคือเมื่อสิ้นแผน
11 อัตราสวนคุณวุฒอิาจารยของมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ปริญญาเอก :
ปริญญาโท = 50 : 50

( แผน 11 =แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) )

1.5 หลักเกณฑการคดิภาระงาน
(1) การคาดประมาณจํานวนอาจารยผูสอนในแตละหลักสูตร

ใชอัตราสวนอาจารย : นักศึกษา (FTES) ตามเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญา
ตรีตอจํานวนอาจารยประจําตามคูมอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2554 ดังนี้

สาขาวชิาการศึกษาศาสตรและสังคมศาสตร 1 : 25
สาขาวทิยาศาสตร 1 :  20

นอกจากนี้ไดกําหนดภาระงานสอนของอาจารย (Teaching Load) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบอัตรากําลังควบคูกันไปดวย  โดยมหีลักเกณฑในการคํานวณ  ดังนี้

1. อาจารย 1 คน  ใหมภีาระงานขัน้ตํ่า 35 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ
1.1 งานสอน  กําหนดใหสอนขัน้ตํ่าภาคเรียนละ 18 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห
1.2 งานท่ีปรากฏเปนผลงานวชิาการ
1.3 งานงานบริการวชิาการ
1.4 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.5 งานอื่นตามภารกจิของมหาวทิยาลัย
งานสอน เปนงานหนาท่ีหลักของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยทุกคน ถาภาระงานสอน ตามขอ 1.1 ไมถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า
ท่ีกําหนดสามารถนําภาระงาน ตามขอ1.2 ขอ 1.3 ขอ1.4 ขอ 1.5 และขอ 1.6 มาทดแทนได

การคิดหนวยช่ัวโมง หมายถึง หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ หนึ่งหนวย
ช่ัวโมงตองมเีวลาไมนอยกวา 50 นาที

ท้ังนี้  งานท่ี 1.2 – 1.5 มีเกณฑในการคิดภาระงานปรากฏตามคูมือประเมินผลการ
ปฏบัิตงิานของบุคลากร พ.ศ. 2554

(2) การคาดการจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
การคาดการจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการสอน  พิจารณาตามภาระงานของ

หนวยงาน  โดยกําหนดให 1 ตําแหนง  ตองมีภาระงานไมนอยกวา 35 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห  หรือ 230
วัน/ป

ตําแหนงท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการพิจารณาจากจํานวนหองลักษณะการใชหอง
อุปกรณและประเภทเคร่ืองมือของหองปฏิบัติการวามีความจําเปนตองมีผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการ
ปฏบัิตงิานหรือไม
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1.6 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
1) แตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2) ศึกษา วเิคราะหสภาพความตองการ  ปญหาดานการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัย
3) ศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย
4) นําขอมูลผลการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง  ผลการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของ

มหาวิทยาลัย  แผนผลิตบัณฑิต  และความตองการบุคลากรโดยขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
จํานวนอัตราเกษียณ  ฯลฯ  วิเคราะหเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง  เชื่อมโยงกับ
นโยบายและเปาหมายของมหาวทิยาลัย

5) คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  พจิารณาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรใหมคีวามสมบูรณย่ิงขึ้น
6) นําเสนอสภามหาวทิยาลัยพจิารณาเห็นชอบ

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1) มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสําหรับใชเปนกรอบ  หรือแนวทางในการบริหารบุคคลใหมี

ประสทิธิภาพ
2) มหาวทิยาลัยมแีผนพัฒนาบุคลากรเปนเคร่ืองมือพิจารณาควบคุม  กํากับ  และจัดสรรอัตรากําลังให

หนวยงานตางๆ  ภายในมหาวทิยาลัยใหเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนามหาวทิยาลัย
3) มหาวทิยาลัยมฐีานขอมูลสําคัญในการพัฒนากําลังคนในดานการศึกษาตอ วจิัย  ฝกอบรม ดูงาน ฯลฯ
4) ตองการจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แหงชาต ิฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) รวมท้ังสิ้นประมาณ 12,000 คน
5) ตองการพัฒนาวชิาการ  เสริมสราง  คุณภาพของบัณฑิต  ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานนําไปสูความเปน

เลศิทางวชิาการและความเปนสากล
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บทท่ี 2
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  มีนโยบายหลักท่ีจะขยายโอกาสทาง
การศึกษาโดยใหครอบคลุมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดในพื้นท่ีใกลเคียง เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนคนดี  คนเกง  และมีคุณธรรม
จริยธรรม  รวมท้ังไดปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนารูปแบบของกิจกรรม
นอกหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ  มีโลกทัศนท่ี
กวางไกลพรอมท่ีจะออกไปทํางานได  และพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานระดับนานาชาติ   และตอบสนอง
ความตองการของประเทศ  โดยสนับสนุนใหมีการเปดหลักสูตรใหมและขยายจํานวนรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ใหบรรลุเปาหมายจํานวน 40 % ของนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 ในเขตจังหวัด
ปทุมธาน ีจังหวัดสระแกว จังหวัดปราจนีบุรี และจังหวัดในพื้นท่ีใกลเคยีง เมื่อถงึป 2558 ในการดําเนินการ
ดังกลาวจงึตองศึกษาราง แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-252559) นโยบาย
รัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว  แผนปฏบัิตริาชการของกระทรวงศึกษา ในฐานะท่ีเปนสวนราชการในสังกัด
เพื่อใหการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัยใหสอดคลอง  เชื่อมโยงกับความ
ตองการบุคลากรท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11(พ.ศ. 2555 - 2559)
1. ปฐมบท

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดพจิารณาเห็นสมควรใหประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งเปนแผนพัฒนา ฯ ท่ีภาคีทุกภาคสวนในสังคมไทยทุกระดับ ไดมีสวนรวม
ดําเนนิการ และไดใหสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตใิหความเห็นตามมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แลว เพื่อใชเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ดังมสีาระสําคัญตามท่ีแนบทายนี้ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 จนถงึวันท่ี 30 กันยายน 2559

การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกเมื่อป 2504 จนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มพัีฒนาการมาอยางตอเนื่องภายใตสถานการณและเงือ่นไข รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง
ในมติติางๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 การพัฒนาประเทศ
อยูภายใตกระแสโลกาภิวัตน จึงเปนจุดเปลี่ยนกระบวนทัศนของการวางแผนท่ียึด “คนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา” ตามแนวพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มี “การพัฒนาแบบองครวม” และเร่ิมให
ความสําคัญกับกระบวนการมสีวนรวมของภาคกีารพัฒนา ตอมาในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 และฉบับ
ท่ี 10 ได นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ
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ผลการพัฒนาประเทศกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ไดขอสรุปวา การพัฒนาเศรษฐกิจ
กาวหนา การพัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมมปีญหา การพัฒนาไมย่ังยนื และการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประยุกตใชในการพัฒนาประเทศท่ีเร่ิมดําเนินการตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 8 ตอเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมท่ีมุงพัฒนา
เศรษฐกิจ เปนการเนนใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนาประเทศทุกขั้นตอนตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ตอเนื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ยังคงอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศ เนนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับภาคสวนตางๆ และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ยังคงนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาพื้นฐาน มุงสรางภูมคิุมกันใหกับประเทศภายใตทุนสําคัญ 3 ทุน ไดแก ทุนเศรษฐกจิ ทุนสังคม ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผลการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 พบวา
สังคมไทยไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอยางกวางขวางในทุกภาคสวน ขณะท่ีความอยู
เย็นเปนสุขในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 อยูระหวางรอยละ 66 – 67 ใกลเคียงกับรอยละ 65 ในป 2549
ซึ่งเปนปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 โดยปจจัยดานเศรษฐกจิท่ีเขมแข็ง การมงีานทํา ความเขมแข็งของ
ชุมชน และความอบอุนของครอบครัว สงผลตอความอยูเย็นเปนสุข อยางไรก็ตาม ปจจัยท่ียังเปนอุปสรรคท่ี
สําคัญ ไดแก ความสมานฉันทในสังคม สภาพแวดลอมและระบบนิเวศขาดความสมดุล รวมถึงสุขภาวะของ
คนไทยในดานคุณภาพการศึกษา

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่10
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดมีการประยุกตใชและมีผลอยางเปนรูปธรรมในชวงท่ี

ประเทศไทยเผชิญวกิฤตเศรษฐกิจเมื่อป 2540 และเปนแนวทางปฏิบัติอันสําคัญย่ิงในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยใหพนจากภาวะวิกฤต ท้ังวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีสงผลกระทบตอประเทศไทย รวมถึงวิกฤตท่ีเกิดขึ้น
ภายในประเทศท้ังวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสังคม การนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติ ไดสงผลใหประเทศไทยเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสูงขึ้นในหลายดาน ขณะท่ี
บางเร่ืองอยูในระหวางการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและประชาชนไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
รุนแรงในเบ้ืองตนแตสามารถฟนตัวไดเร็วขึ้น ความกาวหนาในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู
การปฏิบัติของทุกภาคสวนเพื่อมุงหวังใหเกิดภูมิคุมกันแกตัวเอง ครอบครัว องคกร สังคมและประเทศมี
หลายประการ

ในสวนภาครัฐ ไดนอมนําไปประยุกตใชในการบริหารประเทศในหลายระดับ ท้ังเปน
หลักการบริหารเศรษฐกิจในระดับมหภาค การกําหนดนโยบายภาครัฐท่ีย่ังยืน การกําหนดกลยุทธและการ
ดําเนินการตามนโยบายท่ีเหมาะสม ตลอดระยะเวลากวา 10 ปท่ีผานมาประเทศไทยไดดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคอยางรัดกุมมากขึ้น บนพื้นฐานการของการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยกําหนด
กรอบการคลังท่ีย่ังยืนเพื่อเปนกฎเกณฑในการใชจายงบประมาณของรัฐบาล ประกอบดวย 1) การรักษา
สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในระดับท่ีไมเกินรอยละ 50.02) การกําหนดสัดสวน
รายจายการลงทุนของรัฐบาลไมตํ่ากวารอยละ 25.0 ของงบประมาณโดยรวม และ 3) การกําหนดภาระหนี้
รัฐบาลไมใหเกนิรอยละ 15.0ของงบประมาณรวม
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ขณะท่ี ภาคธุรกิจเอกชน ไดมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
กวางขวางมากขึ้นภายหลังวกิฤตเศรษฐกจิในชวงป 2540 องคกรภาคธุรกจิไดมีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจเพื่อใหมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น บทเรียนจากวิกฤตทําใหองคกรธุรกิจขนาดใหญเร่ิมมี
วิสัยทัศนท่ีมุงกําไรระยะยาวมากกวาในระยะสั้น และใหความเปนธรรมแกผูมีสวนไดสวนเสีย การ
เปลี่ยนแปลงแนวคดิและวสิัยทัศนในการดําเนนิธุรกจิไดสงผลตอการวางแผนการลงทุน การผลติ การบริหาร
กําลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกดาน ท้ังกลุมธุรกิจขนาดใหญ และกลุมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม มกีารกระจายความเสี่ยงอยางรอบคอบ โดยเฉพาะการกระจายแหลงเงินทุนจากหนี้ระยะสั้น
ในตลาดเงนิมาเปนการระดมทุนในตลาดทุนมากขึ้น สนิเชื่อของภาคธุรกจิท่ีไมใชสถาบันการเงินตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศลดลงจากรอยละ 44.1 ในป 2546 เปนรอยละ 36.3 ในป 2543 ขณะท่ีการออกหุนกูและ
หุนทุนมีสัดสวนเพิ่มขึ้น การระดมทุนไดคํานึงถึงศักยภาพของทุนในประเทศอยางรอบคอบมากกวาในชวง
กอนเกิดภาวะวิกฤต จึงลดการกอหนี้ตางประเทศลงอยางชัดเจน สัดสวนหนี้ตางประเทศตอผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศลดลงจากรอยละ 72.9 ในป 2542 เปนรอยละ 33.9 ในป 2553 รวมท้ังมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการสรางฐานการผลติท่ีใชวัตถุดบิโดยเฉพาะภาคเกษตรและนําภูมปิญญาทองถิ่นมาตอยอด
สรางคุณคาท่ีผลประโยชนตกอยูกับประชาชนในพื้นท่ี เชน การผลติและการสงออกสนิคาเคร่ืองใชในบาน สบู
ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร รายไดจึงกระจายสูชุมชน สินคาสงออกเร่ิมมีฐานท่ีกระจายประเภทผลิตภัณฑ
หลากหลายมากขึ้นเชนเดยีวกับการกระจายตลาดสงออกไปสูตลาดใหมๆ เพื่อลดความเสี่ยง

สวน ภาคประชาชนและชุมชน รับรู เขาใจและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย ประหยัด ไมฟุมเฟอย มีการเก็บออม และสรางการมี
สวนรวมในชุมชน จากการเผยแพรแนวคดิและหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยางตอเนื่อง กวางขวางตั้งแต
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เปนตนมา ทําใหการรับรูของประชาชนขยายตัวคอนขางมาก จากผลการ
สํารวจของโครงการ พ.ศ. พอเพยีงในชวงป 2550 – 2551 ประชาชนกลุมตัวอยางท้ังหมดรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร และวิทยุ ขณะท่ี
ความเขาใจในการนําไปประยุกตใชเพื่อการดํารงชีพมสีูงถงึรอยละ 74.0 ของกลุมตัวอยาง ความเขาใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกตางกันในแตละหลักการ ในหลักความพอประมาณ การมี
ภูมิคุมกัน และเงื่อนไขการมีความรู พบวา การมีคุณธรรมอยูในเกณฑสูงถึงรอยละ 75–85 ขณะท่ีความ
เขาใจในหลักความมเีหตุผลมรีอยละ 44.0 และประชาชนมีความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วามเีชื่อมโยงอยางมากกับการประหยัด ไมฟุมเฟอย มีชีวิตเรียบงาย มีการออม และเอื้อเฟอ เผื่อแผ แบงปน
ชวยเหลอืผูท่ีดอยโอกาส

ขณะท่ี ภาคเกษตร เปนภาคท่ีมีความสําคัญและมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในทุกระดับอยางกวางขวางตั้งแตระดับเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หลักการของ
เกษตรทฤษฎีใหมเปนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรท่ีเปนรูปธรรม นําไปสู
ความพออยูพอกนิมคีวามม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร ลดรายจาย พึ่งตนเอง และแกปญหาความยากจน
ของภาคครัวเรือนและภาคชุมชน เกษตรกรท่ีนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
หลายพื้นท่ี ปรากฏผลชัดเจนวาสามารถกาวพนภาวะหนี้สินจากการทําการเกษตรเชิงพาณิชยสูเกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรียวนเกษตร เกษตรกรตัวอยางท่ีไดรับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดาริ ตางก็ยืนยันวาเกษตรกรท่ีเร่ิมตนชีวิตใหมดวยการดําเนินตามเกษตรทฤษฎีใหมท่ีลดรายจาย ลดการใช
สารเคมี และเนนการผลิตท่ียึดความมีเหตุผล และองคความรู สามารถทําใหเกษตรกรมีเงินออม หลุดพน
จากภาวะหนี้สนิ และมรีายไดม่ันคงสามารถชวยเหลอื แบงปนใหเพื่อนบานและชุมชน

นอกจากนี้ ดานการศึกษา ท้ังมูลนิธิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสถาบันวิจัยอื่นๆ ไดมีการสรางองคความรูเกี่ยวกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปประยุกตใชอยางหลากหลายมากขึ้น มีการสังเคราะหบทเรียนจากการปฏิบัติจริง นํามาจัดระบบ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางกวางขวางในหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่น จัดทําหลักสูตรการเรียน
การสอนและการฝกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหลักสูตรท้ังระดับ
การศึกษาขัน้พื้นฐานและมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามี 26 หลักสูตร/รายวิชา ใน 19 สถาบัน มี
การเสริมสรางเครือขายการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยท่ีมีการเปดสอน รวมท้ังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางสมํ่าเสมอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเขมขนย่ิงขึ้น

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลตอทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังตองเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีผันผวน ซับซอนและคาดการณผลกระทบไดยาก แมวาในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุมกัน
เพิ่มขึ้น และมีภูมิคุมกันท่ีแข็งแกรงแตกตางกันไปท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แตก็ยังไม
เพียงพอท่ีจะรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหประเทศตอง
เผชิญกับความเสี่ยงในหลายมติิ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐท่ีออนแอ โครงสรางเศรษฐกิจท่ี
ไมสามารถรองรับการเติบโตอยางย่ังยืน ท้ังความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของคานิยมท่ีดีงามในสังคมไทย
ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงดานความม่ันคงของประเทศ
จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นภายใตหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง โดยเสริมสรางทุนท่ีมอียูของประเทศใหเขมแข็ง ท้ังทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพื่อ
เตรียมพรอมใหประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางย่ังยนื

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดท่ีมีความตอเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบัง
เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงขึ้นในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสาย
กลาง เชื่อมโยงทุกมติขิองการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดย
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มกีารวเิคราะหอยาง “มเีหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุ
กับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก ความ
สมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมอืงเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอ
พรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท้ังนี้ การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไป
ตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังเสริมสรางศีลธรรมและสานึกใน
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันท่ีดีใหพรอม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นท้ังในระดับปจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ

การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11
จึงตองเรงสรางภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาดานตางๆ เพื่อปองกันปจจัยเสี่ยงท่ีสังคมไทยตองเผชิญ
และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง ควบคูไปกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนําไปสูการ
พัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและย่ังยืน โดยมีแนวทางการสรางภูมิคุมกันในประเด็นตางๆ ท่ีสําคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ดงันี้

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมคิุมกันตัง้แตระดับ
ปจเจก ครอบครัวและชุมชนสูสังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไดอยางมี
ประสทิธิภาพ ประกอบดวย

1.1 การสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับการสราง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ มี
โอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานในการสรางอาชีพและรายไดท่ีม่ันคง สามารถเขาถึง
กระบวนการยุตธิรรมอยางเสมอภาคและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีโปรงใส ยึดประโยชนสวนรวมและเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ

1.2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรยีนรูตลอดชวีติ ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีความพรอมท้ังดานรางกายท่ี
สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาท่ีรอบรู และมีจิตใจท่ีสานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและ
สามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็ง
และเอื้อตอการพัฒนาคน

2. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ท่ีมุง
พัฒนาเศรษฐกจิภายในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก โดยการสรางความเขมแข็งใหกับ
ผูประกอบการในภาคการผลติและบริการ โดยเฉพาะวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการหนึ่ง
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ตําบล หนึ่งผลติภัณฑ และผูประกอบการในภาคเกษตร ใหใชภูมิปญญา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค เพื่อยกระดับสูการผลิตและการใหบริการบนฐานความรู และท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนใหมกีารเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคตางๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมท้ัง
สรางภูมคิุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบดวย

2.1 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหาร
และพลังงาน ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรให
เขมแข็งและสามารถใชประโยชนไดอยางย่ังยืน เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมี
ความม่ันคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสรางความม่ันคงในอาชีพและ
รายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการสราง
ความม่ันคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพท้ังในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสรางภูมิคุมกันให
ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองและเผชิญกับปจจัยเสี่ยงตางๆ ไดอยางม่ันคง

2.2 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ย่ังยืน ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา
ภายใตปจจัยสนับสนุนท่ีเอื้ออํานวยและระบบการแขงขันท่ีเปนธรรม มุงปรับโครงสรางการคาและการลงทุน
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบริการท่ีมี
ศักยภาพ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ และ
บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเขมแข็งและ
ขยายตัวอยางมคีุณภาพ

2.3 การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพื่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความ
รวมมอืระหวางประเทศในภูมภิาคตางๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมภูีมคิุมกันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกใหความสําคัญกับการพัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาท่ีย่ังยืนและยึด
ผลประโยชนรวมกันท้ังในระดับอนุภูมภิาคและภูมภิาค สรางปฏสิัมพันธในความรวมมอืระหวางประเทศอยาง
สรางสรรค เตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของภาคกีารพัฒนาภายในประเทศตัง้แตระดับชุมชนทองถิ่นใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของ
ระบบนเิวศบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล รักษาและใชประโยชน การปรับกระบวนทัศน
การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ควบคูไปกับการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สราง
ภูมคิุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพื่อใหสังคมมี
ภูมคิุมกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิและยกระดับคุณภาพชีวติใหคนในสังคมไทย
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โดยสรุป การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จะเปนการสรางภูมิคุมกันใน
มิติตางๆใหแก ปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใชแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู
ความย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 พรอมท้ังขยายการ
นําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพจาก 3 ทุน ท้ังทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปน 6 ทุน ไดแก ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และทุนทางวัฒนธรรมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสรางฐาน
ทางปญญาเพื่อเปนภูมคิุมกันใหกับคนและสังคมไทยเปนสังคมท่ีมคีุณภาพ กาวสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวท่ี
มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอยางย่ังยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยนาความรูและจุดแข็งของอัต
ลักษณไทยมาปรับโครงสรางเศรษฐกจิบนฐานนวัตกรรมท่ีเขมแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอยางรูเทาทัน สรางความย่ังยืนของภาคเกษตรและความม่ังคั่งดานอาหารและพลังงาน รวมท้ังการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ควบคูไปกับการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลและ
ความสมานฉันทในทุกภาคสวนและทุกระดับ เปนฐานการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและสมดุล มุงสูการอยู
รวมกันในสังคมอยางมคีวามสุขและเปนธรรม

2. การประเมนิสถานการณ ความเสี่ยงและการสรางภมูคิุมกันของประเทศ
2.1 สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมผีลตอการพัฒนาประเทศ

ประเทศไทยยังตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกสําคัญท่ีสงผลกระทบ
ตอการพัฒนาประเทศ ท้ังท่ีจะเปนโอกาสและอุปสรรค ดังนี้

2.1.1 การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
1) กฎ กติกาใหมของโลกหลายดานสงผลใหทุกประเทศตอง

ปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกท่ีผานมาไดสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการ
บริหารจัดการเศรษฐกจิโลกท้ังดานการคา การลงทุน การเงนิ สิ่งแวดลอม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหม
ของโลก

2) การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยกลาง รวมทั้ง
ภูมิภาคเอเชียซึ่งทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม อาทิ ฮองกง เกาหลี
สงิคโปร ไตหวัน และกลุมประเทศอาเซยีน ท่ีมแีนวโนมเปนศูนยกลางการผลติสนิคาอุตสาหกรรมโลก ขณะท่ี
นโยบายการเปดประเทศของจนี รัสเซยี พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพิ่มขึ้นของชนช้ัน
กลางในภูมภิาคเอเชีย จะชวยเพิ่มกาลังซื้อในตลาดโลก

3) การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.86 ลานคน และการเปนสังคมผูสูงอายุของประเทศสําคัญในโลก มี
ผลกระทบตอการเคลื่อนยายกําลังคนขามประเทศ

4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหสภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน ในชวง 30 ปท่ีผานมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ สงผลให
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สภาพภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยคร้ังและทวีความรุนแรง อาทิ แผนดินไหว
ดนิถลม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ไฟปา

5) ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของโลก มีแนวโนมจะเปน
ปญหาสําคัญ ความตองการพืชพลังงาน สินคาเกษตรและอาหารมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากร
โลก แตการผลิตพืชอาหารลดลงดวยขอจํากัดดานพื้นท่ี เทคโนโลยีท่ีมีอยู และการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมอิากาศ

6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมบีทบาทสาํคัญตอการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตอบสนองตอการดาํรงชวีติของประชาชนมากย่ิงขึน้ ท้ังเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมอง
และจติ ซึ่งจะเปนไดท้ังโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมขอมูลธุรกจิหรือขอมูลสวน
บุคคล

7) การกอการรายสากลเปนภัยคุกคามประชาคมโลก การกอการ
รายและอาชญากรรมขามชาตมิแีนวโนมขยายตัวท่ัวโลกและรุนแรง มรูีปแบบและโครงขายท่ีซับซอนมากขึ้น

2.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ สรุปไดดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและ

เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศไทยอยูในเกณฑดี โดยภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลติท่ีมีบทบาทสูง
ภาคเกษตรเปนแหลงสรางรายไดหลักของประชาชนสวนใหญในประเทศและเปนฐานในการสรางมูลคาเพิ่ม
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมบีทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกเศรษฐกจิ

2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยกาวสูสังคม
ผูสูงอายุจากการมีโครงสรางประชากรท่ีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับการ
พัฒนาศักยภาพทุกชวงวัย แตยังมปีญหาดานคุณภาพการศึกษาและสติปญญาของเด็ก มีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุขภาพ และผลติภาพแรงงานตํ่า

3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทุนทรัพยากร ธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลซ้ําเติมใหปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรุนแรง กระทบตอผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมยังไมมปีระสทิธิภาพเทาท่ีควร

4) การเปลี่ยนแปลงดานการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ
ประชาชนมคีวามตื่นตัวทางการเมอืงสูงขึ้น แตความขัดแยงทางการเมืองและความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใตยังดํารงอยูและสงผลตอเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน ความเชื่อม่ันของนานาประเทศ
ตลอดจนความสงบสุขท่ีลดลง ขณะท่ีประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมท่ีดีขึ้น แตขีด
ความสามารถในการปองกันการทุจริตตองปรับปรุง การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเร่ืองการเพิ่ม
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รายไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตมคีวามลาชาในการถายโอนภารกิจและมีความไมชัดเจนในการแบง
บทบาทหนาท่ีกับราชการ

สวนกลาง ขณะเดยีวกัน การคอรรัปช่ันยังคงเปนปญหาสําคัญของไทย กลุมคนรุนใหมเห็นวาการคอรรัปช่ัน
เปนเร่ืองท่ียอมรับได

2.2 การประเมนิความเสี่ยง
ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยง ท่ีตอง

เตรียมการสรางภูมคิุมกันใหประเทศพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยางมปีระสทิธิภาพ 6 ประการ ดังนี้
2.2.1 การบริหารภาครัฐออนแอ ไมสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได

อยางมปีระสทิธิภาพ อํานาจรัฐถูกใชเพื่อผลประโยชนของคนบางกลุม ความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาค
ประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชนในบางพื้นท่ีมชีองวางมากขึ้น

2.2.2 โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรับการเจริญเติบโตอยาง
ย่ังยืน เศรษฐกจิไทยมคีวามออนไหวตอความผันผวนของเศรษฐกจิโลกและปจจัยแวดลอมโลกท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป การขยายตัวทางเศรษฐกจิขึ้นอยูกับปจจยัการผลติดัง้เดมิโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกท่ีมีผลิตภาพ
การผลติตํ่า เปนอุปสรรคตอการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก

2.2.3 โครงสรางประชากรที่มวีัยสูงอายุเพิ่มขึ้นขณะที่ประชากรวัยเด็กและ
วัยแรงงานลดลง ประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในป 2568 ขณะท่ีประชากรวัยเด็กมี
สัดสวนลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหสัดสวนประชากรวัยแรงงานลดลงในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 อาจ
กระทบตอความตองการแรงงานในระบบเศรษฐกจิในอนาคต

2.2.4 คานิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน
กระแสโลกาภิวัตนมผีลกระทบตอวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมท่ีดีงาม สงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม
คนไทยใหความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมท่ีดงีามลดลง

2.2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของประเทศมีแนวโนม
เสื่อมโทรมรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานกายภาพ การใชประโยชน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสงผลใหสถานการณและแนวโนมความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทวี
ความรุนแรง โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ํา การใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ไมคุมคา และปริมาณของเสียท่ี
เพิ่มขึ้น นําไปสูความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝงอยาง
ตอเนื่อง

2.2.6 ประเทศไทยยังคงมคีวามเสี่ยงดานความม่ันคง ท้ังท่ีมาจากปญหาการ
กอความไมสงบในประเทศ ปญหาการกอการราย วิกฤตเศรษฐกิจและการแขงขันดานตางๆ ในเวทีระหวาง
ประเทศ รวมท้ัง ภัยพบัิตท่ีิเกดิจากมนุษยและธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง มีแนวโนมจะมีความ
รุนแรงและผลกระทบเพิ่มขึ้นในระยะตอไป
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2.3 การสรางภูมคิุมกันของประเทศ
เพื่อใหประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางมี

ประสทิธิภาพ จําเปนตองสรางภูมคิุมกันประเทศ ดังนี้
2.3.1 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักท่ียึดโยงคนในชาติใหเกาะเกี่ยว
กันอยางแนนเฟน เปนแบบอยางในการดําเนนิชีวติของคนในสังคม

2.3.2 การพัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การ
วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพตํ่า ไปสูการใชความรู
และความชํานาญดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

2.3.3 สังคมไทยมีคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม
สามารถยึดโยงคนไทยใหเปนเอกภาพ ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแยงในสังคมไทย ประชาชน
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกตใชกับชีวติประจําวัน ครอบครัวบมเพาะความเปนไทยท่ีมีจิต
สานกึและอัตลักษณใหบุตรหลานไดตระหนักถงึรากเหงาของตนเอง

2.3.4 ภาคการเกษตรเปนฐานรายไดหลักและความม่ันคงดานอาหารของ
ประเทศ กอใหเกิดประโยชนหลายดาน ท้ังแหลงสรางงาน แหลงผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของ
สังคมไทย มสีวนสําคัญในการลดความยากจน สรางงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน

2.3.5 ชุมชนเปนกลไกที่มีความสามารถในการบรหิารจัดการ มีสวนรวมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเปนสังคมสวัสดิการ เปนพลังหลักในการพัฒนารากฐานของ
ประเทศใหม่ันคง ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทาปญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นไดอยางมปีระสทิธิภาพ กลไกชุมชนสามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญรุงเรือง

3. แนวคดิและทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.1 แนวคดิหลัก

ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีจะ
สงผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี
เหมาะสม ขณะท่ีการทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะท่ีผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศท่ีไมเอื้อตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระยะยาว ท้ังมี
ความเสี่ยงในหลายมิติท่ีอาจทาใหปญหาตางๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจําเปนตอง
เตรียมพรอมและสรางภูมคิุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางม่ันคงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จงึมแีนวคดิท่ีตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อน
ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนย่ิงขึ้นในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปน
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องครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังมิติตัว
คน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ

3.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดตระหนักถึงสถานการณ

และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนดาน
เศรษฐกจิพลังงาน และภูมิอากาศ ท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยท้ังเชิง
บวกและลบดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว จงึเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพท่ีมอียูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเพื่อ
สรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เพื่อสามารถใช
โอกาสท่ีเกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุมกันของทุนท่ีมีอยูในสังคมไทยไดอยางเหมาะสม พรอมกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558ขณะเดียวกัน จําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพท้ัง
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การ
พัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคดิสรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทยการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเปนการสราง
ภูมิคุมกันในมิติตางๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพ
มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมท้ังเสริมสรางใหแข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนา
ประเทศท่ีสําคัญไดแก การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน
สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมอยางเปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน)มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
ความคิดสรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมภิาคตางๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในสวนการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังการ
สรางภูมคิุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
ขณะเดียวกัน จําเปนตองมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
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การพัฒนาระบบราชการและขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสทิธิภาพการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางมีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและสราง
ความเปนธรรมในการเขาถงึทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสานึก คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก
ประชาชนทุกกลุม

4. วสัิยทัศนและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มุงพัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนย่ิงขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ให
ความสําคัญกับการสรางกระบวนการมสีวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุก
มติิ อยางบูรณาการ และเปนองครวม และยึดวสิัยทัศนป พ.ศ. 2570 ดังนี้

4.1 วสัิยทัศนและพันธกจิการพัฒนาประเทศ
การจัดทําแผนพัฒนาในระยะ 5 ป ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวดังกลาว

จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูงในชวงระยะ 5 ป แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 จงึประกอบดวยวสิัยทัศนและพันธกจิ ดังนี้

4.1.1 วสิัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมี

ภูมคิุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”

4.1.2 พันธกิจ
1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคง

ในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม

“คนไทยภาคภูมใิจในความเปนไทย มมีติรไมตรีบนวถีิชีวติแหงความพอเพยีง ยดึมั่นในวฒันธรรม
ประชาธปิไตย และหลักธรรมาภบิาล การบริการสาธารณะขัน้พื้นฐานที่ทั่วถึง มคุีณภาพ สังคมมี
ความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการ

ผลติเปนมติรกับสิ่งแวดลอม มคีวามมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่
พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทโีลก สามารถอยูในประชาคมภูมภิาคและโลกไดอยางมศีักดิ์ศรี”
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2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและ
การดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถ
ปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบน
ฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสราง
การผลติและการบริโภคใหเปนมติรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพื่อความ
ม่ันคงทางเศรษฐกจิและสังคม

4) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศและภัยพบัิตทิางธรรมชาติ

4.2. วัตถุประสงคและเปาหมาย

4.2.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสงัคมสงบสันตสิุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ

สตปิญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมบีทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมคีุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิใหเตบิโตอยางมเีสถยีรภาพ คุณภาพ และย่ังยืน

เปนผูนํา การผลติสนิคาและบริการบนฐานปญญาและความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลติและการบริโภคเปนมติรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนตํ่า

4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอ
ตอการรักษาสมดุลของระบบนเิวศ และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ

4.2.2 เปาหมายหลัก
1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความ

เหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันไมตํ่ากวา
5.0 คะแนน

2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทาง
สังคมมคีวามเขมแข็งมากขึ้น

3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให
ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไมตํ่ากวารอยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกจิของประเทศ เพิ่มมูลคาผลติภัณฑของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมตอ ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ใหมสีัดสวนไมตํ่ากวารอยละ 40.0

4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังเพิ่มพื้นท่ีปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนเิวศ
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4.2.3 ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวาง

กลุมประชากรท่ีมีรายไดสูงสุดรอยละ 10.0 กับกลุมท่ีมีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความ
ยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเขาถึง การคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการ
คอรรัปช่ัน

2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน
บุคลากรดานการวจิัยและพัฒนา อัตราการปวยดวยโรคไมตดิตอ และดัชนคีวามอบอุนของครอบครัว

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการ
ผลติรวม อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกจิของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอผลติภัณฑมวลรวมในประเทศ

4) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีประเทศ และ
สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศตอหัว

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา(เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการศกึษา)
การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกจิเจริญเตบิโตอยางมีคุณภาพและ

ย่ังยนื ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและ
ซับซอนมากย่ิงขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงจําเปนตองกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร
การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเรงสรางภูมคิุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ
ใหเขมแข็ง ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มีดังนี้ (เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษา)

5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน มุง
เตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมี
ภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอมท้ังดานรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาท่ีรอบรู
และมีจิตใจท่ีสานึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรูตลอดชีวติ ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอ
การพัฒนาคน รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน
และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศโดยมแีนวทางสําคัญ ดังนี้

5.2.1 ปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม โดยสงเสริม
คูสมรสท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหมีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหตํ่ากวาระดับท่ี
เปนอยูปจจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและสงเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาตขิองพื้นท่ี
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5.2.2 พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรูสูวัฒนธรรมการเกื้อกูล เสริมสรางทักษะใหคนมีการ
เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวติ การตอยอดสูนวัตกรรมความรู การฝกฝนจนเกดิความคดิสรางสรรค

5.2.3 สงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสราง
เสริมสุขภาวะคนไทยใหมคีวามสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ โดยการพัฒนาความรูและทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และลดปจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดลอมท่ีมผีลตอสุขภาพ

5.2.4 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระตุนใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู
ดวยการสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน สรางนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก
และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน
และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย สงเสริมการศึกษา
ทางเลอืกท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สรางปจจัยสนับสนุนใหเกดิการเรียนรูตลอดชีวติ

5.2.5 เสรมิสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม สงเสริมใหทุกภาคสวน
นาคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยเปนฐานในการพัฒนาคนและสังคม โดยสงเสริมความเขมแข็งของ
สถาบันหลักทางสังคม พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน และสรางคานิยมใหคน
ไทยภาคภูมใิจในวัฒนธรรมไทย

5.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน
เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐานการผลติท่ีม่ันคงและเตบิโตอยางมปีระสทิธิภาพ สามารถผลติสนิคาเกษตร อาหาร
และพลังงานท่ีมมูีลคาเพิ่ม มคีุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เปนมติรกับสิ่งแวดลอม และมปีริมาณเพยีงพอกับ
ความตองการของตลาดในระดับราคาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความ
ม่ันคงในอาชีพและรายไดเกษตรกร สนับสนุนครัวเรือนและองคกรเกษตรกร ชุมชนและเกษตรกรใหเขมแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยนื โดยมแีนวทางสําคัญ ดังนี้

5.3.3 การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน สงเสริม
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการนํา
องคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลติท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคดิริเร่ิมสรางสรรคมาใช
ในการสรางมูลคาเพิ่มสินคา ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหาร มาตรฐานระบบการผลติสนิคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตร
และตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการระบบสนิคาเกษตรและอาหารรวมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสทิธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิ
สตกิสของภาคเกษตร

5.5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม มุงเพิ่มศักยภาพในการใชประโยชนจากความไดเปรียบดานท่ีตั้งของประเทศในเชิง
ยุทธศาสตร ซึ่งเปนจุดเชื่อมโยงท่ีสําคัญในภูมภิาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟก เสริมสรางประโยชนของไทยใน
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ดานการคา การลงทุน การเงินและโอกาสดานการตลาดระหวางประเทศ ในการเขาสูประชาคมอาเซียน
รวมท้ังเชื่อมโยงดานการคาการลงทุนกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหมในเอเชียและกลุมเศรษฐกิจใหมใน
เอเชียแปซิฟก รวมท้ังผลักดันบทบาทของไทยใหเปนสวนสําคัญของความรวมมือในการพัฒนาภายใตกรอบ
ตางๆ ไดแก อนุภูมภิาค อาเซยีน อาเซยีนและพันธมติร รวมท้ังเอเชียแปซฟิก โดยมแีนวทางสําคัญ ดังนี้

5.5.3 สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความ
รวมมอืระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการรวมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ
เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการ เพื่อ
ปองกันสนิคาและบริการนําเขาท่ีไมไดคุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน

5.5.10 ปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศต้ังแตระดับชุมชนทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีในการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน สงเสริมศักยภาพดานวชิาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสรางความ
ใกลชิด และปฏสิัมพันธกับประเทศในอนุภูมภิาค
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2.2 แผนการบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลม 128 ตอนพเิศษ 109 ง ลงวันท่ี 21 กนัยายน 2554
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชนิวัตร นายกรัฐมนตรี

โดยนํามาเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการท่ีจะกําหนดกรอบการจัดหา และพัฒนาบุคลากรของ
มหาวทิยาลัย ดังนี้

1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนนิการในปแรก
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุลและ

ความเขมแข็งอยางมคีุณภาพใหแกระบบเศรษฐกจิมหภาค
1.8.2 ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา300 บาท และผูท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาทอยางสอดคลองกับผลิตภาพและผลิต
ภาพ

2.ในสวนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ปของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลจะดําเนิน
นโยบายหลักในการบรหิารประเทศซึ่งปรากฏตามนโยบายขอที่ 2 ถงึขอที่ 8 ดังตอไปนี้

2. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยดํารงไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหง

องคพระมหากษัตริย นอมนําพระราชดําริท้ังปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม พรอมท้ังอัญเชิญไปปฏิบัติให
เปนรูปธรรมเพื่อใหประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยท้ังจะสงเสริมและเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อใหสังคมไทยเปนสังคม
แหงการรูรักสามัคคี และดําเนนิชีวติอยางพอเพยีง

3. นโยบายเศรษฐกจิ
3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

3.3.1 ภาคเกษตร
7) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรใน

ดานธุรกจิ สรางเกษตรกรรุนใหมจากโครงการกองทุนตั้งตัวได รวมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อความ
เปนเลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดําเนินการใหบุคลากรของสถาบันการศึกษาไดทําหนาท่ีสนับสนุน
การสงเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑ และการ
ตรวจสอบยอนกลับแหลงผลติเรงรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
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3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.1 สนับสนุนการเขาถึงขอมูลและขาวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สงเสริมการลดการใชพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และเพิ่มขดีความสามารถการแขงขันของประเทศในระยะยาว

3.6.2 สงเสริมการเขาถงึการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะท่ีมีการใช
งานตามความเหมาะสมโดยไมคิดคาใชจาย ผลักดันใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ ใชกองทุนวจิัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะจัดใหมบีริการเครือขายอินเทอรเน็ตตามมาตรฐานการใหบริการในพื้นท่ี
สาธารณะ สถานท่ีราชการ และสถานศึกษาท่ีกําหนดโดยไมคิดคาใชจาย หรือกําหนดเปนเงื่อนไขให
ผูประกอบการจัดใหบริการโทรคมนาคมอยางท่ัวถงึ

3.6.3 สงเสริมการใชคลื่นความถี่อันเปนทรัพยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ อีกท้ังดํารงรักษาไวซึ่งสิทธิอันพึงไดของ
ประเทศในการใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมเหนอืพื้นผวิโลก

3.6.4 สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนท้ังภาครัฐ ภาค
ประชาชน รวมท้ังการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใชเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล
ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงการกอใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังตอประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันให
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติดําเนินการรวมกับ
หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ

3.6.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และ
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกสนับสนุนแหลงทุนสําหรับผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดยอม รวมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมศัีกยภาพไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการ
ของอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ภูมภิาค

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชวีติ
4.1 นโยบายการศกึษา

4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏรูิประบบความรูของสังคมไทย อัน
ประกอบดวยการยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล จัดใหมีโครงการตําราแหงชาติท่ีบรรจุความรูท่ี
กาวหนาและไดมาตรฐานท้ังความรูท่ีเปนสากลและภูมปิญญาทองถิ่น สงเสริมการอาน พรอมท้ังสงเสริมการ
เรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น จัดใหมีระบบการจัดการความรู ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเปนทองถิ่นและความเปน
ไทยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาทุกระดับช้ันโดยวัดผลจากการผานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ขจัดความไมรูหนังสอืใหสิ้นไปจากสังคมไทย จัดใหมคีรูดเีพยีงพอในทุกหองเรียน ใหมโีรงเรียนและ
สถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นท่ี พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให
ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมมุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจก รวมท้ังสรางความตระหนักในสิทธิและ
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หนาท่ีความเสมอภาค และดําเนินการใหการศึกษาเปนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแทจริงปรับปรุง
โครงสรางระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูพื้นท่ีใหเสร็จสมบูรณโดยเร่ิมจากพื้นท่ีท่ีมีความ
พรอม

4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
คํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร
ผูดอยโอกาส ผูพกิาร ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมท้ังชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแต
อยูในครรภมารดาถงึแรกเกดิใหไดรับการดูแลอยางมปีระสทิธิภาพท้ังแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามวัยและพัฒนาการอยางมคีุณภาพตัง้แตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยจัดใหมกีารเทียบโอน
วุฒิการศึกษาสําหรับกลุมท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน กลุมแมบาน จัดใหมีระบบสะสมผลการศึกษา
และการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสใหกวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้ จะ
ดําเนนิการลดขอจํากัดของการเขาถงึการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาช้ันสูง โดยจัดใหมี “โครงการ
เงินกูเพื่อการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต” โดยใหผูกูเร่ิมใชคืนตอเมื่อมีรายไดเพียงพอท่ีจะเลี้ยงตัวได
พักชําระหนี้แกผูเปนหนี้กองทุนกูยมืเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เปนระบบท่ีผูกพันกับรายไดใน
อนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลอืกเขาศึกษาตอทุกระดับใหเอื้อตอการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยางย่ิงจะ
จัดใหมรีะบบคัดเลอืกกลางเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวทิยาลัยท่ีมปีระสทิธิภาพและเปนธรรม ดําเนนิ “โครงการ
1 อําเภอ 1 ทุน” เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุงใหเกิดสังคม
แหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวติ

4.1.3 ปฏรูิปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูงอยางแทจริงโดยปฏิรูประบบการ
ผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดีและมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู
ปรับปรุงระบบเงนิเดอืนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนาของครูโดยใชการประเมินเชิงประจักษ
ท่ีอิงขดีความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง แกปญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสรางหนี้ตาม
นโยบายแกปญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศเพื่อใชในการกระจายครูขจัดปญหาการ
ขาดแคลนครูในสาระวชิาหลัก เชน คณติศาสตร วทิยาศาสตร และภาษา

4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม และ
สนับสนุนการสรางรายไดระหวางเรียน และสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดทันทีโดยความรวมมือ
ระหวางแหลงงานกับสถานศึกษา สงเสริมใหมศูีนยอบรมอาชีวศึกษาเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถเรียนรูหาประสบการณกอนไปประกอบอาชีพโดยใหสถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการรวมกับ
ผูเช่ียวชาญในแตละอาชีพรวมท้ังจัดใหมศูีนยซอมสรางประจําชุมชนเพื่อฝกฝนชางฝมอืและการสรางทักษะใน
การใหบริการแกประชาชนท้ังนี้ จะดําเนินการรวมกับภาคเอกชนอยางจริงจังเพื่อสงเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาใหเปนท่ียอมรับและสามารถมรีายไดสูงตามความสามารถ
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4.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับ
นานาชาติ โดยใชเปนเคร่ืองมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดใหมี
ระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบ
ผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนา
ระบบ “ไซเบอรโฮม”ท่ีสามารถสงความรูมายังผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียน
ทุกระดับช้ันไดใชอุปกรณคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศนเพื่อการศึกษาให
กวางขวาง ปรับปรุงหองเรียนนํารองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนกิสรวมท้ังเรงดําเนนิการให “กองทุน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดําเนนิการตามภารกจิได

4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ พัฒนา
มหาวทิยาลัยใหมุงสูการเปนมหาวทิยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือขายการ
วิจัยแหงชาติเพื่อสรางทุนทางปญญาและนวัตกรรม ผลักดันใหประเทศสามารถพึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี
เพื่อนําไปสูการสรางรากฐานใหมของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับ
สาขาวิชาท่ีจําเปนพัฒนาโครงสรางการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเนนความสัมพันธอยางเหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพระหวางองคกรบริหารงานวจิัยกับสถาบันอุดมศึกษา

4.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียน โดยรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหมคีุณภาพและปริมาณเพยีงพอ สอดคลองตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัด
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํา
มาตรฐานฝมอืแรงงานใหครบทุกอุตสาหกรรม

4.4 นโยบายศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม
4.4.1 เรงดําเนินการใหศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการรวม

เทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรวมสรางประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีอยูสบาย โดย
นอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีพระราชทานใหแกรัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผนดินดวยการทํางานตั้งใจใหประเทศเปนท่ีอยูท่ีสบายในโลกท่ีมีความวุนวาย และนอมนําพระราช
ดํารัสในพิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ”มา
หลอหลอมและยึดเหนี่ยวจติใจเปนหนึ่งเดยีวเพื่อเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทใหกับคนในชาติ

4.4.2 อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
สงเสริมการปรับปรุงองคกรและกลไกท่ีรับผิดชอบดานศาสนาเพื่อใหการบริหารจัดการ สงเสริม ทํานุบํารุง
ศาสนา มคีวามเปนเอกภาพและประสทิธิภาพ รวมท้ังสงเสริมความเขาใจอันดแีละสมานฉันทระหวางศาสนิก
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ชนของทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสราง
แรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวติมากขึ้น

4.4.4 สรางสรรคอารยธรรมท่ีดงีามสูวถิชีีวติและสังคมคุณภาพ ดังนี้
1) สรางความเชื่อมโยงระหวางยุคสมัยอยางตอเนื่องโดยใหความสําคัญ

ตอบุคลากรทางดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพใหไดรับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีเพื่อเปนแมพิมพในการถายทอดภูมิปญญาองคความรู รวมถึงเปนทูตวัฒนธรรม และเปนแบบอยางและ
สรางแรงบันดาลใจใหแกอนุชนรุนตอไป

2) สงเสริมความรวมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสราง
ความสัมพันธอันดกีับอารยประเทศและประชาคมอาเซยีน รอยเรียงเร่ืองราวผานการสื่อสารรูปแบบใหมและ
เทคโนโลยีทันสมัย ผลติสื่อการเรียนรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร รวมท้ัง
เผยแพรและประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารอันทันสมัย

4.4.6 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพื่อสงเสริมใหวัยรุน
ไทยเกิดการเรียนรูท่ีถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคุณธรรมเอื้ออาทรตอผูอื่น และเกิดการเรียนรู
ศิลปะอยางสรางสรรค เขาใจถงึคุณคา ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ

4.4.7 ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือของสภาวัฒนธรรมทุก
จังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนเพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดใหเปนกลไกเฝาระวังทาง
วัฒนธรรมท่ีครอบคลุมท้ังวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทท่ีมีผลกระทบตอการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพรอมท้ังขจัดสื่อท่ีเปนภัยตอสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสูการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมอยางเทาทันสถานการณ

4.5 นโยบายความม่ันคงของชวีติและสังคม
4.5.2 สรางหลักประกันความม่ันคงในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ดวยการขจัด

การเลอืกปฏบัิตแิละการละเมดิสทิธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ
4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเสมอ

ภาค ดวยการปกปองสทิธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายท่ีคุมครองสตรีท่ีถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และดึง
ศักยภาพของสตรีใหมสีวนรวมพัฒนาประเทศท้ังทางดานเศรษฐกจิ สังคม การเมือง เพิ่มโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาและสาธารณสุขแกสตรีท้ังในเมืองและชนบทเพื่อใหมีความรูและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีรายได มี
หลักประกันในการดํารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในท่ีทํางานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน การเพิ่ม
และพัฒนาศักยภาพของศูนยพึ่งไดเพื่อชวยเหลือเด็กและผูหญิงท่ีประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตลอด 24 ช่ัวโมง ตลอดจนสงเสริมบทบาทของสตรีใหเปนหลักในการสรางครอบครัวท่ีอบอุนม่ันคง รวมถึง
จัดตัง้กองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีไทยใหเทาทันโลกยุคใหม

4.5.5 เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ดวยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะตาง ๆ สําหรับรองรับผูสูงอายุและคนพกิาร สรางความพรอมใน
การเปนสังคมผูสูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ใหการสงเคราะห จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึง
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หาอาชีพใหแกผูดอยโอกาสผูพิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนใหผูสูงอายุรวมเปนพลังขับเคลื่อนสังคม
ภายใตหลักคดิท่ีวา ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีมปีระสบการณสูง สมควรใหมามสีวนรวมในการพัฒนาบานเมอืง

5. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
5.8 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย

การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูท่ีชุมชน ทองถิ่นสงเสริมการทําวิจัยรวมกับตางประเทศ รวมท้ัง
สงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีชวยใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัดและชวยลดมลพิษ จัดหา
บุคลากรทางวทิยาศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พัฒนาเครือขายนักวจิัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวจิัยและภาคอีื่น ๆ

6. นโยบายวทิยาศาสตร เทคโนโลยี การวจิัย และนวัตกรรม
6.1 เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพื้นฐานขององคความรู โดยพัฒนาความรู

ดานวทิยาศาสตรใหประชาชนไดใชในชีวติประจําวันใหทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดใหมีแหลง
ความรูสาธารณะเพิ่มขึ้นท้ังในรูปองคกร เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร สิ่งพิมพ และผานทางเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับ

6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการ
ของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอยางม่ันคงและนําพาประเทศไทยเขาสูระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรูแบบสรางสรรคและนวัตกรรมใหมพัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อใหนักวิจัยมีระบบความกาวหนาใน
วชิาชีพ รวมท้ังพัฒนาแหลงงานดานการวจิัยเพื่อรองรับบุคลากรการวจิัยท้ังในภาครัฐและเอกชน

6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
รวมท้ังสถาบันการศึกษาขั้นสูงใหเกิดการวิจัยและพัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุงสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแตการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และภาคการบริการโดยเฉพาะในสาขาท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ เชน
สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ

6.4 จัดระบบบริหารงานวจิัยใหเกดิประสทิธิภาพสูง โดยการจัดเครือขายความรวมมือเพื่อ
การวิจัยระหวางหนวยงานและสถาบันวิจัยท่ีสังกัดภาคสวนตาง ๆในประเทศ รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ลดความซ้ําซอนและทวศัีกยภาพ

8. นโยบายการบรหิารกจิการบานเมอืงท่ีดี
8.1 ประสทิธภิาพการบรหิารราชการแผนดนิ

8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติ
อยางมีวิสัยทัศนและมุงผลสัมฤทธ์ิ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวางแผนและตัดสินใจใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหบทบาทและภารกิจของหนวยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุมคา เหมาะสมกับสถานการณ
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8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยาง
ตอเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของสวนราชการและหนวยงานของรัฐพัฒนาและสงเสริมรูปแบบโครงสราง และ
ระบบการบริหารงานใหมท่ีมคีวามยืดหยุนคลองตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนใหเปนเชิงรุกมาก
ขึ้น มุงเนนการจัดการความรูและพัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการ
สรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัดและมปีระสทิธิภาพ

8.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกจิการบานเมอืงท่ีดี ท่ีสามารถประเมินผลงานไดดวยระบบคุณธรรม และใหหลักประกันความม่ันคง
บนพื้นฐานของความรูความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธี
ปฏบัิตงิานของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อใหเกดิประสทิธิภาพในการใหบริการแกประชาชน

8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางตอเนื่องเพื่อใหมี
ขดีความสามารถในการปฏบัิตริาชการและการสงมอบบริการสาธารณะ โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการใน
ตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหดีขึ้นเพื่อใหสามารถดํารงชีพอยางมี
ศักดิ์ศรี โดยเฉพาะขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐระดับตนซึ่งจะปรับคาตอบแทนใหอยูในระดับท่ีเพียงพอแก
การดํารงชีวติดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกยีรตศัิกดิ์ของการเปนบุคลากรภาครัฐ

8.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแก
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมท้ัง
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจังเพื่อให
ขาราชการเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและชุมชน
โดยปรับปรุงกฎหมายใหมีการเปดเผยบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ
ตําแหนงระดับสูงและตําแหนงท่ีมีอํานาจมาก รวมท้ังบุคลากรขององคกรอิสระตอสาธารณชน เพื่อความ
โปรงใสของผูดํารงตําแหนงเหลานี้ และเปดโอกาสใหสาธารณชนรวมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น

8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบท่ีโปรงใสขึ้นโดยการวางระบบการ
ตรวจสอบและประเมนิผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม
เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางตลอดจนการใชจายงบประมาณแผนดินใหเกิดความ
สุจริตและมปีระสทิธิภาพ

8.1.8 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน โดยให
ประชาชนมีสวนรวมกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและทองถิ่น
รวมท้ังใหประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศนในประเด็นสําคัญตาง ๆ อยางตอเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีบรรลุตามเปาหมาย รวมท้ังสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร รวมเสนอความเห็น ปญหา และแนวทางแกไขและมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสนิใจ
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8.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวางรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม

8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ดวย
การเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางสื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉยีงใตและสื่อสารมวลชนโลก

8.3.2 สงเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนท้ังทางดานเทคโนโลยี เครือขาย
และปรับปรุงแกไขเพิ่มเตมิกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการทําหนาท่ีเพื่อใหสอดคลองกับวิวัฒนาการสมัยใหม
และสงเสริมใหสื่อมวลชนรวมเปนผูนําในการแกปญหาและพัฒนาประเทศโดยเพิ่มรายการท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนดานตาง ๆ เชนการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติตาง ๆ
หรืออื่นใดท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ โดยประสานความรวมมอืจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

8.3.3 สงเสริมใหสื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอ
ขอมูลขาวสารอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและตระหนักตอจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน
รวมท้ังสงเสริมใหมกีารสรางดุลยภาพของขาวสาร
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2.3 กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงศกึษาธกิาร

ประเด็นทศิทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 – 2565)
นอกจากศึกษาและนํานโยบายรัฐบาลมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแลว  ยังไดนําประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มาเปนแนวทางในการจัดทํา
ดวย  ดังนี้

การพัฒนาบุคลากรในอุดมศกึษา
ขอ 137 จุดออนท่ีสําคัญประการหนึ่งของอุดมศึกษาไทย คือ อาจารยและระบบการ

พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะตองแกปญหาตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
ในสวนของ ตนน้ํานั้นเกี่ยวของกับการบริหารจัดการแหลงทุนเพื่อพัฒนาอาจารย สวนกลางน้ําเกี่ยว-ของ
กับการเพิ่มสมรรถนะใหกับอาจารยประจําการท้ังทางดานความเปนครูการบมเพาะความสามารถในการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม จนถึงปลายน้ํา ท่ีเปนบุคลากรท่ีมีประสบกา
รณ สามารถถายทอดประสบการณยาวนานสู อาจารยระดับอื่นรวมถึงการเชื่อมโยงกับภายนอกท้ัง
ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคมท้ังหมดนี้จะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของ
อาจารยในลักษณะวงจรชีวติ (Life Cycle) ของบุคลากรอาจารย

ขอ 138 การพัฒนาอาจารยเปนความอยูรอดของอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิง
สถาบันใหม หรือสถาบันท่ีมีความขาดแคลนอาจารยท่ีมีคุณภาพ การวางแผนกําลังคนจึงตองมีกรอบท่ี
ชัดเจนท้ังในเชิงปริมาณ และโดยเฉพาะอยางย่ิงในเชิงคุณภาพท่ีเปนความตองการท่ีแทจริง คาดวา ในระยะ
ยาว 15 ป จะมคีวามขาดแคลนอาจารยในระดับตางๆ ประมาณ 30,000 คน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ความ
ขาดแคลนดังกลาวอาจเปนโอกาสสําคัญในการพัฒนามหาวทิยาลัยไทย

แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศกึษา
ขอ 139 การพัฒนาอาจารยในมหาวทิยาลัย ตองคํานงึถงึการพัฒนาหลายมติิ เชน

: ดานวชิาการ ความเปนครู ความสามารถในจัดการเรียนการสอนความสามารถ
ดานการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับสาขาท่ีตนรับผิดชอบ 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
งานวจิัย ภาคการผลติ สมาคมวชิาการวชิาชีพ และภาคประชาสังคม

ขอ 140 ขอเสนอหลักเกี่ยวกับเกณฑการจัดสรรทุนสําหรับมหาวทิยาลัยรัฐและเอกชน
: สาขาท่ีประเทศไทยมีความเขมแข็งแลว ใหศึกษาภายในประเทศหรือแบบ

ผสมผสาน ควบคูกับเปาหมายการสรางโปรแกรมช้ันนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาท่ีประเทศมี
ความเขมแข็ง ท้ังนี้ ถาเรียนตางประเทศ ใหเขามหาวทิยาลัยช้ันนําของโลก

: สาขาขาดแคลนท่ีมีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ใหเรียนแบบ
ผสมผสาน หากจําเปนตองไปเรียนตางประเทศใชเงื่อนไขขางตน เชนกัน

: สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไมมีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดควรใหเขาเรียนในมหาวทิยาลัยช้ันนําของโลก

: เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ขอ 141 สรางแรงจูงใจ ใหมหาวิทยาลัยและผูเรียนรวมลงทุนพัฒนาอาจารย ดวย

มาตรการ ดานการเงิน เชน ทุนจากรัฐบาลท้ังหมด ทุนรัฐบาลรวมกับมหาวิทยาลัย ทุนรัฐบาลรวมกับ
มหาวิทยาลัยและผูเรียน เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยท่ีรับการพัฒนาไดมากขึ้น กระตุนใหมหาวิทยาลัยและผู
เรียนจริงจังกับการเรียนในสาขาวชิาและในสถานศึกษาท่ีมคีณุภาพ อีกท้ังคํานงึถงึผลตอบแทนจากการไดทุน
จากรัฐ การลงทุนของมหาวทิยาลัยและผูเรียนเอง

ขอ 142 การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุมใหม ท่ีไดกรอบอัตรากําลังจํานวนมากใน ชวงต
นแผนพัฒนาระยะยาวฉบับท่ีสองตองใชเปนโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม อยางกาวกระโดดเขาสู
ระบบการจัดกลุ ม มหาวิทยาลัยและการวางตําแหนงในสาขาตางๆ ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยควรกําหนด
ยุทธศาสตร การใชอัตราใหมใหเกดิประโยชนสูงสุด ใชเปนเคร่ืองมอืในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารย
ท่ีบรรจุในอัตราใหมควรอยูในโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญ
สูงสุดตอศักยภาพและคุณภาพของอาจารยท่ีจะรับเขา

ขอ 143 มหาวทิยาลัยใหมควรใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยเปนทีม เชนกลุมวิทยา
เขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพื้นท่ีหรือ สหวิทยาลัยเดิม ใช
กระบวนการคัดเลือกและสรรหาท่ียุติธรรม โปรงใส และมีสวนรวมโดยมีผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและนอก
สถาบัน

ขอ 144 กําหนดใหรัฐมีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัย
เอกชน สรางแรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยเอกชนลงทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรดวยมาตรการดานภาษีหรือ
การเงิน (เชน ชวยสนับสนุนคาใชจาย เปนบางสวน) ท้ังนี้ควรขยายบทบาทและ ใหโควตาพิเศษสําหรับ
มหาวิทยาลัยเอกชนในโครงการท่ีไมผูกมัดเงื่อนไขการทํางานของผู รับทุนวา  ตองทํางานในภาครัฐ เชน
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโครงการกาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ Thailand Graduate
Institute of Science and Technology- TGIST ของสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต”ิ

ท่ีมา : กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) หนาท่ี 38 - 40 สกอ.
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2.4 แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนปงบประมาณพ.ศ.2555
ของกระทรวงศกึษาธิการ

วสิัยทศัน
ภายในป 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเปนองคกรหลักท่ีทรงประสทิธิภาพในการ

สงเสริมการผลติบุคลากร เพื่อสรางความม่ันคงทางเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ บนพื้นฐานความรู และ
ความคดิสรางสรรค ดวยศักยภาพของประเทศ

พันธกิจ
พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขดีความสามารถใหประชาชนได

มอีาชีพ ท่ีสามารถสรางรายไดท่ีม่ังคั่งและม่ันคง และเปนบุคลากรท่ีมวีนัิย เปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรมมี
จติสํานกึความรับผดิชอบตอตนเอง ผูอื่น และสังคม

กรอบแนวคดิ
1. คํานงึถงึศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผูเรียน
2. พัฒนาและยกระดับองคความรูและกระบวนการเรียนการสอน ใหทัดเทียมอารยะ

ประเทศ
ดวยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม

3. มุงสูเปาหมายของการเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขัน และยกระดับศักยภาพในการ
ทํางานใหกับบุคลากรคนไทย ใหแขงขันไดในระดับสากล

เปาหมาย
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน จําเปนตองพิจารณา

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก ท้ังในสวนของการรวมกลุมทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค การ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ และประการสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรทางสังคม ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงตองเรงกําหนดเปาหมายสําคัญเพื่อใหสามารถสรางคนท่ีมีศักยภาพแขงขันไดใน
ระดับโลก ดังนี้

• ปรับบทบาทการจัดการศึกษาให “รูเขา รูเรา รูเทาทัน แขงขันได”
• ภายใตกรอบเวลา 2 ป กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นท่ีใน

5 กลุมอาชีพใหม ใหสามารถแขงขันได ใน 5 ภูมภิาคหลักของโลก โดยท่ี
กรอบระยะเวลาของแผน
หมายถงึ ชวงเวลาในการดําเนนิงานตามแผน ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อ

การพัฒนาท่ีย่ังยนื แบงเปน 2 ชวงเวลา ไดแก
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2 ป แรก หมายถงึ ป พ.ศ. 2555-2556 (2012-2013) และ
2 ป หลัง หมายถงึ ป พ.ศ. 2557-2558 (2014-2015)

5 ภูมภิาคหลักของโลก
5 หมายถงึ ทวปีเอเชีย ทวปียุโรป ทวปีอเมริกา ทวปีออสเตรเลีย ทวปีแอฟริกา

เพื่อให คนไทย “รูเขา”
5 ศักยภาพหลักของพืน้ที่
หมายถงึ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาตใินแตละพื้นท่ี ศักยภาพของพื้นท่ีตาม

ลักษณะภูมอิากาศ ศักยภาพของภูมปิระเทศ และทําเลท่ีตัง้ของแตละพื้นท่ี ศักยภาพของศิลป วัฒนธรรม
ประเพณี และวถิชีีวติของแตละพื้นท่ี และศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นท่ีเพื่อใหคนไทย “รูเรา”

5 กลุมอาชพีใหม
หมายถงึ กลุมหลักสูตรใหมดาน เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม พาณชิยกรรม

ความคดิสรางสรรค และดานอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการเพื่อใหคนไทยสามารถ “รูเทาทัน
และแขงขันได”

ยุทธศาสตรการจัดการศกึษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื
ยุทธศาสตรสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยนืของกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดไว 9 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซยีน/ประชาคมโลก

• สงเสริมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา
และการฝกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) ในสาขาท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน โดย
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเขามามบีทบาทสําคัญ

• สงเสริมความรวมมือดานการศึกษา กับประเทศตางๆ รวมท้ังองคกรระหวาง
ประเทศท้ังระดับภูมภิาคและระดับนานาชาติ

• สงเสริมสนับสนุนองคกรและสถาบัน การศึกษาของประเทศ ทําหนาท่ีเปนศูนย
เครือขายการศึกษาระหวางประเทศ ท้ังในประชาคมอาเซยีน ระดับภูมภิาค และระดับนานาชาติ

• สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนองคความรู ผูเรียน
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาระหวางประเทศ การเชื่อมโยงภูมิปญญาไทยกับภูมิปญญาสากล
รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ทักษะ และมี
บทบาทดานการศึกษาในองคกรระหวางประเทศ

• กําหนดมาตรการท้ังเชิงรับและรุกเพื่อการเปดเสรีทางการคาและบริการดาน
การศึกษาท้ังในระดับทวภิาคแีละพหุพาคี รวมท้ังเตรียมความพรอมท้ังดานคนเงิน เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร
และความรู เพื่อเขาสูสังคมเศรษฐกจิฐานความรูในกระแสโลกาภิวัตนอยางรูเทาทัน
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• สงเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเปนภาษาท่ีสอง ตั้งแตระดับขั้นพื้นฐาน
และการเรียนรูภาษาท่ีสาม เชน ภาษาเพื่อนบานในกลุมประเทศอาเซยีนภาษาท่ีสนใจ เปนตน เพื่อใหสามารถ
สื่อสารได และเปดโลกทัศนการเรียนรูอยางกวางขวาง ไรพรมแดน

• สงเสริมใหสถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบ
หลักสูตรรวมกับสถาบันตางประเทศ เพื่อความเปนสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสถานศกึษาและองคความรู
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตอบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ตาม

ศักยภาพของแตละพื้นท่ีท่ัวประเทศตามอัจฉริยภาพของผูเรียนในแตละวชิาชีพ สรางความเชื่อมโยงการศึกษา
ในทุกระดับ ใหไดผลผลติเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมคีุณคา มงีานทํา มขีดีความสามารถสูง เปนกําลังสําคัญของ
ประเทศเพื่อแขงขันไดในเวทีสากล

2.1 การพัฒนาสถานศกึษา
• สงเสริม สนับสนุนการคัดเลอืก ยกยอง เชิดชูเกยีรตแิกสถานศึกษาทุกระดับ

ประเภท
• จัดใหมแีหลงเรียนรูหลากหลายรูปแบบรวมท้ังสื่อทางไกล สื่อออนไลน-ออน

แอร และสรางศูนยเรียนรูชุมชนใหเปนเครือขายครอบคลุมเขตพื้นท่ีตามท่ีกําหนดโครงสรางการปกครอง
รูปแบบตาง ๆท่ัวประเทศ

• จัดใหมสีถานศึกษาเพื่อความเปนเลศิเฉพาะดานในกลุมอาชีพตาง ๆ
• พัฒนาสถานศึกษาใหมคีุณภาพมาตรฐาน

2.2 การพัฒนาหลักสูตร
• ปรับหลักสูตรและกจิกรรมดานวิชาการ/ปฏิบัติการในทุกระดับและทุกประเภท

การศึกษาท่ีสอดคลองกับกลุมอาชีพตาง ๆ และความตองการกําลังคนของประเทศชาติใหสอดรับกับการเขา
เปนประชาคมอาเซยีนและการแขงขันในหาภูมภิาคหลักของโลก

• พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนภูมิสังคมอาชีพและหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ี
สอดคลองกับความตองการของประเทศและมาตรฐานสากล

• ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนใหตอบสนองความแตกตางท่ี
หลากหลายของผูเรียนทุกกลุม

• หนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการและสถานประกอบการรวมกันพัฒนา
หลักสูตรสูการประกอบอาชีพและการประกันการมงีานทํา

• สงเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรประชาธิปไตย ความเปนไทย เศรษฐกจิ
พอเพยีง การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการปองกันยาเสพตดิ

• สงเสริมภาคเอกชน สถานประกอบการ ผูปกครอง และนักเรียนเขามามสีวน
รวมในการจัดการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมอือุปกรณ
จัดใหมเีทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอการจัดการศึกษา การวจิัย การถายทอดความรู และการ

เรียนรูในแตละระดับท่ีมคีุณภาพ
• พัฒนาทักษะการเขาถงึความรูใหมๆ ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพรอมใช

Free WiFi ท่ีจะใหบริการไดในทุกพื้นท่ี
• พัฒนาระบบการศึกษาอิเล็คทรอนคิสแหงชาติ (National e-Learning Initiative)

เพื่อเอื้อใหเกดิการเรียนรูตลอดชีวติ
• บูรณาการความรวมมอืดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยจัดใหมี

Digital and Smart Education of Thailand (D-SET) เปนหนวยงานกลาง(service provider) ขึ้นใหมเปนอิสระ
เพื่อใหรับผดิชอบการดําเนนิงานในการใหบริการเทคโนโลยีเพือ่การศึกษาท้ังระบบ

• สงเสริมการเรียนรูในชุมชน (Community) ผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ
เปดโอกาสใหครูไดพัฒนาองคความรูใหมท่ีทันสมัย สามารถปรับวิทยฐานะ เพิ่มจํานวน

ผูสอนท่ีเปนผูเช่ียวชาญจากภาคอุตสาหกรรม เขามาเปนผูสอนได รวมถงึการยกยองและเชิดชูเกยีรตคิรู
• กําหนดนโยบายและวางแผนการผลิต การพัฒนา การใช และการบํารุงรักษา

ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบอยางเปนเอกภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ
และการสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันผลติครู

• สงเสริมการพัฒนาและฝกอบรมครู/ ผูเช่ียวชาญสูการเปนครูมอือาชีพในแตละสาขา
• สงเสริมใหมีการนําความรูและบุคลากรจากภายนอกไดแกครูภูมิปญญา และ

บุคลากรจากสถานประกอบการเขามาเปนครูผูสอนในสถานศึกษา
• สงเสริมขวัญ กําลังใจ แรงจูงใจและกําหนดหลักเกณฑความกาวหนา/ การคง

อยูของการประกอบวชิาชีพครู
• ยกยอง เชิดชู คนดคีนเกง ในสายวชิาชีพท้ังในและนอกระบบ
• สงเสริมใหมกีารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาครูท้ังระบบ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศกัยภาพผูเรยีน
จัดใหมีนโยบายดานหลักสูตรการศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนใน

สาขาท่ีรัก และถนัด เพื่อใหเกดิประสทิธิภาพสูงสุดในการพัฒนาตนเอง
• สงเสริมสนับสนุนใหมีโครงการตําราแหงชาติเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

ในการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
• พัฒนาผูเรียนใหมสีมรรถนะในการเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรมตางๆโดยเร่ิม

วางพื้นฐานตัง้แตระดับปฐมวัยจนถงึอุดมศึกษา
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• ยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยี ความคดิสรางสรรค และ
ภาษาตางประเทศของคนไทย

• พัฒนากรอบคุณวุฒิแหงชาติและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการรองรับสมรรถนะ
ความรู ความสามารถของผูสําเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา

• จัดใหมีระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณสําหรับผูท่ีทํางานและ
ประสงคจะเรียนเพิ่มทักษะและปรับคุณวุฒกิารศึกษา

• รณรงค สงเสริมใหมกีารสรางความรู ความเขาใจ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
สันตวิธีิ จติอาสา จติสาธารณะ จติสํานกึความรับผดิชอบ ใหแกผูเรียนทุกระดับการศึกษาเพื่อสรางความเปน
พลเมอืง

• สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

• สงเสริมการจัดการเรียนการสอนดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ประวัตศิาสตรประชาธิปไตย เศรษฐกจิพอเพยีง

ยุทธศาสตรที่ 6 การวจัิยและถายทอดองคความรู สงเสรมิการวจัิยเชงิบูรณาการ
เพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู เพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ

เรียนรูแบบสหวทิยาการ ท่ีตอบสนองความตองการของพื้นท่ี
• สงเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาดวยระเบียบวิธีท่ีเหมาะสมกับความ

ตองการและบริบทของพื้นท่ี
• สงเสริมการทําการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู และ

ตอบสนองความตองการของทองถิ่น สหวทิยาการ และเพิ่มขดีความสามารถการแขงขันในระดับสากล
• กําหนดใหมหีนวยงานกลางในการสงเสริมสนับสนุนการวจิัยทางการศึกษา
• สงเสริมสนับสนุนการศึกษาคนควาวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศกึษา
มุงลดชองวางในการเขาถึงการศึกษาและองคความรู ขยายขอบเขตการศึกษาให

ครอบคลุม อยางท่ัวถงึ ใหเกดิการเรียนรูตลอดชีวติ และการเรียนรูทางเลอืกตามอัธยาศัย
• ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมในการจัดใหมีระบบคัดกรอง ระบบเฝาระวังระบบ

ชวยเหลือดูแล ระบบแนะแนว และระบบการสงตอผูเรียนแตละระดับการศึกษาใหมีโอกาสเขาถึงการศึกษา
ตามศักยภาพของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง

• สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลอืกท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นท่ี
• สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพเิศษ ท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของแตละพื้นท่ีและกลุมเปาหมาย
• สนับสนุนการเรียนฟรีตัง้แตแรกเกดิจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
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• สงเสริมสนับสนุนการจัดสรรทุนหนึ่งทุน หนึ่งอําเภอ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนได
ศึกษาตอตางประเทศ

• จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสรางงานและการประกอบอาชีพสําหรับครู
คณาจารย และผูสําเร็จการศึกษา

• สนับสนุนใหผูเรียนมโีอกาสทํางานและสรางรายไดระหวางเรียน

ยุทธศาสตรที่ 8 การสงเสรมิการมงีานทาํ
เพื่อสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาสามารถประกอบธุรกจิตามศักยภาพของพื้นท่ี โดยใน

แตละพื้นท่ีนัน้ แตละโรงเรียนจะมบีทบาทท่ีแตกตางกันตัง้แตระบบการผลติ ระบบการตลาด และจัดจําหนาย
ท้ังในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลกขึ้นอยูกับศักยภาพของโรงเรียน

• สนับสนุนใหผูเรียนมโีอกาสทํางานและสรางรายไดระหวางเรียน

ยุทธศาสตรที่ 9 การบรหิารจัดการกลยุทธของกระทรวงศกึษาธกิาร
ปรับโครงสรางการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเกิดการทํางานแบบบูรณา

การท้ังภายในกระทรวงฯ หนวยงานภาครัฐอื่น รวมจัดทํายุทธศาสตรรายจังหวัด รวมกับหนวยงานปกครอง
สวนทองถิ่น และภาคเอกชน โดยจัดแบงพื้นท่ีและกําหนดใหมีผูรับผิดชอบตามภูมิภาคอยางชัดเจน และมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการศึกษาชาตท่ีิมกีารบูรณาการมากขึ้น

• ปรับโครงสรางการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุงสูการดําเนินงาน
เชิง บูรณาการ

• ใหสถาบันอุดมศึกษารวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา
จังหวัดเพื่อสงเสริมศักยภาพการแขงขันของประเทศ

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
• สงเสริมสนับสนุนการทํางานเชิงบูรณาการ/การสรางเครือขายการทํางาน

ระหวางภาครัฐ เอกชน และองคกรอื่น
• สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษารับผดิชอบผลผลติของตนเองตอสังคม
• รณรงค ประชาสัมพันธ และขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรการของ

กระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏบัิติ
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2.5 แผนปฏบิตัริาชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของกระทรวงศกึษาธิการ

วสิัยทศัน
กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรหลักท่ีทรงประสิทธิภาพในการสงเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ สรางความเปนอยูท่ีดี สรางความม่ังคั่งทางดาน
เศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคมใหกับประเทศ ดวยฐานความรู ความคิดสรางสรรค และศักยภาพของ
ประเทศ

คานยิมองคกร
พัฒนาองคกรสูความเปนเลศิ เชิดชูคุณธรรม ทํางานเปนทีม มมีาตรฐาน ตรวจสอบได

พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให

ประชาชนมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดท่ีม่ังคั่งและม่ันคง เปนบุคลากรท่ีมีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรม
จริยธรรม มสีํานกึความรับผดิชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม

2. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางท่ัวถงึ เทาเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการบูรณาการและ

สงเสริมการมสีวนรวมของทุกภาคสวน

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซยีน/ ประชาคมโลก
2. การพัฒนาสถานศึกษาและองคความรู
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและเคร่ืองมอือุปกรณ
4. การพัฒนาครูท้ังระบบ
5. การพัฒนาศักยภาพผูเรียน
6. การวจิัยและถายทอดองคความรู
7. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
8. การสงเสริมการมงีานทํา
9. การบริหารจัดการกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ

เปาประสงค
1. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวติ
2. ผูปฏบัิตงิานในหนวยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีจบปริญญาตรีมคีุณภาพชีวติท่ี

ดี มรีายไดท่ีเหมาะสมกับระดับฝมอื ศักยภาพและผลติภาพ
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3. นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาเขาถงึแหลงเงนิทุนสนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และ
เปนผูประกอบการใหมผานกลไกหนวยบมเพาะวสิาหกจิในสถานศึกษา

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ไดรับเคร่ืองคอมพวิเตอรแท็บเล็ต และมเีนื้อหาท่ี
เหมาะสมตามหลักสูตร สงเสริมการเรียนรูอยางมคีุณภาพ

5. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกําหนดไว
6. ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติท่ีมมีาตรฐาน คุณภาพ
7. กําลังคนระดับกลางและระดบัสูงมคีุณภาพ มาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล
8. ประชาชนและชางชุมชนไดรับความรู การพัฒนาทักษะฝมอืและสรางรายไดใหกับ

ตนเองเพิ่มขึ้นรวมท้ังเตรียมความพรอมเชื่อมโยงสูสังคมและประชาคมอาเซยีน
9. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏรูิปการศึกษาและระบบบริหารจัด

การศึกษามปีระสทิธิภาพ มคีวามคุมคาและสามารถใหบริการตอบสนองความตองการของสังคม
10. มผีลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอยอดในเชิง

พาณชิย
11. ผลงานการศึกษาวจิัยเพื่อการบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพไดรับการพัฒนา
12. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มคีวามตระหนัก รวมอนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย
13. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจในวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการทีส่ําคัญตามนโยบายรัฐบาลและจุดเนนของรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร
โครงการท่ีมคีวามสําคัญเรงดวนตามนโยบายรัฐบาลและจุดเนนของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 20 โครงการ ท่ีปรากฏในแผนการบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ.2555 –2558
ประกอบดวย

นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะดําเนนิการในปแรก
ประเด็นนโยบาย 1.8 ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ

ภายในประเทศ สรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมคีุณภาพใหแกระบบเศรษฐกจิมหภาค ไดแก
- โครงการปฏรูิปเงนิเดอืนและคาตอบแทน

ประเด็นนโยบาย 1.10 สงเสริมใหประชาชนเขาถงึแหลงเงนิทุน ไดแก
- โครงการกองทุนตัง้ตัวได และโครงการพัฒนาระบบบริหารวสิาหกจิเพื่อ

การศึกษา
ประเด็นนโยบาย 1.15 จัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน ไดแก

- โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพวิเตอรแท็บเล็ต
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นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคณุภาพชวีติ
ประเด็นนโยบาย 4.1 นโยบายการศึกษา ไดแก

- โครงการกองทุนพัฒนา (คุณภาพชีวติครู)
- โครงการกองทุน กรอ.
- โครงการครูคลังสมอง
- โครงการปฏรูิปหลักสูตรการศึกษาแหงชาติ
- โครงการวจิัยศักยภาพพื้นท่ี
- โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตัง้แตแรกเกดิจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
- โครงการพัฒนาผูนําตามธรรมชาติ
- โครงการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Ned Net)
- โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน
- โครงการเทียบระดับการศึกษา
- โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน
- โครงการถายทอดผลงานวจิัย
- โครงการมัธยมเชิงปฏบัิตกิาร
- โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมโลก
- โครงการพัฒนาการศึกษาผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยนื
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2.6 (ใหม 2555 )นโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร ศาสตราจารย ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 25 มกราคม 2555

นโยบาย
1. "จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับเยาวชนทุกคน" คําวา เยาวชน คือเด็กตั้งแตอนุบาล

จนถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 เยาวชนตองไดรับโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกันทุกแหงไมวาในเมืองหรือชนบท
ไมวาจะเปนโดยรัฐหรือเอกชน การประกอบอาชีพเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตองเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพ
รัฐบาลประกันรายได 300 บาทตอคนตอวัน

2. “ปนนักศึกษาไทยใหเปนมอือาชีพ” คําวา นักศึกษา คอื อุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือสูง
กวามัธยมศึกษาปท่ี 6 ขึ้นไป นักศึกษาจบแลวตองเปนมืออาชีพ พรอมกับรัฐบาลประกันรายไดปริญญาตรี
15,000 บาท ตอเดือน โดยกําหนดเปาหมายใหนักเรียนและนักศึกษา เติบโตเปนพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มี
ทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกันเปนสังคมท่ีวางอยูบน
ฐานความรู

การขยายโอกาสทางการศกึษา 4 ดาน
1) โอกาสในการเขาถึงทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อสามารถไดรับการศึกษา

อยางเทาเทียม เนื่องจากความเปนเลิศมักอยูในเมือง แตนักเรียนสวนใหญอยูในชนบทและมีฐานะยากจน
รัฐบาลจงึมโีครงการ เชน

- โครงการ One Tablet per Child เด็กไทยฉลาดตองมี Tablet PC ถือไปโรงเรียน
จะดําเนนิการแจก Tablet PC ใหเด็กช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไปโรงเรียน ใหมีสัญญาณวายฟาย (Wi-Fi) ฟรี ในท่ี
สาธารณะ

- สรางหองการเรียนรู ในพื้นท่ีตางๆ โดยมีครูมาเปดสอนพิเศษ (โดยใหรัฐจาย
คาจางให) แกนักเรียนประถมศึกษา โดยติดตั้งซอฟแวรการศึกษาและ e-Book ซึ่งจะมาแทนหนังสือเรียน
ตามปกติ ทําใหเกดิ e-Learning เพื่อสราง Knowledge-based Society

- โครงการ e-Education พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาท่ีจะพลิกโฉมโรงเรียนให
เปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวติและสงเสริมการศึกษาท่ีมปีระสทิธิภาพสูงโดยใชระบบการศึกษาท่ีตรงกับความ
ตองการอยางแทจริง

- โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝนสูอุดมศึกษาช้ันยอด ใหมี
คณะกรรมการโรงเรียน (School Board) ท่ีสามารถจัดจางคุณครูใหญและครูท่ีมีความสามารถเปนเลิศ
สามารถอํานวยความสะดวกแกนักเรียน เชน หอพัก รถโรงเรียนจักรยาน ฯลฯ

- โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แกไขปญหา
หนี้สินครู โดยลดรายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาส ดวยการอบรมคุณธรรม ทําบัญชีครัวเรือน ปรับ
โครงสรางหนี้ นําหนี้นอกระบบมาเปนหนี้ในระบบ และเพิ่มรายไดพเิศษใหเพยีงพอ และขยายโอกาสใหมๆ

- โครงการศูนยการศึกษานานาชาติ
- หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล เพื่อดแูลเด็กๆ และสามารถสอนหนังสอืไดดวย
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- โรงเรียนตัวอยางในทุกอําเภอ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนใหเปนเลิศ โดยใช
การตดิตอสื่อสารดวยวทิยาการท่ีทันสมัย

2) โอกาสในการเขาถงึแหลงทุน นักเรียนสามารถเขาเรียนไดโดยท่ีผูปกครองและนักเรียน
ไมตองมคีวามกังวลในเร่ืองทุนการศึกษา รัฐบาลจงึมโีครงการ เชน

- Smart Card เพื่อการศึกษาขัน้พื้นฐาน
- โครงการเรียนกอนผอนทีหลัง สงคืนเมื่อมีรายได (Income Contingency Loan

Program)
- ทุนการศึกษาสานฝนนักเรียนไทยไปเรียนตางประเทศ (โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน)
- กองทุนตั้งตัวได ประชาชนชาวไทยจะตองตั้งตัวไดอยางมีศักดิ์ศรี คนอยากตั้ง

ตัวมักไมรูวาจะตัง้ตัวอยางไร แตคนท่ีจะตั้งตัวมักไมมีทรัพยสินติดตัว การท่ีจะทําใหตั้งตัวไดก็คือ ตั้งกองทุน
ในมหาวิทยาลัยท้ังรัฐและเอกชน ตั้งกรรมการ มาควบคุมประกอบดวยอาจารย ศิษยเกา ท่ีประสบ
ความสําเร็จในชีวติ ตัวแทนภาครัฐ และเอกชนเราใชแนวคดินี้ เพราะท่ีมหาวิทยาลัย ประกอบดวยนักศึกษาท่ี
กําลังจะจบ องคความรูอยูในมหาวิทยาลัยท้ังหมด การเปนนักธุรกิจท่ีมีฐานความรูไดเปรียบกวา จึงสราง
ผูประกอบการไดมากกวา

3) โอกาสในการเพิ่มพูนและฝกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเตบิโตไดในโลกท่ีเปนจริง
การเรียนรูบนการทํากจิกรรม (Activity-Based Learning)

- สงเสริมอาชีวศึกษา ใหมคีวามสําคัญมากขึ้น มคีวามรูทางปฏบัิตอิยางแทจริง
เปนมอือาชีพ

- ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) ตั้งเปาหมายใหมีเพียงพอ เพื่อ
ใหบริการทุกชุมชน เปนโครงการท่ีใชประโยชนจากทักษะของนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อใหบริการซอมราคา
ประหยัดแกประชาชนในชุมชน

- โครงการอัจฉริยะสรางได ใหนักเรียนคนหาความถนัดของตนเอง ในทุกๆ สาขา
- โครงการ 1 ดนตรี 1 กฬีา 2 ภาษา สนับสนุนใหเยาวชนไดมีความสามารถท่ีจะ

เขารวมแขงขัน เพื่อความเปนเลิศท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ วิชาภาษาอังกฤษภาษาจีน ตองอยูใน
บรรยากาศของเจาของภาษาใหมากท่ีสุด วชิาคณติศาสตรวทิยาศาสตร จะตองสรางพื้นฐานใหแข็งแกรง

- ปรับปรุงหลักสูตร เลิกการทองจํา ใชการเรียนรู เนื้อหาวิชาท่ีเด็กสามารถ
เรียนรูไดเหมอืนกัน เชน ผาน Video Link รวมถงึมกีารวัดผลท่ีมมีาตรฐานทันสมัย

- คนไทยท่ีอายุ 25 ปขึ้นไปสามารถเทียบประสบการณ จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6
ไดสามารถเรียนในเวลา และนอกเวลา เพื่อใหทันโลก และทันลูกหลาน

- สถาบันการศึกษาราชภัฏและอาชีวศึกษา คนหาตัวเองใหรูวาเกงดานไหน
สงเสริมอาชีวศึกษา ใหมีความสําคัญมากขึ้น มีความรูทางปฏิบัติอยางแทจริง เปนมืออาชีพจากนั้นเปดให
ประชาชนไปพัฒนาเพิ่มเติมทักษะดานตางๆ ตามท่ีตองการตามความถนัดเรียนกอนผอนทีหลัง หลังจาก
ทํางานแลวคอยผอนใช
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- จัดศูนยฝกอบรม จะจัดศูนยฝกในอาชีวศึกษา ใหประชาชนเขาไปเรียนรูเร่ืองท่ี
สนใจพัฒนาทักษะใหคนไทยเปนผูชํานาญในสาขาตางๆ ใชระบบเรียนกอน ผอนทีหลัง

4) โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการศึกษานอกระบบ (โดยใชหองสมุด
พพิธิภัณฑ แกลเลอร่ี ศูนยวัฒนธรรมตางๆ)

- โครงการ Internet ตําบล และ Internet หมูบาน (ศูนยการเรียนรูชุมชน) เพื่อ
เปดโอกาสใหประชาชนคนหาความถนัดของตนเอง เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา เพื่อการตอยอดในสิ่งท่ีตองการ
ทํา และสําหรับผูท่ีตองการเปลี่ยนวชิาชีพ

- สถานท่ีรวมกลุมอยางสรางสรรคแกเด็กวัยเรียน โดยมีคอมพิวเตอรใหใชมีวาย
ฟาย (Wi-Fi) ใหมคีรูท่ีจะสอนการบาน

2.7 (สรุป) ประเด็นการพัฒนาบุคลากรจากขอคนพบในการประมวลและวเิคราะหเอกสาร
ที่เก่ียวของ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 11 ใชแนวคดิท่ีตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-
10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีให “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ “สราง
สมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ วิสัยทัศน ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา คือ “สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” ขณะเดียวกัน ปจจัยแวดลอม
และความสามารถในการแขงขันปจจุบันของไทย โดยสถาบันการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของโลก ท้ังสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management
Development : IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) มีขอสรุปตรงกันวา
ประเทศไทยยังมคีวามออนแอดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยตัวช้ีวัดหลักดานการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนา การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
จํานวนสิทธิบัตรและการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ยังเปนขอจํากัดตอการนําองคความรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศโดยรวม แนวทางในการพัฒนา
วทิยาศาสตร เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกจิ ไดแก

1. พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและนักวิจัยใหเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณา
การระหวางการเรียนรูและการทํางานจริงในสถานประกอบการ

2. สนับสนุนนักเรียนทุน ผูมีความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร รูปแบบและสื่อการเรียน
การสอนสรางความตระหนักของประชาชนใหเรียนรู คิด และทําอยางเปนวิทยาศาสตร เปดโอกาสใหเขาถึง
ขอมูลและองคความรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถงึ

3. ตามแผนนี้ ใหความสําคัญตอประชาคมอาเซียน โดย วิชาชีพท่ีสามารถเคลื่อนยายแรงงานได
อยางเสรี ตามกรอบความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล
สถาปตยกรรม ชางสํารวจ แพทย ทันตแพทย และนักบัญชี และกําลังอยูระหวางดําเนินการรับรอง สาขา
บริการทองเท่ียว ท่ีควรใหความสําคัญตอการสงเสริมศักยภาพของอาจารยผูสอน  รวมถึงการสงเสริมการ
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วจิัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนองคความรู ผูเรียนครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางประเทศ การเชื่อมโยงภูมิปญญาไทยกับภูมิปญญาสากล รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ทักษะ และมีบทบาทดานการศึกษาในองคกรระหวาง
ประเทศ

ในสวนของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางท่ีชัดเจนในการท่ีมหาวิทยาลัยจะใช
เปนแนวทางในการท่ีจะสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยท้ังในสายวิชาการและสายสนับสนุน
อยางเชน ระบบการพัฒนาบุคลากรในมหาวทิยาลัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะตองแกปญหาตั้งแต 
ตนน้ําถงึปลายน้ํา

ในสวนของ ตนน้ํา เกี่ยวของกับการบริหารจัดการแหลงทุนเพื่อพัฒนาอาจารย
ในสวนของ กลางน้ํา เกี่ยวของกับการเพิ่มสมรรถนะใหกับอาจารยประจําการท้ังทางดานความ

เปนครู การบมเพาะความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวชิาชีพและสังคม
ในสวนของ ปลายน้ํา ท่ีเปน บุคลากรท่ีมีประสบการณ สามารถถายทอดประสบการณยาวนาน

สูอาจารยระดับอื่นรวมถึงการเชื่อมโยงกับภายนอกท้ังภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชา
สังคม ท้ังหมดนี้จะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของอาจารยในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของ
บุคลากรอาจารย ตามความในขอ 137 และมขีอเสนอในการ ทําเกณฑการจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐ
ดังนี้

: สาขาที่ประเทศไทยมีความเขมแข็งแลว ใหศึกษาภายในประเทศหรือแบบ
ผสมผสาน ควบคูกับเปาหมายการสรางโปรแกรมช้ันนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขาท่ีประเทศมี
ความเขมแข็ง ท้ังนี้ ถาเรียนตางประเทศ ใหเขามหาวทิยาลัยช้ันนําของโลก

: สาขาขาดแคลนที่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ใหเรียน
แบบผสมผสาน หากจําเปนตองไปเรียนตางประเทศใชเงื่อนไขขางตน เชนกัน

: สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไมมีบัณฑิตศึกษาในประเทศเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดควรใหเขาเรยีนในมหาวทิยาลัยช้ันนําของโลก

: เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ท้ังนี้ ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ให
ความสําคัญกับขอความท่ีวา “สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตร การใชอัตราใหมใหเกิดประโยชน
สูงสุด ใชเปนเคร่ืองมอืในการปรับทิศทางมหาวทิยาลัย อาจารยท่ีบรรจุในอัตราใหมควรอยูในโครงการของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีกําหนดโดยมหาวทิยาลัย ใหความสําคัญสูงสุดตอศักยภาพและคุณภาพของอาจารย
ท่ีจะรับเขา”
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กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญในกลุมหลักสูตรใหมดาน เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค และดานอํานวยการ บริหารจัดการ และการบริการเพื่อใหคนไทย
สามารถ “รูเทาทัน และแขงขันได” เพื่อเปนการปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซยีน/ ประชาคมโลก

ดังนั้น เพื่อใหมีความสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาการศึกษาตาม
กรอบระยะยาว สาขาวิชาท่ีมีความสําคัญและควรจะตองพัฒนาท้ังดานหลักสูตรและบุคลากรอาจารยสาย
วิชาการ จึงเปนทุกสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดทําการเปด
หลักสูตรทําการสอนในปจจุบันเพียงแตตองลําดับความตองการ ชาเร็วท่ีตางกันและเปนไปตามขอกําหนด
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มกีารวเิคราะหวา สิ่งท่ีสําคัญตอจากนี้คือ การศึกษาเพียง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จะไมเพยีงพอตอการรับมอืของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ในป 2015 แลว นักศึกษาจําเปนตองศึกษาภาษา
ท่ี 3 ดวย โดยภาษาท่ีควรจะศึกษาเพิ่มเติมคือภาษาจีนแมนดาริน ( ภาษาจีนกลาง) ท่ีมีประชากรกระจายตัว
อยูตามท่ัวภูมิภาคอาเซียน และอีกภาษาหนึ่งคือภาษาบาฮาซา ท่ีใชในมาเลเซียและบางสวนของอินโดนีเซีย
ภาษาเวยีดนามเปนตน

โดยหากกําหนดใหแคบลงไปในหลักสูตรทางดานภาษาตางๆในอาเซียน เชนสาขาวิชาทางดาน
ภาษาจนี สาขาวชิาภาษาเวยีดนาม สาขาวชิาภาษาบารซา เปนตน

นอกจากนี้ ตามท่ีประเทศไทยไดเขาสูสังคมของผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ.2547 และจะเขาสูสังคม
ผูสูงอายุสมบูรณในป พ.ศ.2567 หรืออีก 12 ปขางหนา(องคการสหประชาชาติ (UN) ไดนิยามวา
ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป เปนสัดสวนเกิน 10% หรืออายุ 65 ปขึ้นไป เกิน 7% ของ
ประชากรท้ังประเทศ ถอืวาประเทศนั้นไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (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
หมายถงึ “ผูท่ีมอีายุ 60 ปขึ้นไป”)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดเตรียมแผนรองรับสถานการณ
ดังกลาว โดยจัดทําราง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร เพื่อเปนการผลิตบุคลากรทางดานสาธรณสุขรองรับ
บริการทางการแพทยท่ีรับผดิชอบโดยกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพเปนหลัก และ
ไดขยายขอบเขต ครอบคลุมไปถงึการใหบริการสุขภาพท่ีบาน (Home Health Care) ซึ่งในระยะตอไปจําเปนท่ี
จะตองมบุีคลากรทางดานนี้เปนจํานวนมาก อีกท้ังมหาวทิยาลัย มแีนวคดิท่ีจะตอยอดไปถงึหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร ตอไปในอนาคต เพื่อใหสามารถผลิตบุคลากรท่ีรองรับสถานการณสังคมผูสูงอายุนี้ไดครบถวน
รอบดาน จึงเปนอีกหลักสูตรหนึ่งท่ีตองมีการจัดเตรียมบุคลากรเพิ่มเติมไมนอยกวา 5 อัตราตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.

เนื่องดวยปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ไดเขามามีบทบาทในการ
ดําเนินการท้ังในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษาเปน อยางมาก แตผูท่ีมีความรูความเขาใจในการ
ประยุกต ใช และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยังมไีมมากนัก ดังนัน้เพื่อตอบสนองความตองการบุคลากร
ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการพัฒนาท้ังหลักสูตรและ
บุคลากรอาจารย คือหลักสูตรนิเทศศาสตร และสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
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มัลติมีเดียและแอนนิเมช่ัน หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ รวมไปถึงวิศวกรรม
ซอฟแวร ซึ่งบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนา และการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหมใน
ธุรกจิ เชน การออกแบบเกมสคอมพิวเตอร, ภาพเคลื่อนไหว (Animation), หรือองคประกอบของ ภาพยนตร
ท่ีเปนเร่ืองราว (Motion Picture) หรือบนโทรศัพทมือถือ, การออกแบบ Web Media การผลิตสื่อประเภท
ตางๆ ซึ่งจะเปนการผสมผสานศาสตรระหวางนิเทศศิลป และวิทยาการคอมพิวเตอรไวดวยกันซึ่งจะเปนการ
ผลิตบัณฑิตท่ีรองรับการ เปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานท่ีกําลังเปนอยูในปจจุบันและคาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ท่ีสําคัญคือผูเรียนในหลักสูตรตามแนวทางใหมนี้จะถูกพัฒนาใหเปนผูสามารถ
ทํางานเปนทีมกับผูอื่นไดดี เปนนักสื่อสารท่ีดี มีความชํานาญดานการใชคอมพิวเตอร และมีทักษะการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาท่ีตนเองเลือกเรียน ผูท่ีสําเร็จการศึกษาออกไปแลวจึงควรท่ีจะมีคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมและมีความ พรอมดานความรูและทักษะตรงกับความตองการของตลาดแรงงานซึ่งจะเปนสวน
สําคัญในการชวยพัฒนาประเทศในโอกาสตอไป

สาขาทางดานศิลปะการแสดง ก็เปนอีกหลักสูตรหนึ่งท่ีมหาวทิยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรใหตรง
ตามความตองการของผูเรียน ประกอบกับมีคณาจารยผูสอนท่ีมีความเช่ียวชาญดานการแสดงมาถายทอด
ความรู  รวมถงึหากสาขาวชิาสามารถสรางอัตตลักษณของสาขาวชิาไดวา “คดิถึงการแสดงคิดถึง วไลยอลง
กรณ” ก็จะเปนอีกหนึ่งสาขาวิชาท่ีจะสงผลใหมีจํานวนนักศึกษาสมัครเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยได
เพิ่มขึ้นในอนาคต

ขณะเดยีวกัน อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีสรางรายไดใหกับประเทศไทยปละหลาย
แสนลานบาท และการแขงขันของอุตสาหกรรมประเภทนี้ในตลาดโลกมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากอาหารคือ
หนึ่งในปจจุบันสี่ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวติ ดังนัน้ผูผลติจงึตองมกีารพัฒนาและปรับปรุงดวยกระบวนการและ
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคตามยุคตามสมัย อนึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยถือเปนความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาอยาง จริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหได ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานเพื่อสามารถแขงขันกับผลติภัณฑอาหารจาก ประเทศตางๆ ได ดวยเหตุนี้การสรางบุคลากร
ท่ีมีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการอาหาร จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารของไทยท้ังในเชิงการ ผลิต การพัฒนา การตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยใน
อาหารอยางเปนระบบ จึงควรใหความสนใจในการพัฒนา ปรับปรุงท้ังหลักสูตรและบุคลากรอาจารยผูสอน
ในสาขาทางดานเทคโนโลยีการอาหารเพื่อตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
ในภาพรวม

และตามท่ีมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีสํานักงาน ก.พ. จัดทําตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ไดกําหนดเร่ือง ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน
สําหรับตําแหนง เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญไว

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคลดังกลาว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและขาราชการ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา8(3)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 ก.พ. จึงกําหนดมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการ
ปฏบัิตงิานในตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางดําเนินการกําหนดความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ดังนี้
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1 . มาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏบัิตงิานในตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญ

1.1 มาตรฐานความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทท่ัวไป
วชิาการ และอํานวยการ ประกอบดวย

1.1.1 ความรูความสามารถในการปฏบัิตงิาน
1.1.2 ความรูเร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

1.2 มาตรฐานดานทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาการ
และอํานวยการ ประกอบดวย

1.2.1 การใชคอมพวิเตอร
1.2.2 การใชภาษาอังกฤษ
1.2.3 การคํานวณ
1.2.4 การจัดการขอมูล

1.3 มาตรฐานดานสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏบัิตงิาน ใ น ตํ า แ ห น ง ป ร ะ เ ภ ท ท่ั ว ไ ป
วชิาการ และอํานวยการ ประกอบดวย

1.3.1 สมรรถนะหลัก
1.3.2 สมรรถนะทางการบริหาร
1.3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏบัิติ

ฯลฯ
รายละเอียดปลีกยอยอื่นใด สามารถศึกษาไดจากเอกสารมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งสงมาพรอมหนังสือ ท่ี นร 1008/ว 27
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 ของสํานักงาน ก.พ.

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

สายวชิาการ
1. จบการศึกษาตํ่าสุด ระดับปริญญาโทในสาขาท่ีจะรับเขาทํางานหรือพัฒนา และเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการตามเกณฑท่ีกําหนดโดยไมชักชา เพื่อใหเหมาะสมกับการเปนนักวชิาชีพและวชิาการ
2. ความเปนมืออาชีพ มีความสามารถในการถายทอดความรู หรือความสามารถในการ

จัดระบบการเรียนรูใหเกดิขึ้นในตัวผูเรียน มวีธีิการสอนท่ีมปีระสทิธิภาพ
3. มคีวามรูลกึในศาสตรสาขาท่ีสอน สามารถผลติงานวจิัยท่ีมคีุณภาพและเปนท่ียอมรับ
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4. มีความชํานาญในการสอนท่ีถือเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practices) สามารถออกแบบ
การสอน (Instructor Design) ในวิชาท่ีรับผิดชอบ ท่ีมีการจัดระบบการสอน โดยใชองคประกอบสําคัญหลาย
ดาน มากกวาเร่ืองแผนการสอนธรรมดา

5. มปีระสบการณแหงความสําเร็จ เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป
6. มสีมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ท่ีผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

แลว (ประกอบไปดวยการมุงผลสําฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันใน
ความถูกตองชอบธรรมและเปนธรรม การทํางานเปนทีม )ในระดับท่ี ดี

7. มีความสามารถในการใชภาษาท่ี สอง เพื่อเตรียมการในการเขาสูประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ สําหรับสายวิชาการ กําหนดโดยผูเกี่ยวของทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยท่ีผานความ
เห็นชอบจาก สภามหาวทิยาลัย)

8. บุคลากรสายวชิาการตองมคีวามรับผดิชอบและจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะ
วิชาชีพ และลักษณะวิชาการ (ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษาขอ 3
จรรยาบรรณท่ีกําหนดตองครอบคลุม 1-10)

9. มคีวามสามารถพื้นฐานในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดในระดับท่ีดี

สายสนับสนนุ
1. มวุีฒกิารศึกษาขัน้ตํ่าเปนไปตามขอกําหนดของภาระงานท่ีตองรับผดิชอบ
2. มคีุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
3. มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ท่ีผานความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัยแลว(ประกอบไปดวยการมุงผลสําฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและเปนธรรม การทํางานเปนทีม )ในระดับท่ี ดี

4. บุคลากรสายสนับสนุนตองมีจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และ
ลักษณะวชิาการ(ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพงึมใีนสถาบันอุดมศึกษาขอ 3 จรรยาบรรณท่ี
กําหนดตองครอบคลุม 1-10)

5. มีความสามารถในการใชภาษาท่ี สอง เพื่อเตรียมการในการเขาสูประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ สําหรับสายสนับสนุน กําหนดโดยผูเกี่ยวของทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยท่ีผานความ
เห็นชอบจาก  สภามหาวทิยาลัย))

6.มคีวามสามารถพื้นฐานในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดในระดับท่ีดี

ในสวนของ กรอบสมรถนะหลัก ของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ใชตัวแบบสมรรถนะหลักของ สกอ.เปนกรอบ ซึ่งกรอบสมรรถนะดังกลาวไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวทิยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2554 เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และประกาศใช ณ
วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2554 มดีังนี้



คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 25552555
49

1. สมรรถนะ การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)
2. สมรรถนะ บริการท่ีดี (Service Mind)
3. สมรรถนะ การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ
4. สมรรถนะ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม(Integrity)
5. สมรรถนะ การทํางานเปนทีม (Teamwork)
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บทท่ี 3 
ผลการวิเคราะห�อัตรากําลัง 

(Workforce Analysis) 
 

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

3.1 สถานการณ�บุคลากรในป1จจุบัน     
        ในป2จจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงาน  2  ประเภท  คือ   

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

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

3.1.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ    

ลําดับท่ี หน6วยงาน 
สถานภาพของบุคลากร 

จํานวน 
รวม 

ลาศึกษา 
ต6อ ขรก. 

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

1 คณะครุศาสตร�  16 4 14 6 40 1 

2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  22 27 17 17 83 5 

3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  34 24 8 4 70 8 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  15 13 3 1 32 4 

5 คณะวิทยาการจัดการ  27 22 7 3 59 3 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  12 2 2 - 16 - 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  - - 26 - 26 - 

8 โรงเรียนสาธิต  - 1 36 6 43  - 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

แผนภูมิที่ 2.แสดงสัดส6วนจํานวนพนักงานมหาวทิยาลัย สายวิชาการ จําแนกตามหน6วยงานด?านวิชาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3.แสดงสัดส6วนจํานวนข?าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย�ประจํา สายวิชาการ 

จําแนกตามหน6วยงานด?านวิชาการ 
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    3.1.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหน6งทางวิชาการ 

ลําดับท่ี หน6วยงาน 
จํานวน 
ท้ังหมด 

ตําแน6งทางวิชาการ 

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

2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  83 - 2 10 71 

3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  70 - 2 16 52 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  32 - 3 7 22 

5 คณะวิทยาการจัดการ  59 - 2 19 38 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  16 - 3 7 6 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  26 3 1 1 21 

8 โรงเรียนสาธิต  43 - - - 43 

รวม 369 3 15 70 281 

                      ข?อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 
 

แผนภูมิที่ 4.แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน6งวิชาการและ
หน6วยงาน 
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 3.1.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ  จําแนกตามคุณวุฒิ 

ลําดับท่ี หน6วยงาน 
จํานวน 
ท้ังหมด 

คุณวุฒิ 

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

2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  83 6 71 5 

3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  70 16 54 - 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  32 3 30 - 

5 คณะวิทยาการจัดการ  59 13 45 1 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  16 4 12 - 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  26 15 11 - 

8 โรงเรียนสาธิต  43 - 9 34 

รวม 369 74 255 40 

                     ข?อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 
 

แผนภูมิที่ 5.แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิและหน6วยงาน 
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3.1.4  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  

ลําดับ หน6วยงาน 
1.กลุ6มผู?ปฏิบัติงานสํานกังาน 

รวม 

2. กลุ6มจ?างเหมา
บริการ 

รวม 
2 

กลุ6ม ขรก. 
ลจ. 
ปจ. 

พรก. พนง.ม. 
จนท.ประจํา 

ตามสัญญาจ?าง 
ลจ. 
ปจ. 

ลจ.
ชค. 

1 คณะครุศาสตร�  1 
 

- 5 2 8 1 7 16 

2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (1) 1 1 - 7 2 11 2 6 19 

3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (2) 1 1 - 14 4 20 - 10 30 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 - - 8 - 9 - 8 17 

5 คณะวิทยาการจัดการ  1 - 1 8 - 10 - 10 20 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  1 - - 4 2 7 1 5 13 

7 สํานักงานอธิการบดี  1 - - 
 

- 1 - - 1 

 
7.1 กองกลาง (3) 1 9 8 35 5 58 10 103 171 

 
7.2 กองนโยบายและแผน 1 1 - 6 - 8 - - 8 

 
7.3 กองพัฒนานักศึกษา (4) 2 - - 10 2 14 - 6 20 

8 หน0วยตรวจสอบภายใน  - - - 3 - 3 - - 3 

9 บัณฑิตวิทยาลัย  - - - 5 4 9 - - 9 

10 สํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  1 7 3 25 6 42 5 18 65 

11 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย - - 1 2 - 3 - - 3 

12 สํานักส0งเสริมการเรียนรู/และบริการ
วิชาการ (5) 

1 - - 4 1 6 1 - 7 

13 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (6) 

1 - 1 22 - 24 1 4 29 

14 สถาบันวิจัยและพัฒนา  1 - - 5 - 6 - - 6 

15 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (7) - - - 16 9 25 - - 25 

16 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ - - - 3 - 3 - - 3 

17 งานวิชาศึกษาท่ัวไป - 1 - 2 - 3 - - 3 

18 โรงเรียนสาธิต  - 1 - 10 2 13 - 9 22 

รวม 15 21 14 194 39 283 21 186 490 

หมายเหตุ     ข?อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 
(1) ประกอบด/วย สํานักงานคณะ ศูนย�ภาษา 
(2) ประกอบด/วย สํานักงานคณะ ศูนย�วิทยาศาสตร� 
(3) ประกอบด/วย งานเลขานุการ งานธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานท่ี งานประชาสัมพันธ� งานการเงิน 

 งานการเจ/าหน/าท่ี งานนิติการ งานพัสดุ  งานอนามัย สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ สํานักสิทธิประโยชน�  
(4) ประกอบด/วย กองพัฒนานักศึกษา สํานักศิลปวัฒนธรรม 
(5)  ประกอบด/วย สํานักส0งเสริมวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ� ศูนย�การศึกษากรุงเทพ ศูนย�การศึกษาสระแก/ว  
(6)  ประกอบด/วย สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย�คอมพิวเตอร� 
(7)  ประกอบด/วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โครงการจัดต้ัง วสพ.  โครงการจัดต้ังอุษาคเนย� 
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แผนภูมิที่ 6.แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายสนบัสนุน จําแนกตามสถานภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7.แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายสนบัสนุน 

      กลุ6มผู?ปฏิบัติงานสาํนักงาน และกลุ6มจ?างเหมาบริการ จําแนกตามสถานภาพ 
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3.1.5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  จําแนกตามคุณวุฒิ 

ลําดับ หน6วยงาน จํานวนท้ังหมด 
คุณวุฒิ 

ตํ่ากว6า ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
1 สํานักงานอธิการบดี 1    1 

 1.1 กองกลาง (1) 58 2 42 14  

 1.2 กองนโยบายและแผน 8  5 3  

 1.3 กองพัฒนานักศึกษา(2) 14  7 7  

2 หน0วยงานตรวจสอบภายใน 3  2 1  

3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 6  3 3  

4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(3) 24 1 18 5  

5 สํานักงานส0งเสริมการเรียนรู/และบริการวิชาการ 6  4 2  

6 สํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (4) 42 2 36 4  

7 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 3  2 1  

8 คณะครุศาสตร� 8  5 3  

9 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7  6 1  

10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9  8 1  

11 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (5) 11  10 1  

12 คณะวิทยาการจัดการ 10  9 1  

13 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (6) 20  15 5  

14 บัณฑิตวิทยาลัย 9  3 6  

15 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (7) 25  22 3  

16 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 3  3   

17 งานวิชาศึกษาท่ัวไป 3  2 1  

18 โรงเรียนสาธิต 13 8 5   

รวม 283 13 207 62 1 
หมายเหตุ  :   ข?อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 
  (1)  ประกอบด/วย งานเลขานุการ งานธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานท่ี  งานประชาสัมพันธ� งานการเงิน  
      งานการเจ/าหน/าท่ี งานนิติการ งานพัสดุ งานอนามัย   สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ สํานักสิทธิประโยชน� 
  (2) ประกอบด/วย กองพัฒนานักศึกษา สํานักศิลปวัฒนธรรม 

  (3) ประกอบด/วย สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย�คอมพิวเตอร�      
  (4) ประกอบด/วย สํานักส0งเสริมวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ� ศูนย�กรุงเทพ ศูนย�สระแก/ว 

  (5) ประกอบด/วย สํานักงานคณะ ศูนย�ภาษา 
  (6) ประกอบด/วย สํานักงานคณะ ศูนย�วิทยาศาสตร� 
  (7) ประกอบด/วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โครงการจัดต้ัง วสพ.  โครงการจัดต้ังอุษาคเนย�
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                 3.1.6  จํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ  ในปPงบประมาณ  2555 - 2559  

ลําดับ สังกัด ปPงบประมาณ 2555 ปPงบประมาณ 2556 ปPงบประมาณ 2557 ปPงบประมาณ 2558 ปPงบประมาณ 2559 
ขรก. พนร. พนง. ลจ.ปจ. ขรก. พนร. พนง. ลจ.ปจ. ขรก. พนร. พนง. ลจ.ปจ. ขรก. พนร. พนง. ลจ.ปจ. ขรก. พนร. พนง. ลจ.ปจ. 

1 คณะครุศาสตร� 2 - - - 1 - - 1 - - - - 4 - - - - - - - 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร - - - - 1 - - - 1 - - - - - - 1 1 - - - 

3 คณะเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม - - - -  - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 

4 
คณะมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� 
1 - - - 6 - - - 4 - - - 2 - - 1 2 - - - 

5 คณะวิทยาการจัดการ 1 - - - 1 - - - 2 - - - 1 - - - - - - - 

6 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  - - - 3 - - - 2 - - - 2 - - - - - - - 

7 สํานักงานอธิการบดี 1   1    1  - - - 1 - - - - - - - 

8 
สํานักส0งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

- - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 

9 
สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - - - - - - - -   1 - - - - - - - - 

10 
สํานักส0งเสริมการเรียนรู/และ
บริการวิชาการ 

- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 

11 ศูนย�กรุงเทพมหานคร - - - - - - - 1  - - - - - - 2  - - 1 

 รวม 5 - - 1 12 - - 5 10 - - 1 10 - - 5 4 - - 1 

 รวมทั้งสิ้น 6 17 11 15 5 

 หมายเหต ุ ขรก.  =  ข/าราชการ      พนร. = พนักงานราชการ   พนง.  =  พนักงานมหาวิทยาลยั   ลจ.ปจ .= ลูกจ/างประจํา   ข?อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554    
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       แผนภูมิที่ 8.แสดงสัดส6วน จํานวนบุคลากร สายสนับสนุน                                        แผนภูมิที่ 9. แสดงจํานวนผู?เกษียณอายุราชการ  
                        จําแนกตามคุณวุฒิ                                                                                ประจําปPงบประมาณ 2555-2559 
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3.2   แผนผลิตบัณฑิต ระยะ  5 ปP (พ.ศ. 2555 – 2559) 
3.2.1 คณะครุศาสตร� 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา) 
ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
1 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 10 10 10 10 10 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 10 - 10 - 

3 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 10 - 10 - 

4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 90 90 90 90 90 

5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� 150 150 150 150 150 
6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 160 160 160 160 160 
7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 120 120 120 120 120 

รวมคณะครุศาสตร� 530 550 530 550 530 

 

3.2.2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 30 30 30 30 30 

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 40 40 40 40 40 

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 30 30 30 30 30 

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 

5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 30 30 30 30 30 

6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 30 30 30 30 30 

7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 30 30 30 30 30 

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� 30 30 30 30 30 
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ลําดับ 
ชื่อหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา 40 40 40 40 40 

10 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 120 120 120 120 120 

11 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร� 60 60 60 60 60 

รวมคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 480 480 480 480 480 
 

3.2.3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 20 20 20 20 20 

2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� - - 30 30 30 

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 30 30 30 30 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 60 60 60 60 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต� - - 20 20 20 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร� 30 30 30 30 30 

7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 40 40 40 40 40 

8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล/อม 30 30 30 30 30 

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ความปลอดภัย 20 20 20 20 20 

10 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� 60 60 60 60 60 

รวมคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 290 290 340 340 340 
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3.2.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม - 20 20 20 20 

2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ           
    กลุ0มวิชาระบบควบคุมและหุ0นยนต� 30 30 30 30 30 

    กลุ0มวิชาการจัดการระบบ 30 30 30 30 30 

3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร - 20 30 30 30 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�สื่อสารและคอมพิวเตอร� 25 25 25 25 25 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 25 - - - - 

6 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม - 25 25 25 25 

7 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส� 25 25 25 25 25 

8 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม           
    กลุ0มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟPา 30 30 30 30 - 

    กลุ0มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 30 30 30 30 - 

     กลุ0มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 30 30 30 30 - 

    กลุ0มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 30 30 30 30 - 

9 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟPา - - - - 25 

10 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต - - - - 25 

11 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม - - - - 25 

12 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล - - - - 25 

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 255 295 305 305 285 
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3.2.5 คณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 25 25 25 25 25 

2 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 80 80 80 80 80 

3 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร� 80 80 80 80 80 

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท0องเที่ยว 30 30 30 30 30 

5 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� 30 30 30 30 30 

6 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 120 120 120 120 120 

7 บริหารธุรกิจบัณฑิต           

  - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และชัพพลายเชน 40 40 40 40 40 

8 บริหารธุรกิจบัณฑิต            

  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค/าปลีก 40 40 40 40 40 

9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ           

  - แขนงวิชาการตลาด 40 40 40 40 40 

  - แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 40 40 40 40 40 

  - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย� 40 40 40 40 40 

10 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ - 80 80 80 80 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 565 645 645 645 645 
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3.2.6คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา) 
ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต            
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 20 20 20 20 20 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร�           
  - แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 25 25 25 25 25 

    แขนงวิชาสัตวศาสตร� 25 25 25 25 25 

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต            

  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 25 25 25 25 25 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฒันาผลิตภัณฑ� - - - 25 25 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส0งเสริมการเกษตร - - - 25 25 

รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 95 95 95 145 145 

 

3.2.7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา) 
ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 

1 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 45 45 45 45 45 

2 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 35 35 35 35 35 

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 30 30 30 30 30 

4 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 75 75 75 75 75 

5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ           
   (หลักสูตรนานาชาติ-ภาษาจีน) - 40 40 40 40 

6 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) - 40 40 40 40 
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ลําดับ 
ชื่อหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา) 
ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 

7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต           
  -สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 75 75 75 75 75 

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต           
   -สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 80 80 80 80 80 

9 บริหารธุรกิจบัณฑิต           
  -สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) 30 40 40 40 40 

10 บริหารธุรกิจบัณฑิต           
  -สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) - 40 40 40 40 

รวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 370 500 500 500 500 

3.2.8 ศูนย�จัดการศึกษาสระแก?ว 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาที่รับ (ปPการศึกษา) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล/อมศึกษา 60 60 60 60 60 

2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา - 60 60 60 60 

3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ศึกษา - 60 60 60 60 

รวมศูนย�จัดการศึกษาสระแก?ว 60 180 180 180 180 
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3.3 แผนปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตร 
3.3.1 คณะครุศาสตร� 
ลําดับ 

ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา ) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
1 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปรับปรุง         

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปรับปรุง         

3 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปรับปรุง         

4 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปรับปรุง         

5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง         

6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� ปรับปรุง         

7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร� ปรับปรุง         

8 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปรับปรุง         

 
3.3.2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ลําดับ 

ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา ) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน       ปรับปรุง   

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา         ปรับปรุง 

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล         ปรับปรุง 

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ         ปรับปรุง 

5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ปรับปรุง         

6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม         ปรับปรุง 

7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง         ปรับปรุง 

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

ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา ) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา         ปรับปรุง 

10 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�         ปรับปรุง 

11 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร�         ปรับปรุง 

 
3.3.3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
ลําดับ 

ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา ) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา       ปรับปรุง 

2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�   พัฒนา       

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ         ปรับปรุง 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         ปรับปรุง 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต�   ปรับปรุง       

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�         ปรับปรุง 

7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�         ปรับปรุง 

8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล/อม         ปรับปรุง 

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ความปลอดภัย         ปรับปรุง 

10 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�         ปรับปรุง 

 
 
 
                   3.3.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ลําดับ 
ชื่อหลักสูตร 

แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา ) 
ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม   พัฒนา       

2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ         ปรับปรุง 

3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร พัฒนา         

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�สื่อสารและคอมพิวเตอร�         ปรับปรุง 

5 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม ปรับปรุง         

6 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส�         ปรับปรุง 

7 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟPา       พัฒนา   

8 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต       พัฒนา   

9 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม       พัฒนา   

10 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล       พัฒนา   

 
3.3.5 คณะวิทยาการจัดการ 
ลําดับ 

ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา ) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปรับปรุง         
2 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปรับปรุง         

3 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร�         ปรับปรุง 

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท0องเที่ยว ปรับปรุง         

5 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�       ปรับปรุง   

6 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปรับปรุง         

7 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และชัพพลายเชน ปรับปรุง          

8 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค/าปลีก ปรับปรุง  
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                               คณะวิทยาการจัดการ(ต6อ) 
ลําดับ 

ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา ) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปรับปรุง         

10 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ พัฒนา         

 
3.3.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ลําดับ 

ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา ) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ปรับปรุง         
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� ปรับปรุง         

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุง         

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพฒันาผลิตภัณฑ�     พัฒนา     

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส0งเสริมการเกษตร     พัฒนา     

3.3.7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ลําดับ 

ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา ) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 

1 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� ปรับปรุง         

2 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ       ปรับปรุง   

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร         ปรับปรุง 

4 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� ปรับปรุง         

5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาษาจีน) พัฒนา         

6 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) พัฒนา         

7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร         ปรับปรุง 
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                               วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ(ต6อ) 
ลําดับ 

ชื่อหลักสูตร 
แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา ) 

ที่ 2555 2556 2557 2558 2559 

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน         ปรับปรุง 

9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) พัฒนา         

 
3.3.8 ศูนย�จัดการศึกษาสระแก?ว 
ลําดับ ชื่อหลักสูตร แผนปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร (ปPการศึกษา ) 

ที่   2555 2556 2557 2558 2559 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล/อมศึกษา         ปรับปรุง 

2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พัฒนา         

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

       3.4.1 คณะครุศาสตร� 

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปPการศึกษา) 

2555-2559 
1 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ศศ.ด) 
วิทยาศาสตร�ศึกษา 2 

2 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ศศ.ด) 
คณิตศาสตร�ศึกษา 1 

3 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด)

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) 
การศึกษาปฐมวัย 4 

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

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

หลักสูตรและการสอน 1 

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

การวัดและประเมินผลการศึกษา 1 

6 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 1 

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

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

การสอนภาษาอังกฤษ 1 

รวม 11 
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                            3.4.2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปPการศึกษา) 

2555-2559 
1 ปริญญาเอก การพัฒนาชุมชน ด/านพัฒนาชุมชน - 

2 ปริญญาเอก จิตวิทยา ด/านจิตวิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 2 

3 ปริญญาเอก ดนตรีสากล ด/านดุริยางคศาสตร� หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 1 

4 ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ ด/านวรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร� ภาษาศาสตร�ประยุกต� 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 

2 

5 ปริญญาเอก ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  ด/านภาษาไทย ภาษาศาสตร� 

วรรณคดี คติชนวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 

2 

6 ปริญญาเอก ศิลปกรรม ด/านทัศนศิลปQ วิจิตรศิลปQ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 2 

7 ปริญญาเอก ศิลปะการแสดง - 

8 ปริญญาเอก สารสนเทศศาสตร� ด/านบรรณารักษ�ศาสตร�และสารสนเทศศาสตร� หรือ

สาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 

1 

9 ปริญญาเอก สังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา  ด/านรัฐประศาสนศาสตร�  รัฐศาสตร� 

สังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง 

2 

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

11 ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร�  ด/านรัฐประศาสนศาสตร�  รัฐศาสตร� หรือสาขาอื่น

ที่เกี่ยวข/อง 

3 

รวม  17 
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                          3.4.3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปPการศึกษา) 

2555-2559 
1 ปริญญาเอก คหกรรมศาสตร� 1 

2 ปริญญาเอก คณิตศาสตร�/สถิติ 1 

3 ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

4 ปริญญาเอก เทคโนโลยีมัลติมีเดียหรือแอนิแมชั่น 1 

5 ปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร�หรือสาขาที่เกี่ยวข/องทางด/านคอมพิวเตอร� 2 

6 ปริญญาเอก สาขาการจัดการภัยพิบัติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม 1 

7 ปริญญาเอก
(Ph.D) 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสุขศาสตร�อุตสาหกรรมหรือวิศวกรรมความ
ปลอดภัยหรือพิษวิทยาหรืออาชีวเวชศาสตร�หรือวิทยาศาสตร�สุขภาพ 

2 

รวม  9 
                          
                          3.4.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปPการศึกษา) 

2555-2559 
1 วศ.ด. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 1 

2 ปร.ด. ทัศนศิลปQและการออกแบบ 1 

3 วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 3 

4 ปร.ด. บริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 1 

5 ปร.ด. สหวิทยาการการออกแบบ 1 

6 วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟPา 2 

7 วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 1 

รวม 10 
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                       3.4.5 คณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปPการศึกษา) 

2555-2559 
1 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และซัพพลายเชน 3 

2 ปริญญาเอก นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร� 2 

3 ปริญญาเอก ศิลปะศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท0องเที่ยว 3 

4 ปริญญาเอก บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 2 

5 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� 2 

6 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 2 

7 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 4 

8 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2 

รวม  20 
 
                         3.4.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปPการศึกษา) 

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

2 ปริญญาโท/เอก วิศวกรรมอาหาร/สาขาที่เกี่ยวข/อง 1 

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

รวม  4 
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            3.4.7 ศูนย�กรุงเทพมหานครฯ    

ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จํานวนทุน (ปPการศึกษา) 

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

รวม 7 
 

 

3.5 แผนความต?องการบุคลากรสายวิชาการเพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรใหม6 ในปPงบประมาณ 2555-2559 
 

           3.5.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ลําดับที่ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก จํานวนอัตราที่ต?องการ 

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

2 ปริญญาโท/เอก การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร/สาขาที่เกี่ยวข/อง 2 

3 ปริญญาโท/เอก โภชนาการ/สาขาที่เกี่ยวข/อง 1 

สาขาส6งเสริมการเกษตร 
1 ปริญญาโท/เอก ส0งเสริมการเกษตร/สาขาที่เกี่ยวข/อง 2 

2 ปริญญาโท/เอก ธุรกิจเกษตร/สาขาที่เกี่ยวข/อง 1 

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

4 ปริญญาโท/เอก สัตวศาสตร�หรือสาขาที่เกี่ยวข/อง 1 

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

1 ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร� 5 

2 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร� 2 

รวม 7 
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บทท่ี 4
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2555- 2559)

ภายหลังการปฏรูิประบบราชการ เมื่อป พ.ศ. 2545 ไดมีการกําหนดใหการบริหารราชการแนวทาง
ใหมตองมีการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแตละระดับไดอยางชัดเจนโดยมีบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกจิการบานเมอืงท่ีดี พ.ศ. 2546 เปนกรอบและแนวทางเพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมายตาม
เจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสวนราชการระดับกรมและจังหวัดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยจะตอง
จัดทําแผนยุทธศาสตรซึ่งมตัีวช้ีวัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน

ตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ คือมิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร มติทิี่ 2 มติดิานคุณภาพการใหบริการ มติทิี่ 3 มติดิานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติ
ที่ 4 มติดิานการพัฒนาองคกร

ในมิติท่ี 4 คือ มิติดานการพัฒนาองคกรนั้น มีประเด็นการประเมินผลในเร่ืองตางๆ ไดแก การ
บริหารองคความรู การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใน
ประเด็นการประเมินเร่ืองการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น กําหนดใหสวนราชการจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)เพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตรใหสอดคลองตามพระ
ราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวธีิการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซึ่งไดกําหนดแนวทางการ
บริหารราชการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ดาน คือ 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยผูบริหารขององคกร
จะตองปรับการบริหารกระบวนการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาคุณภาพ โดยการปรับ
กระบวนการบริหารลูกคาผูรับบริการ และ 3) การเสริมสรางขดีสมรรถนะของบุคลากรเพื่อสรางความพรอม
เชิงยุทธศาสตร โดยการวางระบบบริหารจัดการสินทรัพยท่ีจับตองไมไดใหมีความเหมาะสมและสามารถ
รองรับตอการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏบัิตท่ีิสัมฤทธ์ิผลได

ระบบการบริหารสินทรัพยท่ีจับตองไมได หมายถึง การบริหารทุนมนุษย ทุนองคกร รวมถึงทุน
สารสนเทศและความรู ซึ่งในสังคมเศรษฐกิจท่ีเนนองคความรู (Knowledge Economy) องคกรสมัยใหมท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนถือวาทรัพยากรบุคคลอันเปนทรัพยสิน (Asset) ขององคกรนั้นมีสภาพเปน “ทุน”
(Human Capital) ซึ่งมคีวามสําคัญย่ิงตอการบริหารและการสรางคุณคา (Value Creation) ใหกับองคกร การ
พัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงถือเปนการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรใหสามารถ
บรรลุวสิัยทัศนท่ีตัง้ไว

การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมขาราชการพลเรือน มีเปาหมายสูงสุดเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
สามารถปฏบัิตงิานไดอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ตามนัยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
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กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ดังนั้น การปรับเปลี่ยนบทบาทดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาค
ราชการจึงมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสวนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง
ตามหลักปรัชญาการบริหารงานสมัยใหมท่ี“ผูบริหารสายงานหลัก คือ ผูบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีแทจริง”
ดวยเหตุนี้ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวใหม จึงตองเปนระบบท่ีสรางความคลองตัวใหแกผูบริหาร
ไมติดยึดอยูกับกฎระเบียบ และตองเปนระบบ ที่เก้ือหนุนตอการทํางานเชิงยุทธศาสตร ชวยใหสวน
ราชการบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ในขณะเดียวกันจะตองเปนระบบท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความ
โปรงใส เปนธรรม และทําใหขาราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวย ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งเปนสวนราชการหนึ่งเทียบไดกับระดับกรม จึงไดนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 นโยบายของรัฐบาล  ประเด็นทิศทางและนโยบายของ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว และแผนบริหารราชการแผนดนิของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวทิยาลัยไดนํา
นโยบายในสวนท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรมาเชื่อมโยง รวมถึงการนําผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
ทบทวนยุทธศาสตรจัดทํา(ราง)แผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555ใน
ระหวางวันท่ี 18-20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเจาหลาวทอแสง บีช จังหวัดจันทบุรี ทําใหมีความชัดเจน
และเห็นทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น จึงนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.
2555 – 2559 ใหสอดคลองกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีไดมีการปรับปรุงใหม
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ดังนี้

44..11 เปาประสงคเปาประสงค ((GGooaallss))
1. สรางสรรคงานวชิาการท่ีมมีาตรฐาน ทรัพยากรมนุษยท่ีมคีุณภาพและคุณธรรม เพื่อรับใช

สังคม และสบืสานศิลปวัฒนธรรม
2. บูรณาการทางวชิาการท้ังศาสตรและศิลป เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยนื
3. เปนองคการท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปน

องคการแหงการเรียนรู

44..22 ประเดน็ยุทธศาสตรประเดน็ยุทธศาสตร ((SSttrraatteeggiicc IIssssuueess))
1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมติรในการปฏบัิตงิานตามภารกจิเชิงบูรณาการ
2. เพิ่มทางเลอืกทางการศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑติท่ีมศัีกยภาพสูงสุด สอดคลอง

กับความตองการของทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซยีน
3. พัฒนามหาวทิยาลัยเปนแหลงเรียนรูและการมบีทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน ทองถิน่
4. พัฒนามหาวทิยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ท่ีมกีารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ

เปนมหาวทิยาลัยสเีขยีว
4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏบัิตงิานตามภารกจิ
4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ และมธีรรมาภิบาล
4.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวทิยาลัย
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4.3 การวเิคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการพัฒนาบุคลากร
มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ 2555

มติิ จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)
ดานการ

บรหิารจัดการ
1. มหาวทิยาลัยมกีารจัดทําแผนการพัฒนาอยางมี

สวนรวมเปดโอกาสใหคณะและหนวยงานแสดง
ความคดิเห็นและบุคลากรมคีวามพงึพอใจ

1. การใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศยัง
ไมเชื่อมโยง อยางท่ัวถงึระหวางหนวยงานภายใน
มหาวทิยาลัย

2. คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย มคีวามสนใจ
และใหขอแนะนําท่ีดีในการปรับปรุงและพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร

2. อัตราการเขา-ออกของพนักงานมหาวทิยาลัยมี
ตลอดระยะเวลา

3. ผูบริหารทุกระดับมคีวามสนใจและให
ความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร

3. การจัดสรรอัตรากําลังไมเพยีงพอกับภาระงาน
ท่ีมอียูมาก

4. มหาวทิยาลัยมกีองทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่ง
สามารถจัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรไดท้ัง
สายวชิาการและสายสนับสนุน

4. ขาดการกําหนดลักษณะงานเชงิทาทายท่ีจะเปนการ
กระตุนสมรรถนะของบุคลากรใหเพิ่มขึ้น และการ
ประเมนิเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน
เชงิทาทาย

5. มหาวทิยาลัยอยูในเขตปริมณฑลซึ่งใกลกับ
แหลงเรียนรูสามารถสงบุคลากรไปพัฒนาไดสะดวก

5. การจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรยังไมเพยีงพอ

ดานบุคลากร 1. บุคลากรมคีุณวุฒท่ีิหลากหลาย ทําใหมคีวามรู
ความสามารถและความชํานาญงาน สามารถ
ใหคําปรึกษาแนะนําในภารกิจท่ีรับผดิชอบแก
คณะวชิาและหนวยงานเปนอยางดี

1. สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมวีุฒปิริญญาตรี
ปริญญาโทปริญญาเอก ยังไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.

2. มกีารจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุน

2. สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย
ผศ. รศ.และ ศ. ยังไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ.

3. มกีลไกการดําเนินการและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วชิาชพีท่ีชัดเจน

3. บุคลากรบางสวนขาดทักษะ และความพยายามใน
การใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

4. บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันสูองคกร
แหงการเรียนรู

4. การพัฒนาบุคลากรยังเปนลักษณะเชงิรับมากกวาเชงิรุก
5. บุคลากรไมไดรับการสงเสริมใหพัฒนาสมรรถนะ

เพื่อเพิ่มศักยภาพโดยการฝกอบรมอยางตอเน่ือง
6. บุคลากรสายวชิาการยังมสีวนรวมในการบริการ

วชิาชพีในระดับชาติและนานาชาตินอย
ดาน

งบประมาณ
1. มหาวทิยาลัยมนีโยบายสงเสริมการวจัิยโดยการ

สนับสนุนงบประมาณจากภายในมหาวทิยาลัยใน
รูปของกองทุนวจัิยและการติดตอประสานงาน
เพื่อหาแหลงทุนวจัิยภายนอกใหกับบุคลากร

1.ทุนสนับสนุนงานวจัิยจากภายนอกยังมจํีานวน
นอย โดยเฉพาะจากสํานักงานสงเสริมการวิจัย
แหงชาติ

2. มหาวทิยาลัยมกีารกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
และแผนงบประมาณ/แผนการเงนิ ท่ีชัดเจน

2. เงนิรายไดมจํีานวนนอยลง(เน่ืองจากนักศึกษาลดลง)
ทําใหจัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรทําไดไมมากนัก
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มติิ จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)
ดานงบ

ประมาณ(ตอ)
3. มหาวทิยาลัยใชหลักการบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานตามแผนงาน /โครงการท่ีไดรับอนุมัติ
4. มหาวทิยาลัยมกีารติดตามประเมนิผลการใชจาย

งบประมาณตามโครงการตาง ๆ อยางตอเน่ือง
5. มหาวทิยาลัยมกีารสงเสริมและสนับสนุนในการใช

ทรัพยากรระหวางหนวยงานรวมกัน

มติิ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
ดานการ

บรหิารจัดการ
1. มหาวทิยาลัยมเีครอืขายความรวมมอืระหวาง

มหาวทิยาลัย ในการพัฒนาบุคลากรได
1. ระบบ Network เพื่อการจัดการความรูและการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู ท่ีเปนสวนกลางของ
มหาวทิยาลัยยังไมมคีวามสมบูรณ และยังไมมี
Web blog เฉพาะดานน้ี

2. การประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหบุคลากรตอง
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง
เน่ืองจากมกีารประเมินจากหนวยงานภายนอก เชน
ก.พ.ร. สกอ. สมศ.รวมท้ังการประเมนิการปฏบัิติงานท่ี

กําหนดใหใชตัวชี้วัดและสมรรถนะประกอบการพิจารณา

2. นโยบายการดําเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะการ
จายคาตอบแทนและโครงสรางเงนิเดอืนมคีวาม
ลาชา ทําใหมผีลกระทบตอการจัดการของ
มหาวทิยาลัย ซึ่งมแีนวโนมจะเปนภาระของ
มหาวทิยาลัย

3. นโยบายภาครัฐมกีารเปล่ียนแปลงไปตามการเมืองท่ี
ยังไมมคีวามแนนอนเปนอุปสรรคตอการบริหารงาน
การวางแผนและการพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัย

4. การเปดเสรีทางการศึกษาทําใหมกีารแขงขันสูง
ระหวางมหาวทิยาลัยตางๆแมแตในกลุมราชภัฏดวยกัน

5. สภาวการณแขงขันของสถาบันการศึกษา ทําใหเกดิ
การแยงชงิบุคลากรท่ีมคีวามสามารถ

6. อัตราการเพิ่มของประชากรวัยเรียนมแีนวโนมลดลง
7. ผลการสํารวจในภาคอุตสาหกรรมพบวาสวนใหญ

ตลาดดานอุตสาหกรรมตองการแรงงานท่ีมคีุณวุฒิ
ตํ่ากวาปริญญา

ดานบุคลากร 1. การเตรียมการเปนสมาชกิเครือขายอาเซยีน สงผลให
มกีารพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น

1. การพัฒนาตนเองของสายสนับสนุนจะมุงเนนไป
ทางดานการพัฒนาสมรรถนะในงานมากกวาพัฒนา
ดานการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น

2. มชีองทางและเทคโนโลยใีนการศึกษาคนควาเพื่อ
พัฒนาตนเองหลายรูปแบบ

2. ขอกําหนดจํานวนอาจารยปริญญาเอกตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. น้ันกําหนดไวเปนจํานวนมาก
มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยในการจัดหาอาจารย
หรือพัฒนาอาจารยใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ดังกลาว
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มติิ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
3. รัฐกําหนดอัตราคาจางใหม,มหาวทิยาลัยดําเนินการ

ปรับอัตราคาจางใหเหมาะสมแกการครองชพีมากขึ้น
3. นโยบายการจํากัดอัตรากําลังของบุคลากรภาครัฐท่ี

ผานมาทําใหขาดแคลนบุคลากรในขณะท่ีภาระงาน
ของมหาวทิยาลัยมเีพิ่มขึ้น

ดาน
งบประมาณ

1. หนวยงานภาครัฐและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดจัดทําโครงการเพื่อรองรับการพัฒนา
บุคลากรสายวชิาการหลายโครงการ

1. จํานวนนักศึกษานอยลง เน่ืองจากมมีติของ สกอ.ใน
การไมใหเปดรับนักศึกษาในหลักสูตรตอเน่ืองเมื่อ
วันท่ี 10 พฤศจกิายน 2551

จากการศึกษาพจิารณาความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐดังกลาว รวมท้ังเปาหมายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
แลวจึงนําไปสูการวางแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย   เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปน
การวางแผน เพื่อทราบความตองการกําลังคนของมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ลวงหนา เพื่อศึกษาความตองการอัตรากําลังในการปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลัยวาตองการใชกําลังคนประเภท
ใด จํานวนเทาใด และตองการเมื่อใด เพื่อใหไดกําลังคนตามตองการและสามารถวางแผนการใชกําลังคนให
ไดประโยชนสูงสุด และเกิดความสมดุลในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในอนาคต  และเปนการปองกัน
ปญหากําลังคนเกนิความตองการในบางหนวยงานของมหาวทิยาลัย ท่ีเรียกวา กระจุกแตไมกระจาย หากไม
มีการวางแผนใหเหมาะสม จึงไดกําหนดกรอบในการจัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให
บุคลากรทุกคน ในมหาวทิยาลัย ไดรับการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเปนคนท่ีสมบูรณท้ังความรูภูมิปญญา
ท้ังกาย  และจติใจ ใน 3 มติ ิ ควบคูกันไป คอื “คนด ีคนเกง คนแข็งแรง” ไว ดังนี้
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4.4 นโยบายและมาตรการในการบรหิารบุคลากร  มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย
กลยุทธมหาวิทยาลัย

นโยบายHR
มหาวิทยาลัย

มาตรการในการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด

4. พัฒนามหาวทิยาลัยเปน
องคการสมรรถนะสูง ท่ีมี
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเปน
มหาวทิยาลัยสีเขยีว

4.1 พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรและหนวยงาน
ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกจิ

4.1.1 การสนับสนุนการศึกษาตอ
การฝกอบรม ศึกษาดูงานท้ังใน

และตางประเทศ และการเขาสู
ตําแหนงตามเสนทางอาชพีของ
บุคลากรแตละสายงาน

1. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและ
บุคลากร จัดหาและจัดสรรทุน
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย

2. จัดทําแผนการเขาสูตําแหนงตาม
เสนทางอาชพีของบุคลากรแตละ
สายงานเพื่อเปนการทดแทนอัตรา
ตําแหนงท่ีเกษียณอายุ

1.1 จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของมหาวทิยาลัยจัดกิจกรรมระดม
ทุนสําหรับใชในการพัฒนาบุคลากร

2.1 ดําเนิน กจิกรรมการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนท่ีกําหนดอยางตอเน่ือง
และสงเสริมการเขาสูตําแหนงอยาง
เปนธรรม

3.1 จัดทําเสนทางความกาวหนาสาย
อาชพี ใหครบทุกขัน้ตอนและนํา
เสนทางสายอาชพีเสนอใหสภา
มหาวทิยาลัยใหความเห็นชอบและ
ประกาศใหบุคลากรไดรับรูและ
สรางความเขาใจใหกบับุคลากรถงึ
เสนทางความกาวหนาสายอาชพี
ของแตละตําแหนงงาน(Career Path)

- จํานวนอาจารยท่ีจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีเพิ่มขึ้น(4.1.1.1)

- การพัฒนาคณาจารย(สมศ.14)
- อาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิ

ปริญญาเอก (สกอ.2.2)
- จํานวนอาจารยท่ีไดรับตําแหนง

ทางวชิาการท่ีเพิ่มขึ้น (4.1.1.2)
- อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง

ทางวชิาการ(สกอ.2.3)
- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ี

ไดรับการพฒันาตามเสนทาง
อาชพี(4.1.1.3)
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ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

กลยุทธมหาวิทยาลัย
นโยบายHR

มหาวิทยาลัย
มาตรการในการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด

3. ประสานความรวมมือกับ
มหาวทิยาลัยในตางประเทศ
เพื่อการอบรมศึกษาดูงาน

3.1 ติดตอ ประสานงานกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ เพื่อสงบุคลากร เขา
รับการอบรมในหลักสูตร ดานการจัด
การศึกษาการบริหารและวจัิย

- ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4)

- ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการความรวมมือ
กับมหาวทิยาลัยในตางประเทศ
ในการอบรมสําหรับบุคลากร

(4.1.1.3)

3.2 สนับสนุนเงินงบประมาณ ให
บุคลากรไดนําเสนอผลงาน หรอืนําผล
ท่ีไดรับจากการอบรมมาใชประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย

4.1.2 การสรางจรรยาบรรณ
วัฒนธรรมการเปนมืออาชพี
ทางดานการอุดมศึกษาใหแก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

1. บุคลากรตองมีจรรณยาบรรณและมี
ความเปนมอือาชพีในการปฏบัิติงาน
ดานอุดมศึกษา

1.1 จัดกจิกรรมรณรงค สรางแรงจูงใจ
และกระตุนใหบุคลากรปฏบัิติตาม
จรรยาบรรณวชิาชพีและคุณธรรม

- รอยละของบุคลกรท่ีไดรับการ
พัฒนาดานจรรยาบรรณ
วชิาชพีและคุณธรรม(4.1.2.2)

1.2 คัดเลอืกอาจารย และบุคลากร ท่ีมี
บทบาทในการพัฒนามหาวทิยาลัย
อุทิศตนเพื่อมหาวทิยาลัยและสราง
ชื่อเสียงใหมหาวทิยาลัย

- จํานวนอาจารยท่ีไดรับการยก
ยองประกาศเกยีรติคุณ
(รางวัลเจาฟา)(4.1.2.3)
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ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

กลยุทธมหาวิทยาลัย
นโยบายHR

มหาวิทยาลัย
มาตรการในการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด

4.1.3 การพัฒนาระบบบริหารผล
การปฏบัิติงานใหบุคลากร
กําหนดแผนปฏบัิติงาน
ประจําป  และกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการ

ปฏบัิติงานอยางเปนรูปธรรม

1. พัฒนาระบบประเมนิ และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล

2. พัฒนางานบริหารใหมคีวามโปรงใส
เปนธรรม โดยมเีปาหมายสําคัญใน
การมุงรักษาคนดี สงเสริมคนเกง และ
พัฒนาประสิทธภิาพบุคลากรของ
มหาวทิยาลัย

1.1 จัดหาระบบการประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใช
ประโยชน ในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานสมรรถนะท่ีบุคลากรพงึมี

1.2 จัดใหบุคลากรเพิ่มพูนทักษะของการ
ปฏบัิติงานของบุคลากร

- ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบประเมนิและ
พัฒนาสมรรถนะ(4.1.3.1)

- รอยละของบุคลากรท่ีมผีลการ
ประเมนิการปฏบัิติงานใน
ระดับดีขึ้น

3. สอดสองดูแลใหความเปนธรรมใน
การพจิารณาความดีความชอบ
และมรีะบบประเมนิท่ีชัดเจนตลอด
จนการสรางขวัญและกําลังใจและ
การแขงขันในประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลในการปฏบัิติหนาท่ี

- ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4)

4.1.5 การพัฒนานวัตกรรมการ
ทํางานตามภารกจิหนาท่ีและ
นวัตกรรมการบริหารคุณภาพ

1. การพัฒนาผูนํา ผูบริหารทุกระดับ 1.1 จัดกจิกรรมสงเสริมเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะความรูของผูบริหารในทุกระดับ
ในดานการเปนผูนําการเปล่ียนแปลง

1.2 สนับสนุนการนําความรูท่ีไดมา
พัฒนาเปนผูนําการเปล่ียนแปลง

- จํานวนผูบริหารท่ีไดรับการ
พัฒนา(4.1.5.1)



คณะคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 25552555
84

ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวทิยาลัย

กลยุทธมหาวทิยาลัย
นโยบายHR

มหาวทิยาลัย
มาตรการในการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด

2. ทุกหนวยงานตองมกีารจัดทําคูมอื
การปฏบัิติงานของเจาหนาท่ีเพื่อให
บุคลากรปฏบัิติงานเปนไปตาม
มาตรฐานเดียวกันและเปนการเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการทํางานและ

ประสานงานท่ีดีขึ้นอีกท้ังชวยใหม่ันใจ
วามกีารควบคุมการดําเนินงาน

2.1 ประสานงาน และรวบรวมขอมูลใน
การจัดทําคูมอืการปฏบัิติงานของ
บุคลากรในมหาวทิยาลัย

2.2 จัดอบรม ชี้แจงการใชคูมอื
ปฏบัิติงานบุคลากรในมหาวทิยาลัย

- จํานวนคูมือการปฏิบัติการท่ี
จัดทําแลวเสร็จ (4.1.5.2)

3. การศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคยีงและ
พัฒนาระบบการปฏบัิติงานจาก
องคการสมรรถนะสูง

3.1 ศึกษาปญหาในการปฏบัิติงาน
จากหนวยงานตัวอยาง

3.2 ศึกษาดูงาน และนําความรูจากการ
เขาศึกษามาพัฒนามหาวทิยาลัย
ใหเปนองคกรสมรรถนะสูง

- รอยละความสําเร็จของ
โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เทียบเคยีงและพัฒนาระบบการ
ปฏบัิติงานจากองคการ
สมรรถนะสูง(4.1.6.1)

4.2 พัฒนาระบบบริหาร
ยุทธศาสตรท่ีมุง
ผลสัมฤทธิ์และ
มธีรรมาภิบาล

4.2.1 การปรับปรุง ขอบังคับ ระเบียบ
มหาวทิยาลัยใหเอ้ือตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานและ
การสรางเสริมธรรมาภิบาล

1. มุงเนนประสิทธิภาพและความเปน
ธรรมในการบริหาร

1. การปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบของ
มหาวทิยาลัยใหเอ้ือตอการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการทํางานและการ
สรางเสริมธรรมาภิบาล

2. พัฒนางานบริหารใหมคีวามโปรงใส
เปนธรรม โดยมเีปาหมายสําคัญใน
การมุงรักษาคนดี สงเสริมคนเกง และ
พัฒนาประสิทธภิาพบุคลากร

- ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4)

- การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14)
- การปฏบัิติตามบทบาทหนาท่ี

ของสภาสถาบัน (สมศ.12)
- การปฏบัิติตามบทบาทหนาท่ี

ของผูบริหารสถาบัน(สมศ.13)



คณะคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 25552555
85

ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

กลยุทธมหาวิทยาลัย
นโยบายHR

มหาวิทยาลัย
มาตรการในการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด

3. สอดสองดูแลใหความเปนธรรมใน
การพจิารณาความดีความชอบและมี
ระบบประเมนิท่ีชัดเจนตลอดจนการ
สรางขวัญและกําลังใจ  และการ
แขงขันในประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลในการปฏบัิติหนาท่ี

- ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ.7.1)

4. การเตรียมการดานผูนํา การสราง
ทีมงาน พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทุกสายงาน

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

4.2.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร
และการพัฒนาระบบคุณภาพ

1. สนับสนุนจัดระบบบริหารเพื่อเขาสู
การเปนมหาวทิยาลัยเพื่อการแขงขัน
ในระดับตาง ๆ

1. จัดประชุมชี้แจง ซักซอมความเขาใจใหกับ
บุคลากรของมหาวทิยาลัยในระบบบริหาร

ยุทธศาสตรและการบริหารผลการปฏบัิติงาน

- คะแนนคาเฉล่ียผลการ
ประเมนิผลการปฏบัิติ
ราชการประจําป(4.2.2.3)

2. จัดกจิกรรม กระบวนการทํางานให
สอดรับกับระบบบริหารยุทธศาสตร
ตามแนวทางการเรียนรูจากการปฏบัิติ

- มหาวทิยาลัยผานการประเมนิ
ของสํานักงาน ก.พ.ร. ในระดับ
ดี (KPI 3.1)

4.2.3 การแสวงหาและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเพื่อ
พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปน
องคการแหงการเรียนรู

1. การสรางเสริมธรรมาภิบาลทางการ
บริหาร

1. จัดการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวทิยาลัยและคณะกรรมการอ่ืนๆ

2. สงเสริมสนับสนุน การจัดกจิกรรม
ใหเกดิธรรมาภิบาลในการบริหาร

- ระดับความสําเร็จในการสงเสริม
การประชุมสภาและ
คณะกรรมการภายใน (4.2.3.2)

- การปฏบัิติตามบทบาทหนาท่ี
ของสภาสถาบัน (สมศ.12)
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ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

กลยุทธมหาวิทยาลัย
นโยบายHR

มหาวิทยาลัย
มาตรการในการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด

- การปฏบัิติตามบทบาทหนาท่ี
ของผูบริหารสถาบัน(สมศ.13)

- ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ.7.1)

4.2.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดการความรู
ภายในมหาวทิยาลัย

1. มุงเนนความรวดเร็วถูกตองแมนยํา
ของขอมูลและสามารถนําขอมูล
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธภิาพ

2. บุคลากรสามารถตอยอดความรูได
จากฐานขอมูลท่ีมีในมหาวทิยาลัย

1. การบริหารโดยใชระบบการจัดการ
ความรูและเทคโนโลยสีารสนเทศ

- ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
(สกอ.7.3)

- จํานวนระบบงาน ฐานขอมูลท่ี
พัฒนาและนํามาใชในการ
ปฏบัิติงานตามภารกจิ(4.2.4.1)

4.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของมหาวทิยาลัย

4.3.2 การพัฒนาองคกรตัวอยางแหง
ความพอเพยีง

1. การบริหารจัดการภายใตสภาวะ
เศรษฐกจิพอเพยีง

1. สรางความเขาใจและทัศนคติท่ี
ถูกตองในสภาวะเศรษฐกจิพอเพยีง
แกนักศึกษา อาจารย  และบุคลากร
ของมหาวทิยาลัยทุกระดับ

2. จัดประชุม จัดกจิกรรมพัฒนาองคกร
แหงความพอเพยีง ท่ีเปนตัวอยาง
ในมหาวทิยาลัยอยางเปนรูปธรรม

- ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนามหาวทิยาลัยเปนแหลง
เรียนรูของชุมชนและหนวยงาน
ตนแบบดานองคการแหง
ความพอเพยีง(KPI 3.2)

- ระดับความสําเร็จในดําเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาเปนองคกร
แหงความพอเพยีง(4.3.2.1)
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ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

กลยุทธมหาวิทยาลัย
นโยบายHR

มหาวิทยาลัย
มาตรการในการดําเนนิงาน ตัวชี้วัด

2. การอนุรักษส่ิงแวดลอมและรณรงค
เพื่อการประหยัดพลังงาน

1. สรางความเขาใจใหบุคลากรรวม
ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมมหาวทิยาลัย
2. จัดกจิกรรมเพื่อการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม และประหยัดพลังงาน

- ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและประหยัด

พลังงาน(4.3.2.2)
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44..55 ((รางราง))แผนพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ระยะแผนพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ระยะ55 ปป ((พพ..ศศ..25525555--25525599))
* หนวย: ลานบาท

ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธกลยุทธหลักหลัก
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมายเปาหมาย โครงการโครงการ
ผลผลิตผลผลิต//กิจกรรมกิจกรรม

วงเงนิงบประมาณปวงเงนิงบประมาณป เจาภาพเจาภาพ
หนวยรับผดิชอบหนวยรับผดิชอบ5555 5566 5577 5588 5599 5555 5566 5577 5588 5599

ประเด็นยุทธศาสตรที่ประเด็นยุทธศาสตรที่ 44::
พัฒนามหาวทิยาลัยเปน
องคการสมรรถนะสูง ท่ี
มกีารบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
เปนมหาวิทยาลัยสีเขยีว
4..1 พัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากรและ
หนวยงานในการ
ปฏบัิติงานตาม
ภารกจิ

4.1.1 การสนับสนุน
การศึกษาตอ การ
ฝกอบรม ศึกษา ดู
ง า น ท้ั ง ใ น แ ล ะ
ตางประ เทศ และ
การเขา สู ตําแหนง
ตามเสนทางอาชีพ
ของบุคลากรแตละ
สายงาน

โครงการ 1จัดทําแผนพัฒนา
อาจารยและบุคลากร จัดหา
และจัดสรรทุนสนับสนุนการ
พัฒนาอาจารย(4.1.1.1)

1. จํานวนอาจารยท่ี
จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ี
เพิ่มขึ้น(4.1.1.1)

10
(คน)

10
(คน)

10
(คน)

10
(คน)

10
(คน)

1.จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของมหาวทิยาลัย

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 งานการเจาหนาท่ี

2.จัดสรรทุนสําหรับ ใชใน
การพัฒนาบุคลากร

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 งานการเจาหนาท่ี

2. จํานวนอาจารยท่ี
ได รับตําแหนงทาง
วิ ช าการ ท่ี เพิ่ ม ขึ้ น
(4.1.1.2)

10
(คน)

10
(คน)

10
(คน)

10
(คน)

10
(คน)

โครงการ 2 สงเสริมการเขา
สูตําแหนงทางวชิาการและ
ตําแหนงตามเสนทางอาชพี
ของบุคลากร (4.1.1.2)
1.การพัฒนาบุคลากรเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการและ
ตําแหนงเสนทางสายอาชพี
ทุกตําแหนงงาน(Career
Path)

1 1 1 1 1

งานการเจาหนาท่ี3. ระดับความสําเร็จ
ในการจัดทําเสนทาง
ความกาวหนาสาย
อาชพี(Career Path)

4 4 4 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธกลยุทธหลักหลัก
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมายเปาหมาย โครงการโครงการ
ผลผลิตผลผลิต//กิจกรรมกิจกรรม

วงเงนิงบประมาณปวงเงนิงบประมาณป เจาภาพเจาภาพ
หนวยรับผดิชอบหนวยรับผดิชอบ5555 5566 5577 5588 5599 5555 5566 5577 5588 5599

3.ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการความ
รวมมือกับ
มหาวทิยาลัยใน
ตางประเทศในการ
อบรมสําหรับ
บุคลากร(4.1.1.3)

5 5 5 5 5 โครงการ 3 ความรวมมอืกับ
มหาวทิยาลัยในตางประเทศ
เพื่อการอบรมศึกษาดูงาน
(4.1.1.3)
1. จัดอบรมศึกษาดูงาน

4.98 5 5 5 5 งานการเจาหนาท่ี

4.1.2 การสราง
จรรยาบรรณ
วัฒนธรรมการเปนมอื
อาชพีทางดานการ
อุดมศึกษาใหแก
บุคลากรภายใน
มหาวทิยาลัย(4.1.2.2)

1.รอยละของบุคลกร
ท่ีได รับการพัฒนา
ดานจรรยาบรรณ
วชิาชพีและคุณธรรม

75 75 75 75 75 โครงการ 5 สงเสริมการ
ปฏบัิติตามจรรยาบรรณ
วชิาชพี (4.1.2.2)
1. จัดอบรมจรรยาบรรณวชิาชพี

0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 งานตรวจสอบภายใน
งานการเจาหนาท่ี

งานบริหารงานท่ัวไป

2.จํานวนอาจารยท่ี
ไดรับการยกยอง
ประกาศเกยีรติคุณ
(4.1.2.3)

5
คน

5
คน

5
คน

5
คน

5
คน

โครงการ 6 รางวัลเจาฟา
สํ า ห รั บ อ า จ า ร ย แ ล ะ
บุคคลากร (4.1.2.3)
1 . คั ด เ ลื อ ก อา จ า ร ย  แ ล ะ
บุคลากร ท่ีมีบทบาทในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย อุทิศตน
เพื่อมหาวิทยาลัยและสราง
ชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย เพื่อ
รับรางวัลเจาฟา

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 งานการเจาหนาท่ี
งานบริหารงานท่ัวไป



คณะคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 25552555
90

ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธกลยุทธหลักหลัก
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมายเปาหมาย โครงการโครงการ
ผลผลิตผลผลิต//กิจกรรมกิจกรรม

วงเงนิงบประมาณปวงเงนิงบประมาณป เจาภาพเจาภาพ
หนวยรับผดิชอหนวยรับผดิชอบบ5555 5566 5577 5588 5599 5555 5566 5577 5588 5599

4.1.3 พัฒนาระบบ
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
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ในการปฏิ บั ติ ง าน
อยางเปนรูปธรรม

1. ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
ประเมนิและพัฒนา
สมรรถนะ(4.1.3.1)

5 5 5 5 5 โครงการ 7 พัฒนาระบบ
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. จัดอบรมระบบประเมิน
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
รายบุคคล

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 งานการเจาหนาท่ี
งานบริหารงาน

ท่ัวไป

2.รอยละของบุคลากร
ท่ีมผีลการประเมนิ
การปฏบัิติงานใน
ระดับดีขึ้น

10 10 15 15 15 โครงการ 8 พัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (4.1.3.2)

1.จัดอบรมศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 งานการเจาหนาท่ี
งานบริหารงานท่ัวไป

4.1.5 มอบอํานาจเสริม
พลังและสร างความ
พรอมในการปฏิบัติงาน
ใหแก คณะ สํานัก ใน
รูปแบบของการกระจาย
อํานาจ การสนับสนุน
งบประมาณกําลังคน
ข อมู ลข าวสารและ
นวัตกรรมดานการ
บริหารจัดการ

1.จํานวนผูบริหารท่ี
ไดรับการพัฒนา
(4.1.5.1)

20
(คน)

20
(คน)

20
(คน)

20
(คน)

20
(คน)

โครงการ 10 พัฒนาผูนําการ
เปล่ียนแปลง (4.1.5.1)
1. จัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะ ความรูของ
ผูบริหารในทุกระดับ ในดาน
การเปนผูนําการเปล่ียนแปลง

0.07 0.08 0.09 0.1 0.1 งานการเจาหนาท่ี
งานบริหารงานท่ัวไป

2.จํานวนคูมือการ
ปฏบัิติการท่ีจัดทํา
แลวเสร็จ(4.1.5.2)

3
(เลม)

4
(เลม)

5
(เลม)

6
(เลม)

7
(เลม)

โครงการ11จัดทําคูมือการ
ปฏบัิติงาน(4.1.5.2)1.ประสานงาน
และรวบรวมขอมูลในการจัดทํา
คูมอืการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 งานการเจาหนาท่ี
งานบริหารงานท่ัวไป
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ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธกลยุทธหลักหลัก
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมายเปาหมาย โครงการโครงการ
ผลผลิตผลผลิต//กิจกรรมกิจกรรม

วงเงนิงบประมาณวงเงนิงบประมาณปป เจาภาพเจาภาพ
หนวยรับผดิชอบหนวยรับผดิชอบ5555 5566 5577 5588 5599 5555 5566 5577 5588 5599

4.1.6 สงเสริมให
บุคลากร หนวยงาน
แ ส ว ง ห า พั ฒ น า
นวั ตก รรม ในกา ร
ทํางาน
ตามภารกิจหนา ท่ี
และ
น วั ต ก ร ร ม ก า ร
บริหาร
จัดการ

1.รอยละความสําเร็จ
ของโครงการศึกษาดู
งานเพื่อเทียบเคยีง
และพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานจาก
องคการสมรรถนะ
สูง

75 75 75 75 75 โครงการ 13 ศึกษาดูงาน
เพื่อเทียบเคยีงและพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานจาก
องคการสมรรถนะสูง
(4.1.6.1)
1 . ศึ ก ษ า ป ญ ห า ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน   จากหนวยงาน
ตัวอยาง
2 . ศึ ก ษา ดู ง า น  แ ละ นํ า
ความรูจากการเขาศึกษามา
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
องคกรสมรรถนะสูง

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 งานการเจาหนาท่ี
งานบริหารงานท่ัวไป

งานการเงนิ

4.2 พัฒนาระบบบริหาร
ยุทธศาสตรท่ีมุง
ผลสัมฤทธิ์ และมธีรร
มาภิบาล

4.2.2 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ตามแนวทางการ
บริหารยุทธศาสตร
และการพัฒนา
ระบบคุณภาพ

1.คะแนนคาเฉล่ียผล
การประเมนิผลการ
ปฏบัิติราชการ
ประจําปดานความ
พงึพอใจ

>60 >60 >60 >60 >60 โครงการ 14 พัฒนาคุณภาพ
การใหบริการหนวยงาน
กลาง (4.2.2.5)
1.จัดประชุมซักซอมความ
เขาใจถงึแนวทางการ
ใหบริการทีดีเพื่อสรางความ
พงึพอใจแกผูรับบริการ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 งานการเจาหนาท่ี
งานบริหารงานท่ัวไป
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ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธกลยุทธหลักหลัก
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมายเปาหมาย โครงการโครงการ
ผลผลิตผลผลิต//กิจกรรมกิจกรรม

วงเงนิงบประมาณปวงเงนิงบประมาณป เจาภาพเจาภาพ
หนวยรับผดิชอบหนวยรับผดิชอบ5555 5566 5577 5588 5599 5555 5566 5577 5588 5599

4.3 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและ
สภาพแวดลอมทาง
กายภาพของ
มหาวทิยาลัย

4.3.2 พัฒนา
มหาวทิยาลัยให
เปนตัวอยางของ
องคกรแหงความ
พอเพยีง

1.ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน
ตามแผนอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน
(KPI 3.2)

5 5 5 5 5 โครงการ 21 พัฒนาตัวอยาง
ขององคกรแหงความ
พอเพยีง (4.3.2.1)

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 งานอาคารสถานท่ี

2.ระดับความสําเร็จ
ในดําเนินงาน ตาม
แผนการพัฒนาเปน
องคกรแหงความ
พอเพยีง(4.3.2.1)

5 5 5 5 5 โครงการ 22 อนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและรณรงคเพื่อ
การประหยัดพลังงาน
(4.3.2.2)
1. สรางความเขาใจให
บุคลากรรวมประหยัด
พลังงาน และอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยจัด
กจิกรรม

0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 งานอาคารสถานท่ี
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บทท่ี 5
มาตรการในการนําไปสูการปฏบิัติและการติดตามประเมนิผล

ตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5ป(พ.ศ.2555 - 2559)

จากการศึกษานโยบาย ทิศทางและเปาหมายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกระดับตั้งแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-252559) แผนการบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2555-2558ของรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร,กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ย่ังยนื ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ,แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงเปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จนนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 นั้น การดําเนินการใดๆ
ใหประสบผลสําเร็จแลว นอกจากจะวางแผนแลวจะตองมีมาตรการนําไปสูการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลตอไป เชนเดียวกันแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็จะตองมีมาตรการนําไปสูการปฏิบัติ
และการตดิตามประเมนิผล ดังนี้
5.1 มาตรการนําไปสูการปฏบิัตดิานกําลังคน

5.1.1 การสรรหาบุคลากร เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน จะแบง
โควตา ในการสรรหาบุคลากรสายวชิาการ คุณวุฒปิริญญาเอก : ปริญญาโท 50 : 50 สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน จะจัดจางบุคลากรวุฒปิริญญาตรีขึ้นไป มวีธีิการสรรหาบุคลากรหลายวธีิเพื่อใหเหมาะสมและ
ทันเวลา โดยคํานึงถึงความโปรงใส เปนธรรม ใหสามารถไดคนเกง คนดีตรงกับความตองการของ
มหาวิทยาลัย เชน การสอบแขงขันจะใชในกรณีบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบัติราชการตามตําแหนง
คุณวุฒแิละคุณสมบัติ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยปกติ การคัดเลือกจะ
ใชในกรณีการบรรจุและแตงตั้งผูมีความรูความสามารถสูง อาทิ มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก มีตําแหนง
ทางวิชาการมาแลว จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และใหไดรับเงินเดือนในอัตราท่ีสูงกวาคุณวุฒิหรือตามแต
สภามหาวทิยาลัยจะเห็นชอบ การรับโอนหรือรับยายบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ ท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความ
ตองการของมหาวทิยาลัย นอกจากนี้เพือ่เปนการกลั่นกรองใหไดบุคลากรท่ีมคีวามเหมาะสมตามภาระหนาท่ี
มหาวทิยาลัยจงึกําหนดระเบียบวาดวยการทดลองปฏบัิตงิานไวอยางชัดเจน อาทิ พนักงานมหาวิทยาลัยตอง
ทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป นับแตวันท่ีเขาปฏิบัติงานและประเมินเปน
ระยะๆ ทุก 6 เดือน รวม 2 คร้ัง มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน
ประกอบดวย

1. หัวหนาหนวยงานท่ีสังกัด เปนประธานกรรมการ
2. ผูบังคับบัญชาเหนอืขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เปนกรรมการ
3. ผูบังคับบัญชาขัน้ตนท่ีเปนผูมอบหมายงาน เปนกรรมการและเลขานุการ
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5.1.2 การพัฒนาบุคลากร ในสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มีการแขงขันตลอดเวลา
ภารกิจตางๆจะขับเคลื่อนไปไดอยางรวดเร็วตามกระแสสังคมและบรรลุเปาหมายนั้น ความสําคัญอยูท่ี
บุคลากรท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลาย  และถูกตอง
ตามความตองการก็จะสามารถใชศักยภาพของบุคลากรไดอยางเต็มกําลังความสามารถ มีแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัยหลากหลาย ดังนี้

(1) การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศและการจัดโครงการฝกอบรมของมหาวิทยาลัยท่ี
กําหนดขึ้นเองเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย อยางนอย 3-5 โครงการตอป อาทิ
โครงการพัฒนามาตรฐานการสอนระดับอุดมศึกษาท่ีจัดขึ้นสําหรับคณาจารยท่ีเขาใหม โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางประสิทธิภาพในการใหบริการสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน โครงการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษา การเขยีนผลงานทางวชิาการ

(2) การสนับสนุนสงเสริมใหเขารับการอบรม การสัมมนาในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการทํางาน
การพัฒนางาน เปนระยะเวลาสั้น จํานวน 1-3 วันและระยะยาวท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอก อาทิ
หลักสูตรนักบริหารมหาวทิยาลยัระดับสูง (นบม.) การอบรมหลกัสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.)การอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) การพัฒนาความรูดานการเงิน พัสดุ งบประมาณและงานการ
เจาหนาท่ี

(3) การสนับสนุนใหไปศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  ท้ังนี้ อาจไมตองใชเวลาราชการ  แต
ตองไดรับการอนุญาตจากมหาวทิยาลัยกอน เนื่องจากมหาวทิยาลัยตองตรวจสอบวาสาขาวชิาท่ีไปศึกษาตรง
กับความตองการและมีความสําคัญตอการพัฒนางานในตําแหนง หรือพัฒนางานใหมๆ  หรือไม เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวมหาวทิยาลัยจะพจิารณาใหไดรับเงนิเดอืนตามคุณวุฒิ

(4) การสนับสนุนใหลาไปศึกษาในระดับสูงขึ้น มีการกําหนดคุณวุฒิ สาขาวิชาใหทราบ
อยางเปดเผย เพื่อใหบุคลากรไปศึกษาใหตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัย โดยอนุญาตใหลาและไดรับ
เงนิเดอืนระหวางลา

(5) การจัดหาทุนสนับสนุนเพื่อเปนคาใชจายในการศึกษาในระดับสูงขึ้น มหาวิทยาลัย
มีเครือขายในการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหศึกษาตอในระดับสูงขึ้น  อาทิ สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย มีกองทุนพัฒนาบุคลากรท่ีมีเงินในกองทุน 50 ลานบาทซึ่งนําดอกผลมาใชในการ
บริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มีแหลงเงินทุนภายนอก  อาทิ โครงการผลิตและพัฒนาอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุนสํานักงาน ก.พ. ทุนสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

(6) การจัดตั้งกองทุนวิจัย  เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะ มีผลงานวิจัย
เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ยังมเีงนิสนับสนุนการทําวจิยัจากหนวยงานภายนอกดวย

(7) การออกกฎ ขอบังคับ ระเบียบและการปรับปรุงกฎ ขอบังคับ ระเบียบวาดวยการ
บริหารงานบุคคลใหเหมาะสม  เปนธรรมโดยใหบุคลากรมสีวนรวม

(8) การรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับตางๆ ไวในหนังสือสาระนารูสําหรับ
บุคลากร  เพือ่ประโยชนในการศึกษาทําความเขาใจ การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
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(9) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละบุคคล เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการ
พัฒนางาน การพัฒนาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับงาน การวิเคราะหปญหาและ
เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาท่ีเกดิขึ้นกับงานแตละงานได

(10) การคัดเลอืกบุคลากรดเีดน

5.1.3 เสนทางความกาวหนาในสายอาชพี (Career Path) การจัดทําเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัย แสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากร
มหาวทิยาลัย เมือ่เขามาปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลัย มสีวนชวยในการสรางขวัญ กําลังใจ และรักษาคนเกงคน
ดไีวในมหาวทิยาลัย รวมท้ังเปนการปูทางสูการสรางพนักงานท่ีมีคุณคาใหแกมหาวิทยาลัย ในระยะยาว โดย
การจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพนี้เปนเคร่ืองมือชวยในการกําหนดความกาวหนาในการงาน ทําให
บุคลากรของมหาวทิยาลัย ทํางานอยางมเีปาหมาย และกําหนดหนทางไปสูความสําเร็จของเปาหมายเมื่อคน
เปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุดขององคกร บุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงควรไดรับโอกาสใหพัฒนาตนเองไดตาม
ศักยภาพ ดังนัน้การจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพจึงมีจุดมุงหมายไปยังบุคลากรใหมีความตระหนักตอ
ความสนใจ คุณคา จุดออนจุดแข็งของตนเอง การไดรับสารสนเทศเกี่ยวกับความกาวหนาในหนวยงาน การ
วเิคราะหเปาหมายในอาชีพ และการกําหนดแผนปฏบัิตงิานเพื่อบรรลุเปาหมายในอาชีพ สามารถจัดทําไดท้ัง
เปนแผนระยะสัน้(1 ป/2 ป) และแผนระยะยาว (5 ป/10 ป)

โดยในเร่ืองของการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ใชตัวแบบท่ีสํานักงาน กพ.ไดจัดทําขึ้นเปนแบบอยาง โดยการประยุกตใชและปฏิบัติในการ
จัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพซึ่งจะคํานึงถึงใหความสอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัย
และระเบียบ ประกาศตางๆของมหาวทิยาลัย และระเบียบของสํานักงาน ก.พ. รวมถึงขั้นตอนการดําเนินการ
ท่ีเปนระบบ โปรงใสและเปนธรรมตอขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังนี้เพื่อใหเกิดการยอมรับใน
หลักเกณฑ เงื่อนไขตางๆตามท่ีไดจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ โดยมแีนวคดิและแนวทางหลัก ดังนี้

5.1.3.1 ลักษณะของสายอาชพี (Career Path) สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ
คอื

5.1.3.1.1. สายอาชพีในแนวดิ่ง (Vertical) เปนการเลื่อนขัน้หรือเลื่อนตําแหนง
พนักงาน (Promotion) ซึ่งบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปตามตําแหนงงาน ท่ีสูงขึ้นโดย
สามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คอื

1. การเลื่อนขัน้หรือตําแหนงจากระดับ “บริหาร” สูระดับ “บริหาร”
(Executive to Executive Level)

2. การเลื่อนขัน้หรือตําแหนงจากระดับ “พนักงาน” สูระดับ “บริหาร”
(Non Executive to Executive Level)

3. การเลื่อนขัน้หรือตําแหนงจากระดับ “พนักงาน” สูระดับ
“พนักงานอาวุโส” (Non Executive to Non Executive Level)
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5.1.3.1.2 สายอาชพีในแนวนอน (Horizontal) เปนการโอนยาย (Transfer)
หรือสับเปลี่ยนหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) ท้ังนี้ตําแหนงงานอาจเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลงโดย
สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คอื

1. การโอนยายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวยีนงานภายในหนวยงานเดยีวกัน
2. การโอนยายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวยีนงานตางหนวยงานกัน

5.1.3.2 รูปแบบการจัดทาํเสนทางกาวหนาในสายอาชพี (Career Path) ในองคกร
แบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้

5.1.3.2.1 Traditional Career Path เปนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพแบบปด แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อน
ตําแหนงงานในสายงานเดิมท่ีรับผิดชอบซึ่งจะอยูภายในฝายหรือหนวยงานเดียวกัน โดยมีการเลื่อนขั้นทีละ
ลําดับจากขัน้หนึ่งไปสูขัน้หนึ่ง (step by step)

5.1.3.2.2 Network Career Path เปนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพแบบเปด แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง(Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อน
ตําแหนงงาน และในแนวนอน(Horizontal) ในลักษณะของการโอนยาย(Transfer) หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
(Job Rotation) โดยมกีารแลกเปลี่ยนประสบ-การณในแตละขัน้

5.1.3.2.3 Dual Career Path เปนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
แบบกึ่งปด แสดงสายอาชีพของพนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนง
งานตามสายงานท่ีรับผดิชอบ โดยสามารถเปรียบเทียบ (Comparison) แตละตําแหนงท่ีอยูในลําดับขัน้เดยีวกัน
ได

5.1.3.3 ข้ันตอนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชพี(Career Path)

ข้ันตอนที่ 1 การศกึษาโครงสรางองคกร/ตําแหนงงาน
การศึกษาลักษณะท่ัวไปของโครงสรางองคกรและตําแหนงงานในปจจุบันเปน

ขั้นตอนเร่ิมตนกอนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดผัง
โครงสรางมหาวทิยาลัย โครงสรางตําแหนงงาน และระดับตําแหนงงานของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน และเพื่อ

ขั้นตอนท่ี 1
การศกึษาโครงสราง
องคกร/ตําแหนงงาน

ข้ันตอนที่ 2
การวเิคราะหงาน

(Job Analysis)

ข้ันตอนที่ 3
การจัดกลุมงาน

(Job Family)

ข้ันตอนที่ 4
การจัดทํา Career
Model และเกณฑ
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ใชเปนแนวทางในการวเิคราะหงาน (Job Analysis) การจัดกลุมงาน (Job Family) ใหเหมาะสมกับลักษณะของ
มหาวทิยาลัย

ข้ันตอนที่ 2 การวเิคราะหงาน (Job Analysis)
การวิเคราะหงาน เปนการศึกษาขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ และกิจกรรม

หลักของแตละงาน รวมท้ังคุณสมบัติท่ีจําเปนของงานในตําแหนงงานตางๆ โดยจะวิเคราะหขอบเขตของ
ตําแหนงงานในกลุมตางๆ ตามผังโครงสรางมหาวิทยาลัย และฝงโครงสรางตําแหนงงานปจจุบัน เพื่อใชเปน
ขอมูลในการจัดกลุมงานและจัดทํารูปแบบ ของสายอาชีพใหเหมาะสมกับภารกจิของมหาวทิยาลัย

ข้ันตอนที่ 3 การจัดกลุมงาน (Job Family)
การจัดกลุมงาน หมายถงึ การจัดแบงกลุมงานท่ีมหีนาท่ีความรับผดิชอบ และ

คุณสมบัติของตําแหนงงานใกลเคียงกันใหอยูในกลุมเดียวกัน โดยวิเคราะหจากคําบรรยายลักษณะงานของ
ตําแหนงงานท่ีจัดทําขึ้น โดยการจัดกลุมงานมวีธีิการตอไปนี้

1. ศึกษาขอบเขตหนาท่ีงาน (Scope of Work) และคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงงาน
(Job Specification)

2. การจัดแบงกลุมงาน (Job Family) โดยพจิารณาจัดกลุมงานจากงานท่ีมี
ความสามารถ (Competency) ท่ีคลายคลงึกันควรจัดอยูในกลุมเดยีวกัน

3. การจัดแบงกลุมงานยอย (Sub Group)ของแตละกลุมงาน (Job Family)ท่ีกําหนดขึ้น

ข้ันตอนที่ 4 การจัดทํา Career Model และเกณฑ
แนวทางการจัดทํา Career Model หรือรูปแบบเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพของมหาวทิยาลัย มดีังตอไปนี้
1. การระบุตําแหนงงานท้ังหมดท่ีอยูในหนวยงานท้ังในระดับฝาย สวน แผนก

ของแตละกลุมงานยอย(Sub Group) ในแตละกลุมงาน (Job Family) ท่ีกําหนดขึ้น
2. การจัดกลุมแนวทางเลอืกในสายอาชีพ โดยการโอนยายกลุมงานใหเหมาะสม

ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในงาน (Job Competency) โดยมีแนวทางเลือก คือโอนยายงานขาม Sub
Group ของ Job Family เดยีวกัน และโอนยายงานขาม Job Family ท่ีตางกัน

3. การจัดทํา Career Model ของตําแหนงงาน โดยมเีทคนคิคอื
3.1 การพจิารณาโอนยายระดับตําแหนงงาน มหีลักเกณฑคอืโอนยาย

ทุกระดับตําแหนงงาน และโอนยายบางระดับตําแหนงงาน
3.2 การจัดทําผังแสดงความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนงงาน และการ

โอนยายงาน ซึ่งมีหลักเกณฑ คือ การเลื่อนตําแหนงและโอนยายงานภายใน Job Family ท่ีเหมือนกัน และ
เลื่อนตําแหนงและโอนยายงานใน Job Family ท่ีตางกัน

4. การจัดทําเกณฑหรือมาตรฐานสําหรับแตละตําแหนงงานตาม Career Model
ท่ีกําหนดขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพจิารณาเลื่อนระดับตําแหนงงานและการโอนยายงาน
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5.1.3.4 แนวทางในการนําการจัดทาํเสนทางความกาวหนาในสายอาชพีไปปฏบิัติ
 ผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานจะไดแจงใหพนักงานมหาวทิยาลัย รับรูถงึ

ความกาวหนาในสายอาชีพท่ีกําหนดขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามขอมูล
ตางๆในการสรางความเขาใจตรงกัน

 ฝายงานการเจาหนาท่ี จะรวมกับผูบังคับบัญชาพจิารณาคุณสมบัตแิละ
ความสามารถท่ีคาดหวัง (Expectation Competency) เพื่อวเิคราะหและประเมินหาชองวางของความสามารถ
(Competency Gap Assessment)

 ฝายงานการเจาหนาท่ี จัดทําสรุปความสามารถของพนักงานท่ีตองพัฒนา
รวมท้ังกําหนดหลักสูตรหรือโปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล(Individual Development
Plan) ตามชวงปงบประมาณ เพื่อเตรียมการท้ังงบประมาณและแผนปฏบัิตกิารในการพัฒนาบุคลากร

 ผูบังคับบัญชาจะตองแจงแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคลใหพนักงานรับรู
และสรางความเขาใจใหตรงกันโดยการช้ีแจงวัตถุประสงค แนวทางหรือวิธีการพัฒนารวมท้ังวิธีการในการ
ตดิตามผล

 ฝายงานการเจาหนาท่ี จะรวมกับผูบริหารแตละคณะ รวมถงึทุกหนวยงาน
ตดิตามผลการพัฒนา

 ฝายงานการเจาหนาท่ี จะรวมกับผู บังคับบัญชาของแตละหนวยงาน
ดําเนินการโอนยาย หรือเลื่อนตําแหนงงานกรณีท่ีพนักงานมีความพรอมและไดรับการฝกอบรมและพัฒนา
ตามแผนการฝกอบรมและพัฒนาของพนักงานรายบุคคล

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการในเร่ืองของการ
จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยไวแลวบางสวนซึ่ง
ประกอบไปดวย ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาโครงสรางองคกร/ตําแหนงงาน ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหงาน (Job
Analysis) และขั้นตอนท่ี 3 การจัดกลุมงาน (Job Family) คงเหลือเฉพาะ ขั้นตอนท่ี 4 การจัดทํา Career
Model และเกณฑ ซึ่งกําลังดําเนินการตอไปเพื่อใหมีเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ นําเสนอและผาน
ความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยและสามารถนําไปปฏบัิตไิดในอนาคตอันใกลนี้

5.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
โดยกําหนดใหมกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานทุกๆ 6 เดอืน

คร้ังท่ี 1 ตุลาคม – มนีาคม ปถัดไป
คร้ังท่ี 2 เมษายน – กันยายน

มคีณะกรรมการประเมนิผลการปฏบัิตงิานอยางนอย 2 ระดับ  คอื
1. คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบัิตงิานในระดับหนวยงาน  จํานวน 3-5 คน
2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองและ

รายงานผลตออธิการบดี
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5.1.5 สวัสดกิาร  คาตอบแทน  และประโยชนเก้ือกูล เนื่องจากบุคลากรในมหาวทิยาลัย
มีอยู 5 ประเภท และมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในแต
ละประเภทแตกตางกันไป เพื่อมิใหเกิดความรูสึกขาดขวัญกําลังใจ ขาดความม่ันคง และเพื่อมิใหมีความ
แตกตางกันมากในดานตางๆ  มหาวิทยาลัยจึงไดมีการออกระเบียบ  ขอบังคับตางๆท่ีอยูในอํานาจเพื่อ
เอื้ออํานวยใหบุคลากรไดรับสวัสดกิาร  คาตอบแทน และประโยชนเกื้อกูลตางๆ ใหเทาเทียมหรือใกลเคียงกัน
ในดานตางๆ ดังนี้

(1) สวัสดิการดานท่ีพักอาศัย  มีบานพัก  แฟลต  หอพักนักศึกษา  และหองพักใหเชา
ในราคาถูกท่ีอยูภายในมหาวทิยาลัย

(2) สวัสดกิารกองทุนกูยมืของสมาชิกสโมสรเจาหนาท่ี
(3) สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูปทุมธานีสําหรับขาราชการและบุคลากรประเภท

ประจํา การเปนสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.
(4) กองทุนประกันสังคม
(5) การใหคาตอบแทน เงินเดือนท่ี สูงกวาอัตราเงินเดือนขั้นตนของขาราชการ

ผูทรงคุณวุฒิจะไดรับตามศักยภาพ  ความรู  ความสามารถและประสบการณโดยผานความเห็นชอบของ
สภามหาวทิยาลัย มกีารใหคาตอบแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงทางวชิาการในระดับผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย มีการพิจารณาความดีความชอบจากผลประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณา
ปรับคาตอบแทนใหเสมอเมื่อมกีารปรับคาตอบแทนภาคราชการ

(6) มนีโยบายจัดตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  กองทุนสวัสดกิารตางๆ เพิ่มขึ้น
(7) ประโยชนเกื้อกูลตางๆ อาทิ  ในการเดินทางไปราชการบุคลากรจะไดรับเบ้ียเลี้ยง

และคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในอัตราท่ีเทียบเทากับขาราชการ

5.1.6 งบประมาณดานบุคลากร
จากการวเิคราะหอัตรากําลัง  ในบทท่ี 3 จะเห็นวามหาวิทยาลัยมีความตองการอัตรา

บุคลากรเพิ่มอีกจํานวนมากเพื่อใหการปฏบัิตหินาท่ีตามพันธกจิมปีระสทิธิภาพ  ประสทิธิผลและมผีลสัมฤทธ์ิ
ตามเปาหมายท่ีตัง้ไว   ในปจจุบันมหาวทิยาลัยมหาวทิยาลัยมภีาระคาใชจายดานอัตรากําลัง  ดังนี้
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ตารางแสดงขอมูลบุคลากรดานงบประมาณ

ลําดับ รายการ
สาย

วชิาการ
สาย

สนับสนุน
รวม

(อัตรา)
1 จํานวนบุคลากรท่ีตองการท้ังหมด 369 283 652
2 จํานวนบุคลากรท่ีมอียูท้ังหมด 369 283 652
3 จํานวนท่ีขาด (1-2) 0 0 0
4 จํานวนบุคลากรท่ีรับเงนิเดอืนจากงบแผนดนิ 93 55 148
5 จํานวนบุคลากรท่ีรับเงนิเดอืนจากงบรายได (2-4) 276 228 504
6 จํานวนบุคลากรท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณแผนดนิ 276 228 504

ในปงบประมาณ 2555-2559 (1-4)
หมายเหตุ * ไมรวมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจางเหมา  ตําแหนง แมบาน คนงาน คนสวน     เจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย  พนักงานขับรถยนต เปนตน (ในปจจุบันจางอยู 186 อัตรา ปงบประมาณ 2555 ไดรับจัดสรร
เงินอุดหนุน จํานวน 7,000,000 บาท ซึ่งไมเพียงพอและยังเปนภาระคาใชจายของมหาวิทยาลัยในการ
กําหนดอัตราคาจางขึ้นตํ่าของราชการในกลุมงานจางเหมา เดอืนละ 5,080 บาท)

: ไดรับงบประมาณแผนดนิในปงบประมาณ 2555 ดังนี้

จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ไดมมีตใิหมกีารปดหลักสูตรปริญญา
ตรี(ตอเนื่อง)และประเด็นการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง ซึ่งมีประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตัง้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม126
ตอนพิเศษ74ง วันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 ทําใหหลักเกณฑตางๆ ในการเปดศูนยฯ มีความเขมขนทาง
วิชาการมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยทําใหมีการยุติการดําเนินงานใหการศึกษานอกท่ีตั้งท้ังใน
สวนของศูนยใหการศึกษาเซยีรและศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร จากสภาวการณดังกลาวสงผลตอภาพรวม
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ คอืจํานวนนักศึกษานอยลง และบุคลากรจาก
ศูนยใหการศึกษากลับเขามาปฏิบัติงานในสวนงานตางๆในมหาวิทยาลัย ทําใหบางหนวยงานมีสภาพเหมือน
จํานวนบุคลากรมมีากกวาภาระงานท่ีกําหนด  แตจากการวเิคราะหขอมูลอัตรากําลังขางตนจะเห็นวา ในการ
ปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพนั้น  มหาวิทยาลัยจะตองมีอัตรากําลังท้ังสิ้น 652 อัตรา

สายวชิาการ – ขาราชการ จํานวน 126 อัตรา
- พนักงานมหาวทิยาลัย จํานวน 93 อัตรา

รวม จํานวน 219 อัตรา
สายสนับสนุน - ขาราชการ จํานวน 15 อัตรา

- ลูกจางประจําท่ีปฏบัิตงิานในสํานักงาน จํานวน 21 อัตรา
- พนักงานราชการ จํานวน 14 อัตรา
- พนักงานมหาวทิยาลัย จํานวน 55 อัตรา

รวม จํานวน 105 อัตรา
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แตในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรอัตรากําลังงบประมาณแผนดิน  จํานวน 148 อัตรา  และในการ
ปฏบัิตภิารกจิจริงๆ ในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจางบุคลากรเพิ่มขึ้นดวยงบรายไดของมหาวิทยาลัยรวมท้ังสิ้น
504 อัตรา และจางในกลุมจางเหมาบริการอีก 186 อัตรา   ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผูจบปริญญาตรี
ใหไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวา 15,000 บาท สงผลกระทบตอบุคลากร  ท่ีจบการศึกษาในระดับอื่นๆ ดวย
มหาวิทยาลัยตองจัดสรรงบรายไดเพิ่มเติมอีกจํานวนมาก จึงนับเปนภาระคาใชจายท่ีสูงมาก แตเนื่องจาก
มหาวทิยาลัยตองธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรท่ีมคีุณภาพท่ีจะเสริมประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการ
เตรียมอัตรากําลังตามแผนการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักคือการสอนและวิจัย ในระดับอุดมศึกษาให
ไดมาตรฐาน  ในระยะ 5 ป และพัฒนาบุคลากรรองรับการเปนประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยจึงไดขอรับ
การจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อจางบุคลากรในป งบประมาณ พ.ศ. 2556, 2557, 2558, 2559
ตามลําดับ  ท้ังนี้  ขึ้นอยูกับงบประมาณของประเทศซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางตํ่า มหาวิทยาลัย คงตอง
รับภาระงบประมาณตอไปในขณะท่ีแนวโนมงบประมาณรายไดลดลง

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แผนดิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในการบริหารจัดการดําเนินโครงการ กิจกรรม ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับ การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ในงบบุคลากร จํานวน 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 รวมงบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรรในงบบุคลากรท้ังสิ้น 207,590,900 บาท นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายในการจัดสรร
งบประมาณรายไดเพื่อสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 13,750,000 บาท (ขอมูล
จากกองนโยบายและแผน: ตุลาคม 2554)

5.2 การตดิตามประเมนิผลแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5ป (พ.ศ. 2555 – 2559)
ตาม(ราง)แผนพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระยะ

5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559) ใน 4.3 ไดกําหนดเปาหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมในการพัฒนา
บุคลากรไวแลว เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ มหาวิทยาลัยจักไดติดตามใหหนวยงานตางๆรายงานผลการ
ดําเนนิการตามโครงการ ท่ีกําหนดไว ดังนี้

1. ตรวจสอบ วิเคราะหจํานวนบุคลากร ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณวาเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวในแตละปหรือไม อยางไร

2. ตรวจสอบ วิเคราะหจํานวนโครงการ ท่ีกําหนดไวเพื่อพัฒนาบุคลากรวาไดดําเนินการตาม
เปาหมายหรือไม มีโครงการใหมๆเพิ่มขึ้นในแตละปเพื่อใหเหมาะสมตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาม
ปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรหรือไม และโครงการท่ีเพิ่มขึ้นเหมาะสมและไดรับการอนุมัตอิยางถกูตอง

3. ประเมินผลจากบุคลากรผูเขารับการพัฒนา จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของและนําผลการ
ตดิตามประเมนิผลมาวเิคราะหเพื่อปรับแผนพัฒนาบุคลากร ใหเหมาะสม

4. รายงานผลการตรวจ  ติดตามประเมินผลใหกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวทิยาลัยทราบทุกป
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เอกสารอางองิ

1. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)
2. แผนบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ.2555-2558 รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ  ชิณวัตร
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565)
4. แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยนืปงบประมาณพ.ศ.2555

ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. แผนปฏบัิตริาชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ
6. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย ดร.สุชาต ิธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 25 มกราคม 2555
7. ประกาศ สภามหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ืองแนว

ปฏบัิตวิาดวยการประเมนิผลการปฏบัิตริาชการของขาราชการพลเรือนใน มหาวทิยาลัย สังกัด
มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ พ.ศ.2554

8. ประกาศ มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง
มาตรฐานภาระงานทางวชิาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ.2554

9. ขอ บังคับสภามหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย
จรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากรในมหาวทิยาลัย พ.ศ.2554

10. ประกาศ สภามหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง แนว
ปฏบัิตวิาดวยการประเมนิผลการปฏบัิตริาชการของขาราชการพลเรือนใน มหาวทิยาลัย สังกัด
มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ พ.ศ.2554

11. ประกาศ มหามหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เร่ือง
หลักเกณฑและวธีิการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2554

12. คูมอืการประเมนิผลการปฏบัิตงิานบุคลากร งานการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี
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ข�อมูลผลการวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

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

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

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

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

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

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

1. สมรรถนะ การมุ%งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  

2. สมรรถนะ บริการท่ีดี (Service Mind)  

3. สมรรถนะ การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  

4. สมรรถนะ การยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  

5. สมรรถนะ การทํางานเป.นทีม (Teamwork) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ภาษาและเกณฑ8 สําหรับสายวิชาการ กําหนดโดยผู�บริหารมหาวิทยาลัยท่ีผ%านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย) 

8. บุคลากรสายวิชาการต�องมีจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และลักษณะ

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

 

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

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

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

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

ผลิตภัณฑ8,เทคโนโลยีชีวภาพ, ปฐพีวิทยา, วิศวกรรมอาหาร  
 

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

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

คอมพิวเตอร8 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส8และซัพพลายเชน สาขาย%อย ด�านการ

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 

  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาย%อย สาขาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา 
สาขาวิทยาภูมิคุ�มกันหรือชีวเคมี 

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

5. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร8 สาขาย%อย สาขาอาหารและโภชนาการ/ 
อุตสาหกรรมอาหารและการโรงแรม  

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

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

ศึกษา หรือคณิตศาสตร8ประยุกต8 
9. วิทยาศาสตรศึกษา สาขาย%อย เภสัชผลิตภัณฑ8ธรรมชาติ วิทยาศาสตร

ศึกษา นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี 
10.  

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

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

 

  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

1. สาขาวิชาการจัดการการบิน 
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1.5 ข�อมูลสถานภาพอัตรากําลัง สายวิชาการ ป9งบประมาณ 2555 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ลําดับ หน2วยงาน 
จํานวน 

อัตรากําลัง 
ที่มีอยู2 

1 คณะครุศาสตร8 40 

2 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 83 

3 คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี 70 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32 

5 คณะวิทยาการจัดการ 59 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 26 

8 โรงเรียนสาธิต 43 

 รวม 369 
ข�อมูล ณ 1 ตุลาคม 2554 
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1.6 ข�อมูลสถานภาพอัตรากําลัง สายวิชาการ ที่มีอยู2ป>จจุบัน เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณแผ2นดิน ประจําป9งบประมาณ 2555 - 2559 

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ลําดับ หน2วยงาน 
จํานวน 
อาจารย� 
ที่พึ่งมี 

จํานวนอาจารย�ป>จจุบัน 
จํานวนอัตราอาจารย�ที่ขอเพิ่ม 

จากงบประมาณแผ2นดิน ข�าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
งบประมาณแผ2นดิน 

1 คณะครุศาสตร8 40 16 4 20 

2 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 83 22 27 34 

3 คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี 70 34 24 12 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32 15 13 4 

5 คณะวิทยาการจัดการ 59 27 22 10 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 12 2 2 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 26 - - 26 

8 โรงเรียนสาธิต 43 - 1 42 

 รวม 369 126 93 150 
ข�อมูล ณ 1 ตุลาคม 2554
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2. การวิเคราะห�กรอบอัตรากําลังบุคลากร สายสนับสนุน 
 2.1 กรอบสมรรถนะสายสนับสนุน 

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

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

สรุป สมรรถนะ Competency คือ ความรู� ทักษะ และพฤตินิสัยท่ีจําเป.นต%อ การทํางานของ
บุคคล ให�ประสบผลสําเร็จสูง กว%ามาตรฐานท่ัวไป ซึ่งประกอบด�วยองค8ประกอบหลัก 3 ประการดังน้ี 

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

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

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

1. สมรรถนะ การมุ%งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  

2. สมรรถนะ บริการท่ีดี (Service Mind)  

3. สมรรถนะ การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  

4. สมรรถนะ การยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  

5. สมรรถนะ การทํางานเป.นทีม (Teamwork) 

 

  2.2 กรอบภาระงานสายสนับสนุน 
  ภาระงานข้ันตํ่าของสายสนับสนุน  หมายถึง งานในหน�าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนงานด�านวิชาการ ท่ีมีปริมาณและคุณภาพอย%างน�อยเท%ากับเกณฑ8ขั้นตํ่าท่ี
มหาวิทยาลัย (หรือสังคม) ยอมรับ เพื่อแสดงความผูกพันในหน�าท่ี และความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบ
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ได� ซึ่งจะช%วยให�บุคลากรสายสนับสนุนช%วยวิชาการ สามารถจัดสรรโอกาสเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ในหน�าท่ีให�เกิดผลดี 
  ในทางปฏิบัติ  จํานวนภาระงานเกิดขึ้นจากการวิเคราะห8งาน โดยมหาวิทยาลัยได�กําหนด
อัตรากําลังบุคลากร 1 ตําแหน%ง ต�องมีภาระงานไม%น�อยกว%า 35 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห8 โดยคิด 230 วัน/ปw  ใน 
1 วัน มีเวลาทํางาน 7 ช่ัวโมง  
   ตําแหน%งท่ีปฏิบัติงานให�ห�องปฏิบัติการ  พิจารณาจากจํานวนห�อง  ลักษณะการใช�ห�อง
อุปกรณ8และประเภทเคร่ืองมือของห�องปฏิบัติการว%ามีความจําเป.นต�องมีผู�รับผิดชอบตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานหรือไม% 
 

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

ผ%านการพัฒนาแล�วทางด�านสายสนับสนุน ประกอบไปด�วย 
1. มีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าเป.นไปตามข�อกําหนดของภาระงานท่ีต�องรับผิดชอบ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน%ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน%ง 

3.  มีสมรรถนะ 5 ประการตามกรอบของ สกอ.ท่ีผ%านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
แล�ว(ประกอบไปด�วยการมุ%งผลสําฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันใน
ความถูกต�องชอบธรรมและเป.นธรรม การทํางานเป.นทีม )ในระดับท่ี ดี 

4.  บุคลากรสายสนับสนุนต�องมีจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และ
ลักษณะวิชาการ(ประกาศ กพอ. มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมใีนสถาบันอุดมศึกษาข�อ 3 จรรยาบรรณท่ี
กําหนดต�องครอบคลุม 1-10) 
  5.  มีความสามารถในการใช�ภาษาท่ี สอง เพื่อเตรียมการในการเข�าสู%ประชาคมอาเซียน
(ภาษาและเกณฑ8 สําหรับสายสนับสนุน กําหนดโดยผู�บริหารมหาวิทยาลัยท่ีผ%านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย) 
 

  2.4 สายงานและตําแหน2งงานที่จะส2งเสริมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ 
   1.  สายงานประเภทบริหาร   

2. สายงานประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
3. สายงานประเภทท่ัวไป  

(ตําแหน2งงานที่จะส2งเสริมเพือ่การพัฒนาสมรรถนะเป(นไปตามมติ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั(ก.บ.ม.) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวทิยาลัย(ก.บ.พ.)) 
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2.5 ข�อมูลจํานวนบุคลากรที่มอียู2ในป>จจุบัน สายสนับสนุน ป9งบประมาณ 2555  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ลําดับ กอง/สํานัก/สถาบัน/คณะ จํานวน (คน)  หมายเหตุ 

1 สํานักงานอธิการบด ี 1  

 1.1 กองกลาง (1) 58 4 กลุ%มงาน 

 1.2 กองนโยบายและแผน 8 3 กลุ%มงาน 

 1.3 กองพัฒนานักศึกษา(2) 14 4 กลุ%มงาน 

2 หน%วยงานตรวจสอบภายใน 3 2 กลุ%มงาน 

3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 6 3 กลุ%มงาน 

4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(3) 24 3 กลุ%มงาน 

5 สํานักงานส%งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ 6 3 กลุ%มงาน 

6 สํานักส%งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 42 5 กลุ%มงาน 

7 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 3 2 กลุ%มงาน 

8 คณะครุศาสตร8 8 4 กลุ%มงาน 

9 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 3 กลุ%มงาน 

10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 3 กลุ%มงาน 

11 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 11 4 กลุ%มงาน 

12 คณะวิทยาการจัดการ 10 3 กลุ%มงาน 

13 คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี 20 4 กลุ%มงาน 

14 บัณฑิตวิทยาลัย 9 3 กลุ%มงาน 

15 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 25 3 กลุ%มงาน 

16 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 3 2 กลุ%มงาน 

17 งานวิชาศึกษาท่ัวไป 3 2 กลุ%มงาน 

18 โรงเรียนสาธิต 13 3 กลุ%มงาน 

รวม 283  

                ข�อมูล ณ 1 ตุลาคม 2554
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                  2.6 ภาระงานและบุคลากรสายสนับสนุน ป9งบประมาณ 2555 จําแนกตามสถานภาพ 
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�   ในพระบรมราชูปถัมภ�  กระทรวงศึกษาธิการ 

ลําดับ 
ที่ 

หน2วยงาน 
จํานวน 

ภาระงาน 
ตลอดป9(วัน) 

จํานวน 
กลุ2มงาน 

จํานวน 
ที่พึ่งมี 
(คน) 

จํานวนบุคลากรที่มีอยู2 
ข�าราชการ ลูกจ�าง พนง. พนง. จนท.ประจํา 

สายสนับสนนุ ประจํา ราชการ มหาวิทยาลัย ตามสัญญาจ�าง 
1 สํานักงานอธิการบดี   1 1 - - - - 

 1.1 กองกลาง (1) 13,340 4 กลุ%มงาน 58 1 9 8 35 5 

 1.2 กองนโยบายและแผน 1,840 3 กลุ%มงาน 8 1 1 - 6 - 

 1.3 กองพัฒนานักศึกษา(2) 3,220 4 กลุ%มงาน 14 2 - - 10 2 

2 หน%วยงานตรวจสอบภายใน 690 2 กลุ%มงาน 3 - - - 3 - 

3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,380 3 กลุ%มงาน 6 1 - - 5 - 

4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(4) 5,520 3 กลุ%มงาน 24 1 - 1 22 - 

5 สํานักงานส%งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ 1,380 3 กลุ%มงาน 6 1 - - 4 1 

6 สํานักส%งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(3) 9,660 5 กลุ%มงาน 42 1 7 3 25 6 

7 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 690 2 กลุ%มงาน 3 - - - 3 - 

8 คณะครุศาสตร8 1,840 4 กลุ%มงาน 8 1 - - 5 2 

9 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,610 3 กลุ%มงาน 7 1 - - 4 2 

10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,070 3 กลุ%มงาน 9 1 - - 8 - 

11 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8(5) 2,530 4 กลุ%มงาน 11 1 1 - 7 2 

12 คณะวิทยาการจัดการ 2,300 3 กลุ%มงาน 10 1 - 1 8 - 

13 คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี(6) 4,600 4 กลุ%มงาน 20 1 1 - 14 4 

14 บัณฑิตวิทยาลัย 2,070 3 กลุ%มงาน 9 - - - 5 4 
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ลําดับ 
ที่ 

หน2วยงาน 
จํานวน 

ภาระงาน 
ตลอดป9(วัน) 

จํานวน 
กลุ2มงาน 

จํานวน 
ที่พึ่งมี 
(คน) 

จํานวนบุคลากรที่มีอยู2 
ข�าราชการ ลูกจ�าง พนง. พนง. จนท.ประจํา 

สายสนับสนนุ ประจํา ราชการ มหาวิทยาลัย ตามสัญญาจ�าง 
15 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ(7) 5,750 3 กลุ%มงาน 25 - - - 16 9 

16 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 690 2 กลุ%มงาน 3 - - 1 2 - 

17 งานวิชาศึกษาทั่วไป 690 2 กลุ%มงาน 3 - 1 - 2 - 

18 โรงเรียนสาธิต 2,990 3 กลุ%มงาน 13 - 1 - 10 2 

 รวมทั้งสิ้น 64,860  283 15 21 14 194 39 
         ข�อมูล ณ 1 ตุลาคม 2554 
หมายเหตุ  : 

(1) ประกอบด�วย งานเลขานุการ งานธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่  งานประชาสัมพันธ8 งานการเงิน งานการเจ�าหน�าที่ งานนิติการ งานพัสดุ งานอนามัย     
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ สํานักสิทธิประโยชน8 

 (2)  ประกอบด�วย กองพัฒนานักศึกษา สํานักศิลปวัฒนธรรม 
  (3)  ประกอบด�วย สํานักส%งเสริมวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ8 ศูนย8กรุงเทพ ศูนย8สระแก�ว 
 (4)  ประกอบด�วย สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย8คอมพิวเตอร8      

 (5)  ประกอบด�วย สํานักงานคณะ ศูนย8ภาษา 
 (6)  ประกอบด�วย สํานักงานคณะ ศูนย8วิทยาศาสตร8 

 (7)  ประกอบด�วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โครงการจัดตั้ง วสพ.  โครงการจัดตั้งอุษาคเนย8 
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2.7 กรอบอัตรากําลังและแผนความต�องการบุคลากร สายสนับสนุน ประจําป9งบประมาณ 2555 - 2559 
               เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณแผ2นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  กระทรวงศึกษาธิการ 

ลําดับ หน2วยงาน 
จํานวน 

ที่พึงมี (คน) 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนป>จจุบัน จํานวน แผนความต�องการบุคลากรสายสนับสนุนในป9งบประมาณ 

ขรก. ลจ.ประจํา 
พนง.

ราชการ 
พนง.มหาวิทยาลัย 

งบแผ2นดิน 

ที่ขอเพิ่ม
จากงบ
แผ2นดิน 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

1 สํานักงานอธิการบดี 1 1 - - - - - - - - - - 

 1.1 กองกลาง (1) 58 1 9 8 15 25 7 7 7 4 - 25 

 1.2 กองนโยบายและแผน 8 1 1 - 1 5 5 2 2 1 - 5 

 1.3 กองพัฒนานักศึกษา(2) 14 3 - - 3 8 3 3 3 - - 8 

2 หน%วยงานตรวจสอบภายใน 3 - - - 1 2 1 1 - - - 2 

3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 6 - - - 2 4 1 1 1 - - 4 

4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(3) 24 1 - 1 7 15 5 5 5 - - 15 

5 สํานักงานส%งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ 6 1 - - 1 4 2 2 - - - 4 

6 สํานักส%งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 42 1 7 3 7 24 6 6 6 - - 24 

7 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 3 - - - 1 2 1 1 - - - 2 

8 คณะครุศาสตร8 8 1 - - 2 5 2 2 1 - - 5 

9 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 1 - - 1 5 2 2 1 - - 5 

10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 1 - - 3 5 2 2 1 - - 5 

11 คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 11 1 1 - 1 8 2 2 2 2 - 8 

12 คณะวิทยาการจัดการ 10 1 - 1 2 6 2 2 2  - 6 

13 คณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี 20 1 1 - 5 13 5 3 3 2 - 13 

14 บัณฑิตวิทยาลัย 9 - - - 1 8 2 2 2 2 - 8 
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ลําดับ หน2วยงาน 
จํานวน 

ที่พึงมี (คน) 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนป>จจุบัน จํานวน แผนความต�องการบุคลากรสายสนับสนุนในป9งบประมาณ 

ขรก. ลจ.ประจํา 
พนง.

ราชการ 
พนง.มหาวิทยาลัย 

งบแผ2นดิน 

ที่ขอเพิ่ม
จากงบ
แผ2นดิน 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

15 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 25 - - - - 25 7 7 7 4 - 25 

16 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 3 - - 1 1 - - - - - - - 

17 งานวิชาศึกษาทั่วไป 3 - 1 - 1 - - - - - - - 

18 โรงเรียนสาธิต 13 - 1 - - 12 4 3 3 3 - 12 

 รวมบุคลากรสายสนับสนุน 283 15 21 14 55 178 - - - - - 178 

 
หมายเหตุ  : 
 (1) ประกอบด�วย งานเลขานุการ งานธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่  งานประชาสัมพันธ8 งานการเงิน งานการเจ�าหน�าที่ งานนิติการ งานพัสดุ งานอนามัย  สถานี

วิทยุเพื่อการศึกษาฯ สํานักสิทธิประโยชน8 

 (2) ประกอบด�วย กองพัฒนานักศึกษา สํานักศิลปวัฒนธรรม 
  (3) ประกอบด�วย สํานักส%งเสริมวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ8 ศูนย8การศึกษากรุงเทพ ศูนย8การศึกษาสระแก�ว 
 (4) ประกอบด�วย สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย8คอมพิวเตอร8      

 (5) ประกอบด�วย สํานักงานคณะ ศูนย8ภาษา 
 (6) ประกอบด�วย สํานักงานคณะ ศูนย8วิทยาศาสตร8 

 (7) ประกอบด�วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โครงการจัดตั้ง วสพ.  โครงการจัดตั้งอุษาคเนย8 

 
 



คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555  

  
ฒ 

 
แผนการพัฒนาอัตรากําลังคน ระยะ 5 ป9 (พ.ศ. 2555–2559) 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

หลักสูตร 
ป>จจุบัน
(อัตรา) 

อัตรากําลังที่ต�องการเพิ่ม รวม
(อัตรา) คุณวุฒิ สาขา 2555 2556 2557 2558 2559 

ศิลปศาสตรบัณฑิต          

1. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การศึกษา 

6 ป.เอก/
ป.โท 

ด�านภาษาไทย ภาษาศาสตร8 วรรณคดี  
คติชนวิทยา ไทยศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง 

- - - - - 6 

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 11 
(+ศ5) 

(+กทม1) 

ป.เอก/
ป.โท 

ด�านภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ 
ภาษาศาสตร8 ภาษาศาสตร8ประยุกต8 ภาษาและ

การสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข�อง 

- 2(2ก) - 1(ก) - 17 

3. สาขาวิชาจิตวิทยา 6 ป.เอก/
ป.โท 

ด�านจิตวิทยาศาสตร8 หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง 
- - - - - 6 

4. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร8 5 ป.เอก/
ป.โท 

ด�านบรรณารักษศาสตร8และสารสนเทศศาสตร8 
สารสนเทศศาสตร8 การจัดการสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง 

- - 1(ก) - - 5 

5. สาขาวิชาสังคมศาสตร8เพื่อการพัฒนา 5 ป.เอก/
ป.โท 

สังคมศาสตร8เพื่อการพัฒนา รัฐประศาสน
ศาสตร8 รัฐศาสตร8 สังคมศาสตร8เพื่อการพัฒนา 

พัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง 

2 - - - 1(ก) 7 

 
 
 



คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 2555  

  
ณ 

หลักสูตร 
ป>จจุบัน
(อัตรา) 

อัตรากําลังที่ต�องการเพิ่ม รวม
(อัตรา) คุณวุฒิ สาขา 2555 2556 2557 2558 2559 

ศิลปศาสตรบัณฑิต          

6. สาขาวิชาศิลปกรรม 5 ป.เอก/
ป.โท 

ศิลปกรรม ทัศนศิลปt วิจิตศิลปt หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข�อง 

- 1(ก) - - - 5 

7. สาขาวิชาศิลปะการแสดง 4 ป.เอก/
ป.โท 

นาฏศิลปt ศิลปะการแสดง หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข�อง 

2(1ก) - - - 1(ก) 5 

8. สาขาวิชาดนตรีสากล 4 ป.เอก/
ป.โท 

ดนตรีเชิงพาณิชย8 ดุริยางคศาสตร8 หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข�อง 

1 1(ก) 1(ก) - - 5 

9. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 5 ป.เอก/
ป.โท 

พัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง 
- 1(ก) 1(ก) 1(ก) - 5 

นิติศาสตรบัณฑิต          

10. สาขาวิชานิติศาสตร8 6 ป.เอก/
ป.โท 

นิติศาสตร8 หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง 
1 1(ก) - - - 7 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต          

11. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร8 8(+2กทม) 
(+1สก) 

ป.เอก/
ป.โท 

รัฐประศาสนศาสตร8 รัฐศาสตร8 หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข�อง 

- - - - - 11 

รวม(อัตรา) 74 - - 6 6 3 2 2 79 
 

 
 

 







ที่ปรึกษา 

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ 

อาจารย�ว�าท่ี ร�อยตรี อดุลย� วิวัฒนปฐพี 

อาจารย� ดร.สุพจน�  ทรายแก�ว 

รศ.สมศิริ  อรุโณทัย 

ผศ.ร�อยโทหญิง วิภาวี  เกียรติศิริ 

อาจารย� ดร.สุเทพ บุญซ�อน 

ผศ.สุวิทย�  ฉุยฉาย 

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ 

นางสาวกรรณิการ�  พราหมณ�สําราญ 

นางกนกพร  สัณห�ฤทัย 

นางนิธิวดี   เจริญสุข 

นายสรวรรธก�  ไชยาวรรณ 

 

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

นางสาวสุจิตรา  วงษ�สด 

นางสาวจารุวรรณ  คาํเงิน 

นางสาววราภรณ�  ไชยสุริยานันท� 

นางสาวกัญชญาวีร�  กุลพิพัฒน�เตช 
นายสรวรรธก�  ไชยาวรรณ 

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

สํานักงานอธิการบดี  มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ+  ในพระบรมราชูปถัมภ+ 

1 หมู� 20 ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 13180 

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