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และพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ อาทิ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะ แนวโน้ม
การเปลี่ยนของทางเศรษฐกิจและสังคมโลก นโยบายแห่งรัฐ นโยบายสภามหาวิทยาลัย และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561   

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยผ่านกระบวนการมี            
ส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์               
การพัฒนาฯ  โดยประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่วนที่ 2 บริบทที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และ
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บริหารแผนและการติดตามประเมินผล  
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 
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ส่วนที่ 2  บริบทที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคณะ................... 
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ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ 
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บทท่ี  ๑ 
บริบทและสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 สถาบันอุดมศึกษา  เป็นความหวังของสังคมด้านความคิด  กลไก  ที่จะน าไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนของ
สังคม  ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมโลกปัจจุบันต้องการให้เกิดขึ้น  เพ่ือให้การด ารงอยู่ทุกองค์ประกอบมีความยั่งยืน 
ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมและบริบทของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก   สถาบันอุดมศึกษายังเข้าไป
มีบทบาทน้อยต่อการชี้น า  ท าให้การพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน  ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ซึ่งผลกระทบต่าง ๆ เหล่านี้  ได้ย้อนกลับมาเป็นผล
ลบต่อคุณภาพชีวิตและความสุขที่ยั่งยืน  การที่สถาบันอุดมศึกษาจะก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ใดก็ตาม  
จะต้องท าความเข้าใจกับองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมอย่างถ้วนถี่  เพ่ือวิเคราะห์ไปสู่พันธกิจที่
สอดคล้องกับความต้องการ  องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
สถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้ 

1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา  ๘๐  ก าหนดไว้ว่า  รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข  การศึกษาและวัฒนธรรม  โดยการคุ้มครองและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน  สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย  ส่งเสริมการเสมอภาคของ
หญิงและชาย  เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน  พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ  จัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้ง
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
กระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน องค์กรทางศาสนาและเอกชน  จัดและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูล
การศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ  ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการ
เรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ  ตลอดจนค่านิยมอัน
ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖   ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการว่า  
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง   ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้  คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  การจัดการศึกษาจะต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ปวงชน   โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  การจัดการศึกษา
สามารถด าเนินการได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบในชุมชน  ให้สังคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการจัดระบบ
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โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา  ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  และมีการรวบรวม
หน่วยงานด้านการศึกษา จัดตั้งเป็นกระทรวงการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับ  
ดูแลการศึกษา  ศาสนา  ศิลปและวัฒนธรรม  เพ่ือให้เกิดเอกภาพในด้านการจัดการและนโยบายการจัด
การศึกษา แต่มีความหลากหลายในการปฏิบัติและการกระจายอ านาจและให้มีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท าหน้าที่ดูแลกิจการด้านอุดมศึกษา 

๑.๓ แผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางการด าเนิน
นโยบายการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๑๕  ปี  ก าหนดวัตถุประสงค์  เพ่ือการด าเนินการ  ๓  
ประการ  คือ 
 1. การพัฒนาคนอย่างรอบด้าน และสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนา  โดยมุ่งเน้น ในการ
พัฒนาโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ของทุกคนในชาติ  ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนและสังคมไทย 
 2. การสร้างสรรค์  พัฒนา  และการเผยแพร่ความรู้  การเรียนรู้ และการใฝุรู้  โดยก าหนด 
แนวทางในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือขยายฐานความรู้และการเรียนรู้ ของประเทศไทยเพ่ือสร้าง
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 3. การพัฒนาสภาพแวดล้อม ของสังคมเพ่ือสร้างฐานในการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความรู้เพ่ือ
พัฒนาประเทศ  โดยการส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย  การจ ากัด  ลด  ขจัดปัญหาทางโครงสร้างที่ก่อให้เกิดหรือคงไว้  ซึ่งความยากจนและการด้อย
โอกาสและศักดิ์ศรีของคนและสังคมไทย  การพัฒนาเทคโนโลยี  เพ่ือการศึกษาและการพัฒนาประเทศ  
การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย 

๑.๔ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 
 เปูาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒  เมื่อสิ้นสุดแผนในปี   พ.ศ. ๒๕๖๕  คือการ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย  เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่
เกิดข้ึนตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย  โดยใช้กลไก
ของธรรมาภิบาล  การเงิน  การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ  ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่  ๒  ค านึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนา
อุดมศึกษาเพ่ือก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) ประกอบด้วยสาระ          ๒ ส่วน ส่วน
แรก เป็นการวิเคราะห์ภาพฉายและนัยยะส าคัญที่เป็นปัจจัยแวดล้อมรุมเร้า ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน 
ทั้งสังคม ทั้งการศึกษา รวมทั้งอุดมศึกษา และส่วนที่สอง เป็นสภาพระบบองคาพยพ 
อุดมศึกษา  ส่วนแรกประกอบด้วยประเด็น ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต  การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง   การกระจายอ านาจ
การปกครอง เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต และเศรษฐกิจพอเพียง  ส่วนที่สอง เป็น
เรื่องรอยต่ออุดมศึกษากับการศึกษาระดับอ่ืน การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน  ธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การเงินอุดมศึกษา การพัฒนา
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บุคลากรในอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้  
 1. การเปลี่ยนแปลงประชากร  สภาพสังคมไทยก าลังก้าวสู่การเป็นสังคมคนสูงอายุ (Aging 
society) เด็กเกิดน้อยลง คนสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น จ านวนคนที่ไม่ท างานคือเด็กและผู้สูงอายุมากขึ้น
ตลอดเวลา คนวัยอุดมศึกษา (อายุ ๑๘ – ๒๒ ปี) จะน้อยลงตามล าดับ อุดมศึกษาจะต้องเพ่ิมผลิตภาพ 
(Productivity) ของประเทศด้วยการให้การศึกษาคนท างาน ไม่ใช่ผลิตคนใหม่เข้าสู่ระบบงานเท่านั้น คนที่
ท างานแล้วต้องการฝึกต่อเนื่อง (retool, retrain) เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยน งานเปลี่ยน เปลี่ยนงาน 
เปลี่ยนอาชีพ การสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ต้องท ากับคนที่ท างานแล้ว
เป็นหลัก ไม่ใช่คนที่ก าลังจะเรียนหนังสือ 
 2. พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศ ประเทศไทยพ่ึงพิงพลังงานน าเข้าสูง 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ  เนื่องจากราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ ามันเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องและจะไม่ถูกลง  
อุดมศึกษาจะต้องสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ใน
การศึกษาทุกระดับ และในหมู่ประชาชน  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สึกด้านการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน  
พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือก  ท างานกับภาคการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เร่งเร้าความเข้าใจสาธารณะ จนถึงการสร้างคนและองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ า ปุาไม้ ระบบนิเวศ 
 3. การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต  มี ๔ ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน  
ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ  โลกาภิวัฒน์  ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลก
สารสนเทศ  การเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย  ที่ชัดเจนต่อเนื่องคือ  ภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรมเติบโตมาก ส าคัญทั้งการจ้างงานและผลผลิตในรายได้ประชาชาติ  อุดมศึกษาต้องท างาน
กับภาคการผลิตจริง จ าแนกบทบาทความส าคัญของกลไกที่ขับดันระบบเศรษฐกิจ ทั้งผู้ประกอบการขนาด
เล็ก (SMEs) ธุรกิจของครอบครัวกลุ่มส าคัญและบริษัทข้ามชาติ ในส่วนของกระแสโลกาภิวัฒน์ อุดมศึกษา
จะถูกกระทบและมีทั้งโอกาสที่จะเติบโตจาก        โลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีทางบริการการศึกษา ความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี   น ามาซึ่ง  “ผลิตภาพ” (Productivity) และ “นวัตกรรม” (Innovation) 
ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ  เรียนรู้จากนักคิดอนาคต (Futurist) ต่อเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นใน
วันนี้ โลกยุคสารสนเทศ เป็นสังคมไร้พรมแดน เกิดการจ้างงานและความ มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและความรู้กระท าได้ง่าย เทคโนโลยีแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา
และสถานที่ มีนวัตกรรมและตลาดแรงงาน ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเพ่ิมและมูลค่าสูง บนฐานของนวัตกรรม 
ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ 
 4. การกระจายอ านาจการปกครอง  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น โดยมีแนวทางการกระจายอ านาจประกอบด้วย การ
ถ่ายโอนภารกิจ การกระจายอ านาจทางการเงิน การถ่ายโอนบุคลากร การพัฒนาระบบตรวจสอบและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  การปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบ การก ากับดูแลการถ่ายโอน ภารกิจ ฯลฯ อุดมศึกษาควรรวมตัวท างานเป็นเครือข่าย
พ้ืนที่ (เชิงภูมิสังคมและเขตการปกครอง) และเครือข่ายเชิงประเด็นเพราะโจทย์ท้องถิ่นเป็นโจทย์บูรณา
การ ต้องการความรู้หลายระดับสาขา การท างานต้องการมวลวิกฤติทั้งฝุายอุปสงค์และอุปทาน 
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 5. การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง อุดมศึกษาควรเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ
ในปัจจุบัน  ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและโอกาสอย่างถาวรในอนาคตด้วยการศึกษา 
 6. เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต  เด็กเยาวชนและนักศึกษาในวันนี้
เปลี่ยนแปลง ทั้งในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ สะท้อนถึงแนวโน้มของ
สังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง  (Post-industrial/Post-modern) มีสัญญาณชี้
การเปลี่ยนแปลงชีวิตงานของบัณฑิตในอนาคตที่แตกต่างจากปัจจุบัน 
 7. เศรษฐกิจพอเพียง  อุดมศึกษาควรเป็นผู้น าให้วิเคราะห์ได้ ปฏิบัติได้       บนฐานทรัพยากรภูมิ
สังคม สร้างความรู้ใหม่เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่ (กายภาพ การ
ปกครอง และภูมิสังคม) องค์กร ภาคการผลิต 
 8. รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา  นักเรียนมัธยมที่เป็นตัวปูอนอุดมศึกษามี
คุณภาพโดยรวมต่ าลง  ค่านิยมด้านปริญญาท าให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยลงเป็นล าดับทั้งที่แรงงาน
ระดับกลางจ าเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  อุดมศึกษาควรต้องพิจารณาในเรื่อง 
การพัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูงเป็นตัวคูณ  ท าให้มีคนเก่งมาเรียนครู  ครูมัธยมและครูช่างเทคนิคต้อง
มีฐานแน่น ทั้งด้านวิชาการ การฝึกสอน รวมทั้งฝึกทักษะจริง ในสถานประกอบการ  การพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ และให้ผู้จบอาชีวศึกษาและก าลังท างานสามารถเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาได้ด้วย
ความยืดหยุ่น  สามารถประกอบอาชีพต่อไป ไม่ต้องทิ้งงาน ทิ้งอาชีพ ศึกษาในเงื่อนไขเวลาที่ไม่บีบรัด ไม่
ผูกมัดนักศึกษาที่เป็นผู้ขับดันภาคการผลิตจริง  ไม่ก าหนดว่าต้องเรียนส าเร็จในเวลาอันสั้นเช่นระบบ
การศึกษา ๔ ปี และการสะสมหน่วยกิตท านองธนาคาร หน่วยกิต (Credit Bank) 
 9. การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน  ต้องใช้กลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากร  เพื่อลด
เลิกหลักสูตรที่ไม่ใช่ความต้องการของสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ  ปิดหน่วยงานที่มีคุณภาพ
การศึกษาต่ า เกิดระบบอุดมศึกษาท่ีแบ่งงานกันท า (Division of labor) วางต าแหน่งของ แต่ละสถาบันให้
เหมาะสม (Positioning) แบ่งอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม คือกลุ่มวิทยาลัยชุมชน กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปีและ
มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
มหาวิทยาลัย Comprehensive และกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตศึกษา ซึ่งทั้งสี่กลุ่มจะ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ภาคการผลิตจริง การ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ฯลฯ 
 10. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  อุดมศึกษาต้องพัฒนาความสามารถในการก ากับ ดูแล
การบริหารอย่างต่อเนื่อง  ปรับโครงสร้างคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ เป็นคณะกรรมการ 
(Commission) ที่มีกรรมาธิการ (Commissioners) ท างานเต็มเวลา โดยมีส านักงานคณะกรรมาธิการที่มี
โครงสร้างที่เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการ 
 11. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  อุดมศึกษาต้องโฟกัสโจทย์วิจัยและ
สร้างกลไกความเป็นเลิศ ระบบการประเมินสมรรถนะการวิจัยของกลุ่มวิชาการในมหาวิทยาลัย  ระบบ 
Research Assessment Exercise (REA) ที่ใช้ในต่างประเทศควรน ามาประยุกต์และปรับใช้ เพ่ือ
ประเมินความสามารถการวิจัยและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการวิจัยส าหรับอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัย
ควรผลักดันให้เกิด ระบบวิจัยแห่งชาติ สร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษากับภาคการผลิต 
เพ่ือให้อุดมศึกษาท าภารกิจจากมุมอุปสงค์ (demand led) เพ่ิมขึ้น มีกลไกการท างานร่วมกันในลักษณะ
พหุภาคี ระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศ ภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ภาคสังคมและชุมชน 
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 12. การเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาผ่านระบบงบประมาณในปัจจุบันยังไม่สะท้อน
คุณภาพการศึกษาและยังไม่ได้ใช้เป็นกลไกก ากับเชิงนโยบายอย่างเต็มที่ การแบ่งภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือ
อุดมศึกษาระหว่างผู้เรียน รัฐ และผู้ได้รับประโยชน์จากผลผลิตอุดมศึกษาไม่เหมาะสม    รัฐควรปรับการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีส าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ยังเป็น Supply-side financing ให้สอดคล้อง
กับเปูาหมายการพัฒนาประเทศ เป็นไปตาม Performance-based มากขึ้น 
 13. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย    ควรพัฒนาหลาย
มิติ ทั้งทางด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถด้าน
การวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลา
ทางสังคม 
 14. เครือข่ายอุดมศึกษา  ปัญหาของอุดมศึกษาหลายปัญหาที่แก้ไม่ได้ หากมหาวิทยาลัยยัง
แยกกันท างาน ไม่รวมพลัง (Synergy) หรือแบ่งงานกันท า (Division of labor) แม้อุดมศึกษามีคุณภาพ
และความเป็นเลิศ เมื่อไม่ท างานร่วมกันก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานในระดับประเทศที่สูงขึ้นไป
ยุทธศาสตร์สร้างพลังร่วมโดยเครือข่ายอุดมศึกษา เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนและผลักดันด้วยนโยบายและ
กลไกงบประมาณ 
 15. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งประกอบด้วย 
การพัฒนาเด็กเยาวชนและนักศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรในพ้ืนที่ การสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสู่อาเซียน  ซึ่งควรใช้การแก้ปัญหาให้เข้าถึง เข้าใจ ยอมรับ
และเห็นคุณค่าของสังคมไทยที่มีความเป็นพหุลักษณ์  พหุวัฒนธรรม  การสร้าง Mobility ส าหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชนในภาคใต้ สร้างโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ การประกอบอาชีพในภาคใต้ 
ความเชื่อมต่อกับอาเซียนและประชาคมมุสลิมทั่วโลก 
 ๑๖. โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา  อุดมศึกษาในอนาคตจะต้องเป็นทั้ง “การ
เตรียมคนเข้าสู่ชีวิตและการปรับแต่งคนเข้าสู่งาน” นอกจากความรู้เทคนิค วิชาการ วิชาชีพแล้ว รัฐพึง
สนับสนุนการศึกษา “ศิลปศาสตร์” (Liberal arts Education) ในฐานะโครงสร้างพ้ืนฐาน การเรียนรู้ ใน
ลักษณะหลักสูตรเพ่ิมเติม จนการปรับบางสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์เต็ม
รูปแบบ ออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตร์ในยุคหลังอุตสาหกรรม (Post Modern Liberal Arts) ที่สามารถ
รองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่และตลาดแรงงาน 
 ๑.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่  ๑๑ 
  ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่ผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยมี
ภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้นในระดับหนึ่งและมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจาการบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ 
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยังมีความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของ
ค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม รวมทั้งความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้
เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้ง
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ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา”ในทุกมิติ และ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศ
เป็นไปในทางสายกลาง มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิด
ความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเอง
กับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง มีการเตรียม 
“ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบ
รู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศิลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ
ด าเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ จึง
ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ 
และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จาการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่
มั่นคงและยั่งยืน โดยมีการสร้างภูมิคุ้มกันในประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้ 
  ๑. การพัฒนาคนและสังคมไทย  มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน
สู่สังคมที่มีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงปละปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
   ๑.๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
   ๑.๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ปละ
มีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  ๒. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้
ความส าคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ บน
พ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบด้วย 
   ๒.๑ การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
   ๒.๒ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
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   ๒.๓ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
  ๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน  มุ่ งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศที่พึง
ปรารถนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายไว้ 
ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบ
วินัย มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังงานทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  ๒. เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 
  ๓. เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคงและเอ้ือต่อการ
พัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
  จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ได้ก าหนดเปูาหมายการพัฒนา จ านวน ๔ ข้อ ประกอบด้วย 
  ๑. คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่
เหมาะสมในทุกช่วงวัย มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีนิสัยใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมความเป็นไทย รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ของผู้อื่น มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
  ๒. คุณภาพการศึกษาได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดองค์ความรู้ สู่นวัตกรรม
และโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 
  ๓. โอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลงอย่าง
เป็นองค์รวม 
  ๔. สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา มีบทบาทหลักในการ   หล่อหลอม 
บ่มเพาะคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิต และค านึงถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  และได้ก าหนดตัวชี้วัดการบรรลุเปูาหมายไว้ดังนี้ 
  ๑. คุณภาพของประชากรดีขึ้น โดย 
   ๑.๑ อัตราเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยไม่ต่ ากว่า ๑.๖ 
   ๑.๒ ระดับค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาของเด็กเพ่ิมข้ึนอยู่ในช่วง ๙๐ – ๑๐๐ 
  ๒. คุณภาพคนโดยรวมดีข้ึน โดย 
   ๒.๑ ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็น ๑๒ ปี 
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   ๒.๒ สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ต่อประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป เพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ ๔๕  และเพ่ิมสัดส่วนประชากรที่สามารถเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ได้ร้อยละ ๘๐ ของประชากรทั่วประเทศ 
   ๒.๓ จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๕ คน ต่อประชากร 
๑๐,๐๐๐  คน 
   ๒.๔ อัตราเพิ่มของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๓ ต่อปี 
   ๒.๕ อัตราการปุวยด้วยโรคหัวใจ หลอดเลือดสมองตีบ และอัตราการควบคุมภาวะ
เบาหวานและความดันโลหิตสูงในผู้ปุวยลดลง 
  ๓. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดย 
   ๓.๑ จ านวนคดีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวลดลง 
   ๓.๒ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้ึน 
   ๓.๓ คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
  จากวัตถุประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัด ดังกล่าวแล้ว  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต  สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดทั้ง
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง สถาบันทางสังคม และปัจเจกบุคคล การเตรียมคนให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้
ความส าคัญกับการน าหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคน
ในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม มีจริยธรรม 
และความเพียร มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม และหนุน
เสริมสถาบันทางสังคมให้แข็งแกร่งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน ดังนี้ 
  ๑. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม ส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรที่มี
คุณภาพและมีการกระจายตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
  ๒. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งการศึกษา การเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ และการด ารงชีวิตที่เหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย 
   ๒.๑ การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
    ๑. พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมและ
จริยธรรม  
    ๒. พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ที่
เข้มแข็ง สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    ๓. พัฒนาก าลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการ
ผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
     - สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมใน
สาขาต่าง ๆ สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ระดับสูงที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
คุณค่าของสินค้าและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม โดยให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาฐาน
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วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และระดับอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันเป็นระบบ รวมทั้งการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
     - พัฒนาก าลังแรงงานระดับกลาง โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา การยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย และสอดคล้องกับความ
เชี่ยวชาญของสถานศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังแรงงานกับภาคส่วนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันเฉพาะทาง ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นานาชาติ 
     - จัดท ากรอบคุณวุฒแห่งชาติ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพระดับต่าง ๆ สนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบ
ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ชัดเจน 
     - เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบที่จะ
เข้ามาพร้อมกับการเข้าออกของแรงงานอย่างเสรี สร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถของคนไทยในการ
ออกไปท างานต่างประเทศ ยกระดับทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมจากผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 
     - เร่งปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นระบบ ทั้งการ
จัดระเบียบแรงงานไร้ฝีมือ การดึงดูดแรงงานที่มีการศึกษาสูงเข้ามาท างานในประเทศ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็น
รูปธรรม 
     - จัดให้มีการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง สร้างความชัดเจนในบทบาทและภาระงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงระบบบริหารงาน
บุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของภาครัฐ 
    ๔. พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า 
สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลังงานในการพัฒนาสังคม 
   ๒.๒ สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมการเกื้อกูล เสริมสร้างทักษะให้คนมี
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต การต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิ ดสร้างสรรค์ การ
เปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ควบคู่กับการ
พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
แนวโน้มการจ้างงานในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดตามศักยภาพและความถนัด 
   ๒.๓ สร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างความ
ตระหนักถึงการเคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน การสร้างค่านิยมให้มีพฤติกรรมการผลิตและบริโภคที่
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน มีการเรียนรู้ ใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ เพ่ือน าไปสู่การสร้างสังคมน่าอยู่ 
  ๓. การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม สร้างเสริมสุขภาวะควบคู่กับ
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข 
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  ๔. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัย
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความรู้
ใหม ่
  ๕. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน าค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเป็นฐานในการพัฒนาคนและสังคม 

๑.๖  นโยบายการเปิดการค้าเสรี (FTA) 
 การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษา  ซึ่งเป็นผลพวงหนึ่งจากกรอบความตกลงทางกฎหมาย 
ของความตกลงว่าด้วย การค้าบริการ (General Agreement on Trade-in-Service : GATS)  ซึ่งเปิด
โอกาสให้ต่างประเทศที่เป็นคู่เจรจา FTA  หลายประเทศที่แสดงความสนใจในธุรกิจการศึกษา โดยเฉพาะ
ประเทศที่เป็น key player ในสาขาบริการนี้ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐ ฯ และญี่ปุุน  ซึ่งให้
ความส าคัญกับตลาดบริการด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่  และการศึกษาอ่ืน ๆ  ซึ่ง
รัฐบาลมีนโยบายค่อนข้างเปิดให้ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งโรงเรียน  มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาอ่ืน ๆ  ซึ่ง
การบริการด้านการศึกษานั้น  มีลักษณะพิเศษและแตกต่างจากธุรกิจบริการในสาขาอ่ืน ๆ เนื่องจากการ
บริการด้านการศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นการบริการของรัฐที่พึงมีแก่ประชาชนในสังคมอย่างเท่า เทียมกัน  
อีกท้ังยังเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเพ่ิมความรู้ ความสามารถให้แก่ประชากร  อันจะน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของชาติ  นอกจากนี้ การบริการด้านการศึกษายังมีความเกี่ยวเนื่องกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ  การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและรูปแบบของสังคม 
การปลูกฝังจิตส านึกให้แก่เยาวชน ตลอดจนความมั่นคง  ของชาติ  ดังนั้น การเจรจาการบริการทาง
การศึกษาจึงจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยค านึงถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบและละเอียด
ถี่ถ้วน  
 ขณะนี้ ประเทศไทยก าลังอยู่ในระหว่างการเจรจาจัดท าเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) กับ ๘ 
ประเทศและ ๑ กลุ่มประเทศ  ซึ่งการเจรจากับประเทศเหล่านี้ในด้านการบริการ  มีความคืบหน้าต่างกัน 
โดยขณะนี้มีเพียง ความตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย (Thai-Australia Free Trade Agreement-
TAFTA) ที่ได้ลงนามและมีความตกลงร่วมกันแล้วในการบริการด้านการศึกษา ซึ่งออสเตรเลียสนใจที่จะมา
เปิดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  แต่ต้องเป็นสถาบันที่สอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง life 
sciences, bio-technology และ  nano-technology ต้องตั้งอยู่นอกกรุงเทพ ฯ และจังหวัดใหญ่  และ
นอกจากนี้ ไทยยังอยู่ในระหว่างเจรจา FTA  กับจีน (ภายใต้กรอบอาเซียน-จีน) บาห์เรนและญี่ปุุน  โดยกับ
จีนนั้นยังไม่ได้ลงในรายละเอียดว่าจะมีการหารือในสาขาการศึกษาหรือไม่  ส าหรับญิ่ปุุน ไทยได้ขอให้เปิด
ตลาดด้านโรงเรียนสอนท าอาหารไทย ดนตรีไทย ร าไทย มวยไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยอ่ืน ๆ ส่วนญี่ปุุน
ต้องการให้ไทยเปิดตลาดทั้งหมด โดยเน้นบริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ และ
การศึกษาอ่ืน ๆ   

๑.๗ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
 ๑. การสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียม
ความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทยใน
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกัน
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และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา โดยให้มีการร่วมมือกันใน ๓ ด้าน คือ ด้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา 
 ๒. ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา ด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพ่ือนบ้าน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน มีการเพ่ิมครูที่จบ
การศึกษาด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในทุกระดับขั้นการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนไทยสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการรับอาสาสมัครเข้ามาสอน
ภาษาต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ เพ่ือการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันของประเทศ
ในประชาคม 
 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ดังนี้ 
 ๑. การให้ความส าคัญกับการศึกษา โดยรณรงค์ให้ประชากรทุกคนอ่านออกเขียนได้ ลดอัตราการไม่
รู้หนังสือ เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม ซึ่งขณะนี้ ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ ๔ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มี
อัตราประชากรรู้หนังสือร้อยละ ๙๓.๕  และมีประชากรเพียงร้อยละ ๖.๕ ของประชากรวันเรียนที่ไม่รู้
หนังสือ  โดยกกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทางไกล การศึกษานอกระบบ การ
เรียนจากศูนย์การเรียนชุมาชน (Community Learning Centre’s –CLCs) ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มประเทศอาเซียนว่า เป็นประเทศท่ีมีความเข้มแข็งในการส่งเสริมการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนผ่าน CLCs รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับศูนย์การเรียนชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนด้วย 
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการจัดท าหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Curriculum) 
ส าหรับช่วงขั้นที่ ๑ (ป.๑ - ป.๖) ช่วงขั้นที่ ๒ (ม.๑ – ม.๓)และช่วงขั้นที่ ๓ (ม.๔ – ม.๖) โดยก าหนดใน ๗ 
สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พลศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยศึกษา
ศิลปะและอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  
 ๒. การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการสอน ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาราชการ
ของอาเซียน การพัฒนาครูซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประเทศไทยมีเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการพัฒนาครูกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 ๓. การส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพ่ือ
รองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือเป็น
กลไกและเครื่องมือในการพัฒนาก าลังคนที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างความเป็น
หุ้นส่วนในการจัดการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และสถาบันเฉพาะทาง 
 ๔. การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในสาระวิชาและระดับชั้นต่าง ๆทั้งในรูปแบบ on-line และ/หรือ off-line ก าหนด
สมรรถนะผู้เรียนในด้าน ICT ในแต่ละระดับการศึกษา พัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาให้มีความสามารถ
เฉพาะทางด้าน ICT ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญสูง สร้างแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเข้าฝึกอบรม และ
สอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT ที่มีการก าหนดไว้ในระดับสากล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ๕. การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ โดย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางด้านวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริม



 12 

การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัยเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
 ในด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับการเข้าสู่ประชาอาเซียน ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบก าหับดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ สกอ.
ก าหนดให้เปิดเสรีการค้าบริการด้านการอุดมศึกษาและการบูรณาการการเป็นประชาคมอาเซียนเป็นปัจจัย
ส าคัญในการจัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ เพ่ือให้ระบบอุดมศึกษาเตรียมพร้อมใน
การรองรับให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ โดยมหาวิทยาลัย ฯ จ าเป็นต้องเสริมหลักสูตรในทุ
คณะและภาควิชา ให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องของอาเซียนมากขึ้น การเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาในการท างานของอาเซียน และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ สกอ.ได้
จัดท าแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ เพ่ือเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัย ฯ ใช้วางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายต่อไป  มหาวิทยาลัย ฯ 
จ าเป็นต้องวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตในอนาคตมีคุณภาพระดับสากล และน าประเทศให้มี
ความสามารถในการแข่งขันได้  โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากรไปยังประเทศเพ่ือนบ้านในระยะเริ่มต้น และขยายให้กว้างขวางขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนพัฒนาข้อมูล
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน ทั้งนี้ สกอ.ได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุ ง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิใน
ระดับอุดมศึกษา และเอ้ือประโยชน์ส าคัญกับผู้สอนให้มีคุณภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะด้าน
ศาสตร์การสอน ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาชีพ รวมทั้งมีสมรรถนะในการท า วิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่และการต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนมีสมรรถนะด้านการบริการให้ความรู้หรือประยุกต์ใช้
ความรู้เพ่ือประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

๑.๘ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – 
๒๕๖๔) 
 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศที่มี “วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย” โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา และ
สร้างฐานเศรษฐกิจของประเทสให้มีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น มีภูมิคุ้มกัน ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก พร้อมทั้งการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ความมั่นคงทางพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติที่จัดท าขึ้นเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่าง มีคุณภาพและมี
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เสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยแก้ปัญหาด้านการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศที่ยังคงอยู่จากการพัฒนาที่ผ่านมา และชี้น า
แนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
ควรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาให้
สมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ลดการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความรอบรู้และ
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตของตนเอง 
 พันธกิจและวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผน ฯ 
  1. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มี
ภูมิคุ้มกัน 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพลุสุขภาวะของประชาชน การสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ และ
สร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วย
การเชื่อมโยงบทบาทพ้ืนที่ ท้องถิ่น ชุมชน ในการเพ่ิมศักยภาพที่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเป็นฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและลดปัญหาความเหลื่อมล้ ายากจน 
 ๒. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ 
เสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา สร้าง
มูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา มีการวางแผนและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการ
กีดกันทางการค้า ให้มีโครงสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและคุณค่า (Green and Value Creation) ของสินค้า
และบริการบนฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ๓. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับตัว การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุ รักษ์และ
การพัฒนา  ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศและการด ารงชีวิตของคน
ไทยในอนาคต 
 ๔. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ 
(Demographic Change) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างระบบการพัฒนาและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ การยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านทักษะ องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างแรงจูงใจ ให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกัน (Safety Net) มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคม 
 ๕. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างเครื่องมือการเงินการคลัง ตลาด ความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบการบริหารจัดการข้อมูล กลไกและการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ สังคมมีคุณภาพ 
และความมั่นคงและคุณภาพของพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีระบบที่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศ และสามารถกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ประชาชนในทุกภาคส่วน
อย่างเป็นธรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการประเทศของภาครัฐ สู่ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน ในทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่ ท้องถิ่นและชุมชน 
 เปูาหมายของนโยบายและแผน 
 ๑. เปูาหมายทางสังคม  พัฒนาคุณภาพ สุขภาพของประชาชนคนไทยและพัฒนาแผนชุมชน 
นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม และองค์กรปกครองสี่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรร
งบประมาณ 
  ๑.๑ การปูองกัน รักษาการเจ็บปุวยด้วยโรคที่ปูองกันได้และโรคอุบัติใหม่ มีการพึงพาตนเอง
โดยใช้งาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศ ลดการน าเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
ตลอดจนมีความมั่นคงในชีวิต 
  ๑.๒ ชุมชนมีการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศเพ่ือต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  เ พ่ือสั งคมสี เขี ยวในการเกษตรกรรม การค้า  การด ารงชีวิตและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๓ ผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนมีการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ภายในประเทศในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนมีผลิตภาพการ
ผลิตขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี 
 ๒. เปูาหมายทางเศรษฐกิจ  การยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพ สร้าง
มูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่าและนวัตกรรม ส่งเสริมการวางแผนและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการกีดกัน
ทางการค้าโดยการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศโดยก าหนดให้ 
  ๒.๑ ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการ มีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถท าให้     ผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๓ ต่อปี 
  ๒.๒ ภาคเกตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการ มีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถท าให้มูลค่าเพ่ิมขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยลุ ๕ 
ต่อปี 
  ๒.๓ มีการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้
สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรี และท าให้การส่งออกขยายตัวไม่น้อยกว่าการส่งออกรวมของ
ประเทศ 
 ๓. เปูาหมายทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  การส่งเสริมการพัฒนาแบบจ าลอง
พยากรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ภายในประเทศ เพ่ือการปรับตัว (Adaptation Technology) และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่าการอนุรักษ์และการพัฒนา โดย
ก าหนดให ้
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  ๓.๑ งาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถปูองกันการสูญเสียชีวิตและลด
มูลค่าความเสียหายรวมได้กว่าร้อยละ ๑ ของ GDP 
  ๓.๒ งาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานและ
พลังงานทางเลือก เป็นร้อยละ ๒๐ – ๒๕ โดยปริมาณของเสียและมลพิษลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี 
  ๓.๓ งาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถช่วยให้การบริโภคที่มีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 ๔. เปูาหมายทางการพัฒนาก าลังคน  การบูรณาการการพัฒนาและผลิตก าลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารทางด้านทักษะองค์ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศเพ่ือการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคม พร้ อม
การสร้างแรงจูงใจกับบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยก าหนดให้ 
  ๔.๑ เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ให้จบตรงตามความต้องการของตลาดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 
  ๔.๒ ผลิตภาพแรงงานของก าลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายตัว
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
  ๔.๓ เพ่ิมสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐  คน 
โดยเป็นบุคลากรที่ท างานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๕. เปูาหมายทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอ้ือ พัฒนาปัจจัยด้านเครื่องมือการเงินการ
คลัง ตลาด โครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ การบริหารจัดการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  โดยก าหนดให้ 
  ๕.๑ มีอันดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้อยู่ในล าดับไม่เกินที่ ๒๕ ของโลก (IMD) เกิดการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒ ของ GDP มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน R&D ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
 จาก พันธกิจ และวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของนโยบายและแผน ฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ไว้ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ด้วย วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วยกลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ ดังนี้ 
  ๑.๑ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและ  สุขภาวะของ
ประชาชน 
   เปูาหมาย : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคและการใช้ชีวิตที่ถูกสุขภาวะ 
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่เข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรัง สามารถดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย
ของร่างกายในยามเกิดภัยพิบัติ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
   มาตรการที่ ๑.๑.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพเชิงปูองกันโรคและเชิงรักษา 
   มาตรการที่ ๑.๑.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์
  ๑.๒ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้   
   เปูาหมาย : สร้างสังคมที่มีระบบความคิดเป็นตรรกะ ประชาชนมีความใฝุรู้และมี
โอกาสในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกเวลาและสถานที่     
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   มาตรการที่ ๑.๒.๑ การสร้างความตื่นตัว ความตระหนัก จิตส านึก  ธรรมาภิบาลด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่ประชาชน 
   มาตรการที่ ๑.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   มาตรการที่ ๑.๒.๓ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตร อุตสาหกรรม และ
สถานบันการศึกษาในพื้นที่ เพ่ือการพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่ประชาชน 
   มาตรการที่ ๑.๒.๔ การส่งเสริมเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์และปราชญ์
ชาวบ้าน  
   มาตรการที่ ๑.๒.๕ การสนับสนุน ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  ๑.๓ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถ
ของท้องถิ่นและชุมชน 
   เปูาหมาย : พัฒนาความสามารถของท้องถิ่น ชุมชนในการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน ชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน ตลอดจนมีความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิต         
   มาตรการที่ ๑.๓.๑ การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการ
เกษตรชุมชนที่ยั่งยืนและพอเพียง 
   มาตรการที่ ๑.๓.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ / บริการของชุมชน 
  ๑.๔ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน  
   เปูาหมาย : พัฒนาความสามารถของท้องถิ่นชุมชนในการบริหารจัดการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของ
ตน ตลอดจนการพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของ
ประชาชนคนไทย 
   มาตรการที่ ๑.๔.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน   
   มาตรการที่ ๑.๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยึดหยุ่นและนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิต
และบริการ ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วยกลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ ดังนี้ 
  ๒.๑ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการยกระดับความสามารถในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา  
   เปูาหมาย : ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลิตภาพภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและ
ธุรกิจบริการ สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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   มาตรการที่ ๒.๑.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือข่าย บริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานทั้ง
เกษตร ผลิตและบริการ 
   มาตรการที่ ๒.๑.๒ การยกระดับขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและผลิตภาพ
กระบวนการผลิตโดยใช้ประโยชน์งาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เหมาะสม 
  ๒.๒ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่าและ
นวัตกรรมรายสาขา 
   เปูาหมาย : ภาคการผลิตไทยพัฒนาจาก OEM เป็น ODM และ OBM สามารถเพ่ิม
มูลค่าและคุณภาพการผลิต สร้างนวัตกรรมได้มากขึ้นโดยเฉพา SMEs มาตรฐานสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้ง
ในประเทศและตลาดโลก สามารถรองรับข้อกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ ๆ และสร้างมาตรฐานของ
ประเทศหรือภูมิภาค 
   มาตรการที่ ๒.๒.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับ
คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ      
   มาตรการที่ ๒.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการปรับตัว
รองรับเศรษฐกิจสีเขียว มุ่นเน้นการสร้างความแตกต่าง นวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
  ๒.๓ การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า 
   เปูาหมาย : เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ได้อย่างทันท่วงที ลดมูลค่าความเสียหาย 
   มาตรการที่ ๒.๓.๑ การส่งเสริมการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการ
วางแผนและการตัดสินใจในการผลิต และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
   มาตรการที่ ๒.๓.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ
สนับสนุนระบบงานมาตรฐานเชิงรุก สามารถรองรับและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเตรียมพร้อมรองรับระบบ
การค้าเสร ี
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วยกลยุทธ์ กลวิธี/
มาตรการ ดังนี้ 
   ๓.๑ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการปรับตัว เตือนภัย รองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Adaptation)  
     เปูาหมาย : เพ่ิมความถูกต้องและแม่นย าในการท านายโดยใช้แบบจ าลอง
สนับสนุนการลดผลกระทบทั้งทางตรงที่เห็นได้อย่างเด่นชัด และทางอ้อมที่แฝงเร้นในประเด็นต่าง ๆ 
รวมทั้งแก้ปัญหาและวางแผนของประเทศไทย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
    มาตรการที่ ๓.๑.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ
ส่งเสริมการพัฒนาแบบจ าลองพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    มาตรการที่ ๓.๑.๒ การพัฒนาระบบการเตือนภัย (Early Warning System) 
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    มาตรการที่ ๓.๑.๓ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ
ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของภูมิประเทศ เกษตร การค้า บริการ สาธารณสุขและ
ความหลากหลายทางบชีวภาพ 
   ๓.๒ การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
    เปูาหมาย : ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในสาขาการเผาไหม้เชื้อเพลิง เพ่ือการผลิตพลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง และ
เกษตรกรรม 
    มาตรการที่ ๓.๒.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)  
    มาตรการที่ ๓.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ
สร้างความม่ันคงด้านพลังงานด้วยพลังงานทดแทนและพลังงานรูปแบบใหม่ 
    มาตรการที่ ๓.๒.๓ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    
    มาตรการที่ ๓.๒.๔ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ
บริหารจัดการและลดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓ .๓  วิ ทย าศาสตร์  เ ทคโน โลยี และนวั ตกร รม   เ พ่ือการบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา 
    เปูาหมาย : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ และ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
    มาตรการที่ ๓.๓.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ    
    มาตรการที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ
ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพสู่สภาพสมดุล 
   ๓.๔ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 
    เปูาหมาย : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศอย่างเป็น
ธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
    มาตรการที่ ๓.๔.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนระบบการจัดหาน้ า (Provision) 
    มาตรการที่ ๓.๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ
จัดสรรน้ า (Allocation) 
    มาตรการที่ ๓.๔.๓ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ
จัดการน้ า (Management) 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วยกลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ ดังนี้ 
   ๔.๑ การบูรณาการการพัฒนาและผลิตก าลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
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    เปูาหมาย : เพ่ิมทักษะและองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้แก่ก าลังคนของประเทศ บุคลากร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีทักษะความ
เชี่ยวชาญและความรู้ทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในทุกภาคส่วน สามารถใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ิมผลิตภาพของ
ภาคการผลิตและบริการ 
    มาตรการที่ ๔.๑.๑ การเสริมสร้างศักยภาพ เครือข่ายและความเข้มแข็งของ
หน่วยผลิตก าลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Enquiry-
based Learning) 
    มาตรการที่ ๔.๑.๒ การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสาขาที่ขาดแคลนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เน้นการ 
บูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-Integrated Learning)     
    มาตรการที่  ๔ .๑.๓ การส่ง เสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ 
   ๔.๒ การยกระดับสมรรถนะภาพและเพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์
ความรู้ ก าลังคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    เปูาหมาย : เพ่ิมทักษะและองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้แก่ก าลังคนของประเทศ บุคลากร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีทักษะความ
เชี่ยวชาญและความรู้ทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในทุกภาคส่วน สามารถใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ิมผลิตภาพของ
ภาคการผลิตและบริการ 
    มาตรการที่ ๔.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับความต้องการใหม่และเพ่ิมผลิตภาพของภาคการผลิต
แบะบริการและรองรับสถานการณ์เร่งด่วนของประเทศ 
    มาตรการที่ ๔.๒.๒ การยกระดับความสามารถ ทักษะและองค์ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่แรงงานทั่วไป 
   ๔.๓ การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
    เปูาหมาย : มีก าลังคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ
เพียงพอ สามารถผลิตงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้า ง
นวัตกรรมทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
    มาตรการที่ ๔.๓.๑ การสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ คุณภาพชีวิต และวิชาชีพ
ก าลังคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
    มาตรการที่ ๔.๓.๒ การสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    มาตรการที่ ๔.๓.๓ การส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้าย (Mobility) ของบุคลากร
วิจัยและพัฒนา 
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  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันประกอบด้วย
กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ ดังนี้ 
   ๕.๑ การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    เปูาหมาย : เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน โดย
สร้างแรงจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ของภาคเอกชนและประชาชน รวมถึงการร่วมมือพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาครัฐและภาคการศึกษา        
    มาตรการที่ ๕.๑.๑ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ กลไกด้านการเงินการคลัง
รูปแบบใหม่ เพ่ือพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศ 
    มาตรการที่ ๕.๑.๒ การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการเงินการ
คลังที่มีอยู่ในการเพ่ิมขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
   ๕.๒ การพัฒนาตลาด  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    เปูาหมาย : เพ่ิมช่องทางการตลาดของงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือการพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการโดยเฉพาะ SMEs 
    มาตรการที่ ๕.๒.๑ การใช้กลไกการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างในการสร้าง
ตลาดงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม       
    มาตรการที่ ๕.๒.๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการตลาดเพ่ือการพัฒนา
งาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
   ๕.๓ การสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม   
    เปูาหมาย : พัฒนาและขยายบทบาทหน้าที่โครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างเครือข่ายในการให้บริการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ิม
จ านวนการน าผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ภาคเอกชนและเกิดการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง 
    มาตรการที่  ๕.๓.๑ การสนับสนุนส่ง เสริมกิจการเขตหรือพ้ืนที่ พัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
    มาตรการที่ ๕.๓.๒ การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน (MSTQ) 
    มาตรการที่ ๕.๓.๓ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของประเทศ 
    มาตรการที่ ๕.๓.๔ การส่งเสริมให้มีการบริการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม แบบเบ็ดเสร็จอย่างทั่วถึง 
    มาตรการที่  ๕.๓.๕ การส่งเสริมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๕.๔ การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
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    เปูาหมาย : แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของภาคเอกชน 
    มาตรการที่ ๕.๔.๑ การศึกษาและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 
    มาตรการที่ ๕.๔.๒ การส่งเสริมการน าผลการวิจัยและพัฒนาเข้าสู่ระบบการ
คุ้มครองและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
   ๕.๕ การบริหารจัดการการด าเนินงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
    เปูาหมาย : มีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณภาพ มีการ  
บูรณาการบริหารจัดการงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งนโยบายและการปฏิบัติใน
ส่วนกลางและส่วนพื้นที่ท่ีสามารถติดตามประเมินผล เพ่ือการปรับปรุงได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    มาตรการที่ ๕.๕.๑ การจัดท าแผน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แห่งชาติ แผนปฏิบัติการและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการ โดยมีการสร้างกลไกและ
เครื่องมือรองรับในทุกระดับ (ประเทศ กลุ่มจังหวัด จังหวัด) 
    มาตรการที่ ๕.๕.๒ การพัฒนา / บูรณาการข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในมิติต่าง ๆ ให้สมบูรณ์และทันสมัย 
    มาตรการที่ ๕.๔.๓ การบูรณาการระบบวิจัยเชิงกลยุทธ์ 
    มาตรการที่ ๕.๔.๔ การสร้างเครือข่ายการท างานในระดับพ้ืนที่ของหน่วยงาน 
รัฐ – เอกชน – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สถาบันการศึกษา 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
บริบทท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคณะ 

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน 

2.1 จุดแข็ง (Strength) 
 1. มีนโยบายด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างชัดเจน 
  2. มีระบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 
 3. มีการจัดท าบนัทึกความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 4. มีห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล 
 5. มีแผนและการด าเนินงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 
 6. มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
 7. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ 
 8. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 9. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

2.2 จุดอ่อน (Weakness) 
 1. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 2. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารนานาชาติยังมีน้อย 
 3. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 4. หลักสูตรการเรียนการสอนไม่หลากหลาย 

2.3 โอกาส (Opportunities) 
 1. ภาครัฐให้การสนับสนุนทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผูมีรายได้น้อย 
 2. ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตนักปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและด้านคอมพิวเตอร์ 
 3. สถานที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางมอเตอร์เวย์โครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย 
 4. เป็นทางเลือกส าหรับนักศึกษาเพ่ือมุ่งสู่วิชาชีพ 
 5. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ 

2.4 อุปสรรค (Threats) 
 1. มีการแข่งขันสูงระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน 
 2. คณะมีโอกาสน้อยในการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีศักยภาพเข้าศึกษาต่อ 
 3. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต้องใช้การลงทุนในด้านอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการสูง 
 4. นโยบายการปรับลดงบประมาณท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว 

2.5 การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
 เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ด้วย SWOT แล้ว จะพบว่าอัตราส่วน  SO:WT  คือ  3.3 : 1  ซ่ึง
สามารถน ามาปรับเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ได้ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุก 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้มแข็ง 
  2. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวัสดุศาสตร์และเครื่องมือวัดชั้นสูง 
  3. เพ่ิมจ านวนงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจและเอกชนอย่างเร่งด่วน 
 4. ขยายจ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐและภาคเอกชนให้หลากหลาย 
 5. พัฒนาบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการและด้านสังคม 
 6. ขยายและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของคณะฯให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง 
 7. แสวงหานักศึกษาใหม่จากประเทศจีน กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรับ 
 1. มีความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตเข้าสู่
ภาครัฐและภาคเอกชน 



 

บทท่ี 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน 

3.1  วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัย ฯ (Vision RMUTP) 
 มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ 

3.2  ปรัชญา มหาวิทยาลัย ฯ (Philosophy) 
 สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 

3.3  ปณิธาน มหาวิทยาลัย (Determination) 
 มุ่งม่ันเป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 

3.4  ค่านิยมองค์กร มหาวิทยาลัย (Core Value) 
 คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 

3.5  เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย (Uniqueness) 
 มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ 

3.6  อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย (Identity) 
 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

3.7  วิสัยทัศน์ หน่วยงาน (Vision) 
 เป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับสากล 

3.8  ปรัชญา หน่วยงาน (Philosophy) 
 สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 

3.9  ปณิธาน หน่วยงาน (Determination) 
 มุ่งม่ันเป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 

3.10  ค่านิยมองค์กร หน่วยงาน (Core Value) 
 คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 

3.11  เอกลักษณ์ หน่วยงาน (Uniqueness) 
 

3.12  อัตลักษณ์ หน่วยงาน (Identity) 
 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 
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3.13 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิตและ
ภาพบริการ  
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

3.14  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 3.14.1 มหาวิทยาลัย ฯ 
     1. สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
     2. พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
     3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
     4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพ่ิม
สร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
     5. พัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

 3.14.2 หน่วยงาน 
     1. สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
     2. พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
     3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
     4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพ่ิม
สร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
     5. พัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

3.15  เป้าประสงค์ 
 3.15.1 มหาวิทยาลัย ฯ 
  1. มีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 
  2. บุคลากรยอมรับและปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพ 
  3. ผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน 
  4.  
  5.  
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  6. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  7. อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  8. สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
  9. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 3.15.2 หน่วยงาน 
  1. การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมีประสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับของสังคม 
  2. หลักสูตรและการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
  3. บัณฑิตเป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ 
  4. เป็นแหล่งบริการวิชาการท่ีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  5. ส่งเสริม ท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  6. ผลงานวิจัยหรืองานวิจัยสรา้งสรรค์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

3.16 กลยุทธ์หลัก 
 3.16.1 มหาวิทยาลัย ฯ 
  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  2. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ การจัดสรร การติดตาม และการประเมิน 
  4. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
  6. สร้างวัฒนธรรมองค์การเชิงคุณภาพ 
  7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  8. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
  9. การจัดการเรียนการสอนที่ดี 
  10. สร้างและขยายเครือข่ายด้านวิชาชีพเฉพาะทาง 
  11. สร้างระบบและกลไกการรับนักศึกษาเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  12. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
  13. สร้างระบบและกลไกการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี 
  14. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 
  15. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  16. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
  17. พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ 
  18. สร้างและพัฒนาระบบบริหารและกลไกท่ีสนับสนุนงานวิจัย 
  19. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลงานวิจัย 

 



๒๗ 

 3.16.2 หน่วยงาน 
  1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในคณะ 
  2. พัฒนาระบบการบริหาร งบประมาณ การจัดสรร การติดตาม และการประเมิน 
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่มีคุณภาพ 
  4. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
  5. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  8. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน 
  9. การจัดการเรียนการสอนที่ดี 
  10. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
  11. เตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
  12. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์ 
  13. พัฒนาความเข้มแข็งของงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพ 
  14. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการให้บริการวิชาการ 
  15. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  16. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
  17. สร้างและพัฒนาระบบบริหารและกลไกท่ีสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
   
 



บทท่ี 4 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามกลยุทธ์ 

 ตามผังยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ จ านวน 
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 9 กลยุทธ์หลัก และในแต่ละกลยุทธ์หลักคณะได้
ก าหนดกลวิธี/มาตรการเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ไว้แล้ว และคณะได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารทุกระดับในหน่วยงานในคณะเพ่ือ
ร่วมกันก าหนดค่าเป้าหมายการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ โดยได้พิจารณาร่วมกันถึงศักยภาพและความพร้อมของคณะที่จะ
ด าเนินการได้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการไว้ ดังนี้ 



 

บทท่ี 5 
การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล 

 เพ่ือสะท้อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี กระบวนการในการติดตามประเมินผล  จึงเป็นสิ่งส าคัญ  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี

กรอบในการบริหารแผนและการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

 การบริหารแผน 

 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผยแพร่ แผนกลยุทธ์ ตลอดจนผังยุทธศาสตร์ของคณะให้แก่

หน่วยงานในสังกัด เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

 -  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ โดยจัดท าให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ 
  -  คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของมหาวิทยาลัย ฯ 
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แก่หน่วยงานในสังกัดเพ่ือ
ทราบและถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 -  หน่วยงานในสังกัด ด าเนินการบริหารแผน 
 -  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือก ากับ ดูแล หน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินงานตามกรอบแผนของ
มหาวิทยาลัย ฯ 
 การติดตามผล 

  -  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ทุกวันที่ ๕ ของเดือน 
  -  งานติดตามและประเมินผลจัดท า วิเคราะห์ สรุป รายงานแผน / ผล การปฏิบัติราชการประจ าปี 
เสนอ 
            -   คณะกรรมการ เร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 

  -  กรรมการบริหารคณะ 

  - กรรมการประจ าคณะ 

เป็นรายไตรมาส  รวม  ๔   ครั้ง / ปี 

  -  จัดท าสรุปรายงานแผน / ผล การปฏิบัติราชการประจ าปี  เสนอหน่วยงานภายนอก เช่น ส านัก
งบประมาณ  ก.พ.ร.  สกอ. กระทรวงการคลัง เป็นต้น 
 
 
 



 

 การปรับแผน 

 -  ในระหว่างการด าเนินงานตามแผน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้หน่วยงานในสังกัด 
พิจารณาทบทวนปรับแผน ฯ ระหว่างปี  เพ่ือให้การบริหารแผน ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 -  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ  และการประเมินผลด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART และระบบ   EV-MIS ของ ส านัก
งบประมาณ 



 


