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ค าน า 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ.2546 มาตรา 16 
ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจ า ปี      เพื่อปฏิบัติงา นให้
บรรลุผลส าเร็จตามแผน 
ปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี  (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการ ด าเนินงาน  ให้เกิดผลผลิต  ผลลัพธ์ ตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ใ นแผน ตลอดจนใช้เป็น
เคร่ืองมือในการประสานงาน บูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังใช้เป็นกรอบในการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา  

โดยเน้นที่การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม เพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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บทที่  1 

บทน า 

1.1 บทบาทและสถานะของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 

แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับนี้เป็นการก าหนดนโยบายแผนการบริหาร

จัด 

การ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2558 โดยมีเป้าหมายหลักที่จะน า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทย 

แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ต้องการสะท้อนวิสัยทัศน์ มุมมองของผู้บริหารที่ต้องการก าหนดทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้สภาวะการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โครงสร้างประชากรและรูปแบบการบริโภค รวมทั้งความก้าวหน้าของการ

เรียนรู้และเทคโนโลยี การน าแผนกลยุทธ์ฯ จึงต้องมีการก าหนดกรอบและเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้

บังเกิดผลดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ที่ก าหนดไว้ 

„ เพื่อเป็นเป้าหมายร่วมของแต่ละหน่วยงานย่อยให้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันจะน าไปสู่การ

ผนึกก าลัง (Synergy) เพื่อความส าเร็จ 

„ เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างไรก็ตามการ

ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมของมหาวิทยาลัยฯ

ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ ายการสนับสนุนจากผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders)กับมหาวิทยาลัยฯ  ทุกภาค

ส่วนรวมทั้งประชาชน สังคม และชุมชน 

1.2 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดท า

ขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  

ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ) โดยอาศัยกรอบนโยบายแผนการบริหารจัดการ และแผน กลยุทธ์การพัฒนา            

พ.ศ.2553 – 2556) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 

 

 

 

 



 

 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558  สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังน้ี (ตาราง 

1.1) 

ตารางท่ี 1.1 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี พ.ศ.2555 – 2558  

แนวทาง/กระบวนการ การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด 
ว/ด/ป 
สถานที่ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ .ศ . 2555 –  2558 และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อรว บรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยคณะท างานมีหน้าที่วิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

30 มกราคม 2555 
ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
ส านักงานคณบดี 

 
 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

- ก าหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน 
- พิจารณาปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย  และก าหนดกลยุทธ์กลยุทธ์วิธีการ  ในการ
มุ่งไปสู่ทิศทางที่ก าหนด 

28 กุมภาพันธ์ 2555 
ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
ส านักงานคณบดี 
 

3. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะท างานร่วมกันจัดท า(ร่าง)แผนแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 

ฝ่ายบริหารและวางแผน 

4. ประชุมสัมมนาผู้บริหารในหน่วยงาน - ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 

24 มีนาคม 2555 
28 มีนาคม 2555 
5 เมษายน 2555 
ห้องประชุมชั้น 2 และ
ชั้น 3 อาคารส านักงาน
คณบดี 

5.ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี พ.ศ.2555-2558 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2555 

- กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.
2555-2558 
- กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.
2555 

17 พฤษภาคม 2555 
ห้องประชุมชั้น 3  
อาคารส านักงานคณบดี 

5. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2555 ฉบับสมบูรณ์ 
 

 



 

 

แผนกลยุทธ์ฉบับนี้เป็นเคร่ืองชี้น าเพื่อให้แต่ละหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม แต่อาจมีการก าหนด

รายละเอียดที่แตกต่างกัน เพราะการวางแผนกลยุทธ์ และแผนระยะยาว 4 ปี จะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะ

จับโอกาสทางธุรกิจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม แ ละ

สภาพแวดล้อม มีการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เมื่อน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีการก าหนดขอบเขตของการยอมรับ แนวทางการแก้ไขถ้ามี

การด าเนินการนอกกรอบกลยุทธ์ รวมทั้งต้องมีการทบทวนแผนทุกปี เพื่อให้แผนปฏิบัติการมีความสอดคล้อง

เพื่อตรวจสอบความเสี่ยง ความพร้อมของทรัพยากร ความต้องการ และการยอมรับของประชาคมที่จะร่วมมือ

กันผลักดันให้แผนกลยุทธ์สามารถบรรลุเป้าหมาย 

1.3 ข้อมูลพื้นฐานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประวัติการก่อต้ัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี เดิมได้ถูกจัดต้ังเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต ในปี 2477 ได้ถูกยกฐานะ

เป็นวิทยาลัยเกษตรปทุมธานี ในปี 2509 และเปลี่ยนเป็นวิทยาเข ตเกษตรปทุมธานี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาในปี 2520 และเป็นวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในปี 2531 ในปี 2548 ได้ถูก

จัดให้อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยถูกจัดเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในปี 2549 

หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันชื่ อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อ านาจ  ศิลวัตร   คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดการ

การเรียนการสอนโดยเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 7  หลักสูตร มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น  1,326  คน 

และระดับปริญญาโท  3  หลักสูตร มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น  18  คน มีบุคลากรในสายวิชาการทั้ง สิ้น  62  คน 

และสายสนับสนุนทั้งสิ้น  69  คน ในปีงบประมาณ 2554  คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับการจัดสรร

งบประมาณทั้งสิ้น  44,669,500  บาท และงบประมาณรายได้   18,871,600   บาท 

ข้อมูลทั่วไปของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ท่ีตั้ง ขนาด และ อาณาเขต 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้ังอยู่ ณ  เลขที่ 2 พหลโยธิน  87  

ซอย  2 ต าบลประชาธิปัตย์  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12130 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด  125 ไร่   1 งาน             

28 ตารางวา   ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง   120 เมตร  ยาว  1,600  เมตร  ด้านหน้าติดกับถนนพหลโยธิน  

87  ด้านหลังติดคลองรังสิต 

 



 

 

อาคารสถานที่ 

 อาคารเรียน  ท่ีใช้ในการเรียนการสอน  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
- อาคาร 70 ปีเกษตรปทุม 

- อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 1 

- อาคารสัตวรักษ์ 1 

- อาคารสัตวรักษ์ 2 

- อาคารสัตวศาสตร์ 1 

- อาคารสัตวศาสตร์ 2 

- อาคารสัตวศาสตร์ 3 

- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

- อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2 

- อาคารพืชศาสตร์ 3 

- อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 

- อาคารพืชศาสตร์ 1 

- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- อาคารเคร่ืองกล 

- อาคารประมง1 

- อาคารประมง2 

- อาคารส านักงานคณบดี 

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ข้อมูล  ณ  วันที่   25   มกราคม  2555 

อาจารย์ประจ า    62 คน 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 ระดับปริญญาเอก 20 คน 

 ระดับปริญญาโท  37 คน 

 ระดับปริญญาตรี     5 คน 

คิดเป็นสัดส่วนวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 8:60:32 



 

 

จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 

 อาจารย์   32  คน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28  คน 

 รองศาสตราจารย์  2  คน 

 ศาสตราจารย์   -  คน 

คิดเป็นสัดส่วนอาจารย์ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :  รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ = 52:45:3:0 

ตาราง 1.2  จ าแนกตามสาขาวิชา 

สังกัดสาขา อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม 
เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 8 12 1 21 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 9 7 1 17 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

12 9 - 21 

รวม 29 28 2 59 
 

ตาราง 1.3  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สังกัดสาขา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 1 14 6 21 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 1 8 8 17 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

3 13 5 21 

รวม    59 
 

ตาราง 1.4  บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรท้ังหมด  แบ่งได้ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
ข้าราชการ 39 5 44 

พนักงานมหาวิทยาลัย 11 3 14 

พนักงานราชการ 2 3 6 

ลูกจ้างประจ า - 26 30 

ลูกจ้างชั่วคราว - 32 42 

รวม 55 77 132 

ตาราง 1.5  นักศึกษา 



 

 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 7  หลักสูตร และมีจ านวนนักศึกษาใน

แต่ละหลักสูตรดังนี้ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จ านวนนักศึกษา รวม 
ชาย หญิง  

หลักสูตรการผลิตพืช 65 56 121 
หลักสูตรสัตวศาสตร์ 78 169 247 
หลักสูตรประมง 88 57 145 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 47 96 143 
หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 146 79 225 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 70 297 367 
หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 23 41 64 
รวม 527 799 1,326 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดสอนในระดับปริญญาโททั้งหมด 3  หลักสูตร และมีจ านวนนักศึกษา

ในแต่ละหลักสูตรดังนี้ดังนี้ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
จ านวนนักศึกษา รวม 
ชาย หญิง  

หลักสูตรการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 2 3 5 
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช 5 5 10 
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2 1 3 
รวม 9 9 18 
 

งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ 2554  คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแยก

เป็นหมวดต่าง ๆ  ดังนี้ 

 

 

 

ตาราง 1.6  จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

ประเภท จ านวนเงิน ร้อยละ 



 

 

งบประมาณรายจ่าย 44,669,500 70.30 

งบประมาณเงินรายได้ 18,871,600 29.70 

รวม 63,541,100 100 

 

ตาราง 1.7  จ าแนกตามงบประมาณรายจ่าย 

งบรายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบด าเนินงาน 7,359,300 59.4 

งบลงทุน (ครุภัณฑ์) 3,999,900 32.3 

งบเงินอุดหนุน 508,600 4.1 

งบรายจ่ายอ่ืน 520,000 4.2 

รวม 12,387,800 100 

 

การแบ่งส่วนราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

โครงสร้างการบริหาร 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  คณะฯ ได้

แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการสังคม และการ
ให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก  ดังนี ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 1.1  โครงสร้างขององค์กร 



 

 

           

            

            

            

            

            

            

  

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

           

     

 

   

        คณบดี 

        อธิการบดี 

 

           กรรมการประจ าคณะฯ            ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

แผนกกิจกรรม 

แผนกกีฬาและนันทนาการ 

แผนกสวัสดิการ 

แผนกศิลปวัฒนธรรม 

แผนกวินัยและจริยธรรม 

แผนกทะเบียนและวัดผล 

แผนกวิจัย 

แผนกห้องสมุด 

แผนกบริการวิชาการ 

แผนกวิเทศสัมพันธ์ 

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนกบัณฑิตศึกษา 

แผนกเทคโนโลยีการศึกษา 

แผนกสหกิจศึกษา 

แผนกประชาสัมพันธ์ 

แผนกการเงินและบัญชี 

แผนกสารบรรณ 

แผนกเอกสารการพิมพ์ 

แผนกอาคารสถานที่ 

แผนกทรัพยากรบุคคล 

แผนกรักษาความปลอดภัย 

แผนกยานพาหนะ 

แผนกพัสดุ 

แผนกแผนกงานและโครงการ 



 

 

C 1 

การจัดการศึกษา 
competence 

 
C 7 

การบริหารจัดการ 
commitment 

 

 
 
 
 

แผนภาพ 1.2 นโยบายด้านการบริหารจัดการและพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  นโยบายสนับสนุน     

                                      ด้านการบริหารจัดการและพัฒนา 

 
 
 
 
นโยบายด้านการบริหารจัดการและพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

C 2 

การวิจัย 

creativity 
 

C 3 

การบริการ 
วิชาการแก่สังคม 

Community 
 

C 4 

การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม  

Culture 
 

C 6 

การพัฒนาอาจารย์และ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

Care 
 

C 5 

การพัฒนา 
นักศึกษา 
Customer 

 

นโยบายหลัก 

ด้านการบริการ
จัดการและ 
พัฒนา 

นโยบายหลัก 
 

นโยบายสนับสนุน 
 

C11 

การยกระดับการให้บริการ
และปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐาน 

Catalyst 

 
 
 
 

C10 

การสร้างความร่วมมือ 

ท้ังภายในและต่างประเทศ 

Collaboration 

 
 
 
 

C9 

การติดต่อสื่อสาร 
โดยภาษาต่างประเทศ 

Communication 

 
C8 

การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

Computeracy 

 



 

 

 
 
 

1. การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  เป็นการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทุก  ๆ ด้าน         
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  และการบริหารการศึกษาตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย  การจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับ วิกฤตเศรษฐกิจ  และการจัดการด้านวิชาการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม  เช่น การจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย  
(Research Based Learning) การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโล ยี (Technology Based University) การจัดการศึกษา   
เพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (Cluster) รวมทั้งบูรณาการจัดการเรียนการสอน 

2. การพัฒนาด้านการวิจัย  สนับสนุนการสร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  และงานวิจัยสถาบัน      
ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาส ตร์การวิจัยของชาติ  สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น  พัฒนา
ประชาคมวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล  สร้างเครือข่ายนักวิจัยและงานวิจัย  
และพัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) ด้วยผลงานวิจัยที่น าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

3. การพัฒนาด้านบริการวิชาการ แก่สังคม  ขยายขอบเขตการด าเนินงานที่มุ่งเน้นงานภายนอก
มหาวิทยาลัย  เพื่อยกระดับผลลัพธ์ของงานให้สูงขึ้น  เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น  ภูมิภาค สังคม จนถึง
ระดับชาติ  และนานาชาติ  พัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยให้สามารถช่วยเหลือ  ชี้น าและเป็นที่พึ่งของสังคม  
ปรับปรุงและพั ฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนอย่างต่อเน่ือง  รวมถึงให้บริการวิชาการที่
ประชาชนต้องการในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  และการรักษา
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เหมาะสม  ธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและสร้างคุณค่าและความงามให้กับ
องค์กร 

5. การพัฒนานักศึกษา  พัฒนาทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้มาซึ่งนักศึกษาที่มี
คุณภาพการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ที่ดี  มีภูมิคุ้มกัน  ยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสได้รวดเร็วขึ้น  ก าหนดมาตรฐานการให้บริการกับ
นักศึกษาในทุกด้านพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์  สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้มีแนวคิด
สร้างสรรค์ ท างานเป็นทีมเกิดทักษะการบริหารงาน 

6. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของ คณะฯ ให้ความส าคัญกับ  การได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ        
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ การพัฒนาผู้น าและการรณรงค์ให้บุคลากรทุก
ระดับเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อการเติบโตในอาชีพ  จัดสวัสดิการและสร้างความสุขในการ
ท างาน 
 

นโยบายหลัก 
 



 

 

7. การบริหารจัดการ  บริหารตามระบบธรรมาภิบาล  (Good Governance) น าการบริหารจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาปรับใช้กับระบบบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างคุ้มค่าและเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
 

 

1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแ ละการสื่อสาร สนับสนุนการเรียนรู้ที่ปราศจากพรมแดน 

แนวคิดเร่ืองเทคโนโลยีในทุกที่ จัดหาเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทั่วถึง พัฒนาห้องปฏิบัติการ ICT 

เฉพาะทางโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้ความส าคัญกับการเข้าถึงและ การเชื่อมต่อ การให้บริการ

ทางวิชาการ     และการบริหารจัดการในระบบออนไลน์ และพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การติดต่อสื่อสารโดยการใช้ภาษาต่างประเทศ สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่าง  

ประเทศทั้งในระบบออนไลน์และในชั้นเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาและ 

บุคลากร น าการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือในการวัดความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรและ

นักศึกษา 

3. การสร้างความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่าง  

ประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือในเชิงลึกที่น ามาซึ่งประโยชน์ที่ได้ร่วมกัน และพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มี

ส่วนร่วมขององค์กร จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อน ามาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

4. การยกระดับการให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service) บริการผ่านระบบออนไลน์ มีศู นย์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พึ่งพา ชี้น าสังคมได้ในเชิงองค์ความรู้และ

การสร้างสรรค์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัย  จากนโยบายดังกล่าวมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงต้องก าหนดภารกิจ บทบาทของอุดมศึกษาเต็มรูปแบบ ภายใต้ระบบการบริหาร

จัดการที่เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า คุ้มทุน ภายใต้ระบบการตรวจสอบ

ของสาธารณชน มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาไปสู่จุดนั้นภายใต้เงื่อนไขเวลาและภารกิจที่สังคมมอบให้ สามารถ

รักษาสถานภาพ และดุลยภาพขององค์กรไว้ให้ได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   จึงได้จัดท า

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 ‟ 2558 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นเพื่อรองรับการ

ท างาน อันจะเป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สนอง

นโยบายสนับสนุน 

 



 

 

ความต้องการของชุมชนและความต้องการในระดับชาติ สามารถชี้น าแล ะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนา

ประเทศ ให้เกิดความสามารถในเชิงการแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง 
 

  แนวทางในการพัฒนาคณะไปสู่การพัฒนาเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน   นโยบายหลักของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย  การจัดการศึกษา  การวิจัย    การบริการวิชาการแก่สังคม  การบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนานักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ  โดยมีนโยบายสนับสนุนได้แก่ การ

พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ  ความร่วมมือ

และการยกระดับการให้บริการ ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญที่จะผลักดันให้นโยบายต่าง ๆ ถูกน าไปปฏิบั ติให้บรรลุตาม

วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  คือ  การบริหารจัดการ  นโยบายทั้ง  11  ด้าน  สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 1  การจัดการศึกษา 

C 2  การวิจัย 

 
C 3  การบริการวิชาการแกส่ังคม 

C 4 การท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

  ม 

 
C 5  การพัฒนานักศึกษา 

 
C 6  การพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากร 

 C 7  การบริหารจัดการ 

 

 
C 8  การพัฒนาเทคโนโลย ี

        สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

C 9  การติดต่อสื่อสารโดยการ    

       ใช้ ภาษาต่างประเทศ 

 

C 10  การสร้างความร่วมมือ 

ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

C 11  การยกระดับการให้บริการ

และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษา วิชาชีพระดับอุดมศึกษาบน
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ 

2. สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  และ
งานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

3. ให้บริการงานวิชาการ ที่มีแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่
การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

4. ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

5. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 



 

 

 

 

นโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนา 11 C 

การพัฒนาดานการจัดการศึกษา (C1 : Forever Competence Building)  

การจัดการศึ กษาที่ดีจะต องสามารถตรวจสอบและวัดได ดังนั้นคณะเทคโนโลยี การเกษตร  

จึงใหความส าคัญกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยเพื่อเป นการเปรียบเทียบวัด  (Benchmark) หาความแตกตาง (Gap) 

เพื่อน าไปแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง(Continuous Improvement) 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการบริหารการศึกษาตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย 

มาตรฐานหลักที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรได น ามาประเมินคุณภาพ  ไดแก มาตรฐาน

อุดมศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ซึ่งประกอบดวย มาตรฐาน

และตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 7 มาตรฐาน ดังนี ้

„ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

„ มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

„ มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

„ มาตรฐานดานการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

„ มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

„ มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

นอกจากมาตรฐานหลักดังกล าวแลว ปจจุบันคณะกรรมการการอุดมศึกษายังได ก าหนด

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : 

TQF: HEd) หรือที่เรียกโดยยอวา มาตรฐาน TQF ซึ่งเปนกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศเพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิตประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิสายวิชา  ความเชื่อมโยงของระดับมาตรฐานผลการ

เรียนรู ปริมาณการเรียนรู การเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

นอกจากมาตรฐานทางวิชาการ   คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะใหความส าคัญกับมาตรฐาน

สภาพแวดล้อมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรดวย เพราะเปนองคประกอบที่ส าคัญในการสนับสนุนการเรียนรู

และการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษา และบุคลากร (College Prowler, 2009) มาตรฐานสภาพแวดล้อมที่

คณะฯ จะน ามาใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 

„   กีฬา นันทนาการ 



 

 

„ อาหาร/ ที่พัก 
„ คอมพิวเตอร 
„ สิ่งอ านวยความสะดวก 
„ บรรยากาศของชุมชนโดยรอบ 
„ การเดินทาง ที่จอดรถ 
„ ภูมิอากาศ 
„ ความปลอดภัย 
„ บุคลิกภาพของนักศึกษา 

 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดการศึกษาเพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจ 

จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งอาจจะส งผลกระทบตอเน่ืองในระยะยาวให กับผูปกครอง ดังนั้น

การจัดการศึกษาจะต องค านึงถึงมาตรการต างๆ เพื่อรองรับความเดือดร อนใหกับนักศึกษาและผู ปกครอง  

มาตรการที่ส าคัญ ไดแก 

„ การสรางศักยภาพใหกับนักศึกษา เชน การฝกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน  

เปดโอกาสให นักศึกษาคงสภาพการเป นนักศึกษาเพื่อเลือกเรียนในสาขาวิชาอื่นที่ เปนประโยชน ในการ

ประกอบอาชีพ  เปดโอกาสใหศิษยเกาสามารถเขามาเลือกศึกษาในบางวิชาที่ต องการ เชน วิชาที่เกี่ยวของกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม สาขาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  สงเสริมความเปนผูประกอบการ การจัดงาน (Event)   

จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของนักศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดการดานวิชาการท่ีสรางมูลคาเพิ่ม 
การพัฒนาคณะฯ ใหมีความแตกตาง และมีคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด น จะตองเร่ิมก าหนด

นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการด้ านวิชาการที่สร้ างมูลคาเพิ่ม เพื่อประโยชนที่ผู้เรียนจะไดรับ และสามารถ

น าไปประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง เชน 

„ การจัดการศึกษาในสาขาสหวิทยาการ  (Multidisciplinary Approach) เปนการจัด

การศึกษาขามสาขาที่เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเรียนรู นอกเหนือจากสาขาของตนเอง  เพื่อสรางเสริม

ประสบการณตอบสนองความตองการดานการเรียนรูซึ่งตองปรับใหเขากับแตละคน และสรางโอกาสในการ

หางานท า 

„ การบูรณาการระหว างการท างานและการเรียนรู (Work Integrated Learning) เพื่อให

นักศึกษาเขาใจถึงการท างานที่แท จริง เชน การใหนักศึกษาสามารถหางานท าได ในระหวางเรียน การสราง



 

 

ธุรกิจดวยตนเอง โครงการสหกิจศึกษาซึ่งสร างโอกาสในการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ  (Hands-on Graduates) 

ที่มีการยอมรับอยางตอเน่ือง 

„ การจัดการศึกษาฐานวิจัย  (Research Based Learning) เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษา

สามารถเรียนรดูวยตนเอง สามารถน าองคความรทูี่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะหมาปรับใชการเรียนการสอน

และการท างาน 

„ การจัดการศึกษาท่ีมุ งเนนการเปนนักประกอบการวิชาชีพ  (Professional Oriented) เปน 

การจัดการศึกษาเพื่อให นักศึกษาสามารถเปนนักประกอบการวิชาชีพตามสาขา  หรือหลักสูตรนั้นๆ  โดยการ

ก าหนดแนวทางและวิธีการต างๆ ที่นักศึกษาสามารถประยุกต ใชองคความรู เขาสูความสามารถที่เชื่อ  มั่นว่า

จะเปนนักวิชาชีพและผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 

„ การจัดการศึกษาโดยเนนการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (Technology Based University) 

ที่สามารถสอดแทรกการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเขากับหลักสูตรไดอยางถูกตองเหมาะสม 

„ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  โดยการจัดการศึกษาเป นกลุมวิชาการ เพื่อตอบสนองการ

พัฒนากลุมอุตสาหกรรมหลัก (Cluster) ของประเทศไทย สนับสนุนการจัดการบ วงโซอุปทานของแตละกลุม 

และสงเสริมการตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย (Research Based Learning) 
การจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย  (Research Based Learning หรือ RBL) หมายถึง         

การเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ เพื่อให ผูเรียนสามารถน าความรู ที่ไดจากวัตถุประสงค ที่

ก าหนดขึ้น คนควา หาทางแกไขและน าไปประยุกต เพื่อการใชงานจริง ผูเรียนจะเปนผูแสวงหาความรู พัฒนา

กระบวนการแสวงหาความรู และการทดสอบความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเอง 

        คณะฯ มีนโยบายดานการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย แกไขปญหา และน าองคความรูที่ไดจาก

งานวิจัยมาพัฒนาตอยอดทั้งในการเรียน  และการท างาน  เปนการยกระดับวิธีการจัดการศึกษาให สูงขึ้นถึงขั้น

ประดิษฐ สรางสรรค ชี้น าวิชาชีพนั้นๆ ตอไปได 

    คณะเทคโนโลยี (Technology Based Faculty) 
คณะฯ จะตองพัฒนาให เปนคณะเทคโนโลยี  (Technology Based Faculty) ที่แทจริง      

โดยการพัฒนาองคความรู และระบบงาน โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีหน้าที่หลักดังนี้ 



 

 

 

การพัฒนาดานองคความรู จะเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดเรียนการสอน  การสรางองคความรู

ไดแก 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เนนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี เชน 
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร  

2. การพัฒนาสื่อการศึกษา องคความรูตางๆ ทั้งในระบบออนไลนและออฟไลน 
3. การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่

เหมาะสม ทันสมัย ในทุกสาขาวิชา 
การพัฒนาด านระบบ  การเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  จะตองมีการพัฒนาระบบและน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในเชิงวิชาการและการบริ  หารจัดการ  

ระบบงานที่ จะตองพัฒนา ปรับปรุง หรือบังคับใชงานอยางจริงจัง ไดแก 

ระบบการเรียนรูผานสื่ ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) เพื่อเปนชองทางในการถายทอดองค

ความรู และสนับสนุนการเรียนรูในชั้นเรียน 

ระบบบุคลากร  ใชในการบริหารบุคลากรท าให สามารถเห็นภาพรวมด านศักยภาพของ

บุคลากรและสามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางเหมาะสม 

ระบบทะเบียน ใชในการใหบริการนักศึกษาอยางเหมาะสม 

ระบบการเงิน ท าใหสามารถวางแผนการใชเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ชวยใหสามารถจัดเก็บเอกสารได อยางเปนระบบและลดการใช

กระดาษและทรัพยากร 

ระบบการใหบริการอัตโนมัติ  เชน ระบบหองสมุด ชวยลดเวลาด าเนินการและสามารถเก็บ

รวบรวมขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ 

ระบบลูกคาสัมพันธ เพื่อสรางและรักษาเครือข าย และความสัมพันธที่ดีของผูมีสวนรวมกับ

คณะฯ 

การพัฒนาดานการวิจัย (C2 : Creativity for Innovative Solutions) 

             การสรางงานวิจัยและองค ความรู เปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ  และคณะเทคโนโลยี 

การเกษตร นโยบายหลักดานการวิจัย ไดแก 



 

 

 

„ สนับสนุนการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม และงานวิจัยสถาบัน 

„ สนับสนุนกลุมงานวิจัยที่ควรท าเรงดวนที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย

ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) 

„ พัฒนาประชาคมวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล 

„ จัดหาทุนวิจัย ความรวมมือและทุนจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 

„ สรางเครือขายนักวิจัยและงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

„ การน างานวิจัยเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน (Research Based Learning) 

   งานวิจัยที่ทรงคุณค าจะตองสามารถแกไขปญหาใหกับทองถิ่น น าองคความรูไปประยุกต

ใชอยางไดผล และสามารถเชื่อมโยงความรู ใหกวางขวางในระดับสากล  นโยบายดานการเชื่อมโยงความรู

จากทองถิ่นสูสากลที่ส าคัญ  ไดแก การสนับสนุนการท าวิจัยสถาบัน  การสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค

ความรู จากภูมิปญญาทองถิ่นกับการประยุกต ใชเทคโนโลยี   การสนับสนุนการวิจัยที่ใช องคความรู จาก                         

ภูมิปญญาทองถิ่นใหยกระดับขึ้น รวมทั้งบูรณาการองค ความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นกับนวัตกรรมใหมๆ ใน

ระดับสากล 

ขณะเดียวกัน คณะฯ ตองสามารถถ ายทอดองค ความรู ผลงานวิจัยให กับสังคมและชุมชนได ใช                    

ประโยชนนโยบายดานการถายทอดองคความรจูากมหาวิทยาลัยสูสังคม ไดแก การเปดโอกาสใหสังคม ชุมชน

ไดรับบริการและแลกเปลี่ยนองค ความรูกับมหาวิทยาลัยฯ  เปดชองทางการถายทอดองคความรู เชน คลีนิค

เทคโนโลยี ศูนยใหค าปรึกษาแกชุมชน เผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน วารสาร และเว็บ

ไซต ปรับปรุงวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (FM 89.5) ใหเปนวิทยุเพื่อการศึกษาและอาชีพ  และ

พัฒนาธุรกิจเพื่อตอยอดงานวิจัยใหกวางขวางขึ้น 

   การพัฒนาดานบริการวิชาการแกสังคม (C3 : Social & Community Achievements) 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายดานบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มไดแก 

„ การขยายขอบเขตการด าเนินงานที่มุ งเนนงานภายนอกคณะฯและนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อ

ยกระดับผลลัพธของงานใหสูงขึ้น 



 

 

„ ความเชื่อมโยง คณะฯกับท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานี  ภูมิภาค สังคม จน ถึง

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

„ การพัฒนาบทบาทของคณะฯ ใหสามารถชวยเหลือ ชี้น าและเปนที่พึ่งของสังคม 

„ สรางรายไดเพื่อการน าไปสูการพัฒนาโดยการพึ่งพาตนเอง 

„ การสรางคุณคาใหกับสังคม และความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม 

„ ปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูตลอดชีวิตส าหรับประชาชนอยางตอเน่ือง 

„ ใหบริการทางวิชาการที่ประชาชนตองการในรูปแบบตางๆ ผานชองทางที่หลากหลาย 

„ สรางความสัมพันธกับชุมชน สังคมรอบคณะฯ โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนา 

„ จัดการศึกษาใหกับประชาชนทุกภาคสวนที่มีพื้นฐานแตกตาง การขยายโอกาสทางการ   

ศึกษานอกเหนือจากการศึกษาปกติเปนการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูใหญและวัยท างาน และผู

ที่ตองการพัฒนาฝมือแรงงานในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการมีสวนในการพัฒนาความ

เปนผูประกอบการและสงเสริมวิสาหกิจชุมชน และการประกอบธุรกิจของประชาชน 

„ ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดย

ถือเปนพันธกิจที่ คณะฯ ใหค ามั่นสัญญาที่จะสร างสรรค ชวยเหลือสังคมในรูปแบบต างๆ  นอกจากความ

รับผิดชอบในฐานะองค กร คือมหาวิทยาลัยฯแล ว คณะฯยังมีนโยบายที่จะขยายแนวคิดด้ านการรับผิดชอบ                

ตอสังคมไปยังบุคคล โดยเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ เพราะตระหนักวาความรับผิดชอบตอสังคม

จะตองเร่ิมจากหนวยยอยคือบุคคลกอน นโยบายที่มหาวิทยาลัยฯและคณะเทคโนโลยีการเกษตรใหความส าคัญ

ไดแก 

„ การสรางประสบการณท่ีดี ใหกับนักศึกษาและบุคลากร  เพื่อน าแนวคิดเชิงบวกที่ตนได รับ

มาถายทอดหรือปฏิบัติกับผู อ่ืน เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตใน คณะฯ การใหความรู แนวคิด   ดานจริยธรรม

คุณธรรม ความรับผิดชอบ และความมีวินัย 

„ การสรางความสัมพันธ ท่ีดีกับผูรับบริการ  โดยหนวยงานที่รับผิดชอบจะต องสรางความ

สัมพันธที่ดี  ดูแลเอาใจใส ใหความชวยเหลือกับผู รับบริการ เพราะกอนที่คณะฯ จะออกไปรับผิดชอบกับ

สังคม จะตองรับผิดชอบกับบุคลากรภายในองคกรกอนหรือตองด าเนินการไปพรอมกัน 

            อาจกลาวไดวา การสรางประสบการณ ที่ดีน าไปสู การสรางความสัมพันธ ที่ดี สงผลให

นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ มีจิตสาธารณะพรอมที่จะชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และชวยเหลือสังคม 



 

 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (C4 : Good Culture Brings Better Life) 

นโยบายด านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประกอบด วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  

กาสงเสริมการสรางองคความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  และการรักษาฟนฟูสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหเหมาะสม 

โดยใหความส าคัญกับ 

คุณภาพชีวิตและการธ ารงไว ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามและสร างคุณคาและความงามให กับคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร เชน 

„ สงเสริมการจัดกิจกรรมต างๆ เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture)    สราง

ความศรัทธาในองคกรซึ่งน าไปสูความรวมมือกันพัฒนาคณะฯ 

„ สงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมสากลใหกับนักศึกษาเพื่อน าไปใชในการท างานในระดับสากล 

„ พัฒนาสภาพแวดลอมภายในคณะฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ในเมืองที่ทันสมัยภายใตสภาพแวดลอม

ที่สวยงาม 

„  ดูแลแหลงทรัพยากรตางๆ รอบคณะฯ รวมกับทองถิ่น โดยเฉพาะแหลงที่พักของนักศึกษา 

  การพัฒนานักศึกษา (C5 : 4H’s (Head, Heart, Hand, Health) with Capability Building) 

การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาจะต องเร่ิมตนจากการพัฒนา คณะใหมีจุดเดน มีชื่อเสียง       

เปนที่ยอมรับ เพื่อใหเปนสถาบันการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถหรือมีศักยภาพต องการเขาศึกษา  

ตอการไดนักเรียนที่มีศักยภาพจะเปนการสรางตัวปอนที่ดีใหกับคณะฯ และกระตุนใหนักศึกษา   สวนใหญเกิด

ความตองการที่จะเรียนรู และมีความสุขในการใชชีวิตตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในคณะฯ 

กระบวนการไดมาซึ่งนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
         คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนโยบายพัฒนากระบวนการไดมาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพต่อไปนี้ 
   „ ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

„ ปรับปรุงกระบวนการแนะแนว 

„ ปรับกระบวนการท างานกองทุนกูยืม 

„ พัฒนาสภาพแวดลอม ภาพลักษณของคณะฯ 

„ พัฒนานักศึกษาดานจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพที่ดี 



 

 

„ เสริมสรางโอกาสใหนักศึกษาที่มีศักยภาพเปนผแูทนคณะและมหาวิทยาลัยในกิจกรรม 

พิเศษตางๆ 

„ พัฒนาคุณภาพของอาจารย 

„ การจัดการดานคุณภาพการเรียนการสอน 

 

• สรางเครือขายความสัมพันธที่ดีกับโรงเรียนเปาหมายมากขึ้นเชน การท ากิจกรรมกี่ยวกับ

การเปด 

ร้ัวมหาวิทยาลัย การแขงขันทางวิชาการ การเปดหลักสูตรพิเศษสรางความเปนสากล เชน การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา 
ตางประเทศ การใชภาษาตางประเทศ การเรียนรูวัฒนธรรมการท างานในระดับสากล 

 

การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาใหมีประสบการณท่ีดี 
นโยบายการสรางประสบการณที่ดีใหกับนักศึกษาจะตองมีการจัดท ากิจกรรมที่หลากหลาย และต

อเน่ือง ไดแก 
„ จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและที่อยูอาศัย หอพัก 

„ ปรับปรุงการดูแลงานบริการที่ดีแกนักศึกษา 

„ จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกพิเศษส าหรับนักศึกษาตางชาติที่ตองการ 

„ จัดหาทรัพยากรการเรียนรูที่ทันสมัย เขาถึงไดอยางทั่วถึงและเหมาะสม 

„ จัดกิจกรรมที่  เพิ่มทักษะการเรียนรู และการประกอบอาชีพ  รวมทั้งการแสดงศักยภาพที่  

จะชวยเหลือชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและศาสนา 

„ เปดโอกาสใหใชอุปกรณ สนามกีฬา เพื่อออกก าลังกายให ไดเยาวชนที่มีสุขภาพกายและ

จิตใจแข็งแรง 

การจัดหาทรัพยากรการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสในการเรียนรู 

„ สนับสนุนการเขาถึงหองสมุดและบริการสารสนเทศไดตลอดเวลา 

„ เพิ่มศักยภาพดานการเชื่อมตอและเครือขายไรสาย 

„ เพิ่มการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

„ ปรับปรุงหอพัก หองเรียน หองปฏิบัติการ 

„ ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกดานกีฬา นันทนาการ 



 

 

 

สรางประสบการณท่ีดีจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสรางเครือขายความสัมพันธ กิจกรรม ด
านเครือ 
ขายความสัมพันธท่ีส าคัญ ไดแก 

„ สรางความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกา 

„ สรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาตางคณะ ภาควิชา สาขาวิชา 

„ จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ตอบปญหาและปองกันปญหาไดทุกเร่ือง 

„ สรางความสัมพันธ และการมีส วนรวมกับชุมชน  เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ  เปนสมบัติที่มี                   

คุณคาตอสังคมตอไป 

„ สรางความสัมพันธ กับภาคธุรกิจและภาครัฐ  (Public Private Partnership) เพื่อยัง          

ประโยชนในดานตางๆทั้งในปจจุบันและอนาคตของนักศึกษา 

 สรางนักศึกษาสูมืออาชีพ 
คณะฯ ที่สามารถพัฒนาอยางยั่งยืนจะตองมีการสรางศักยภาพใหกับนักศึกษาใหสอดคลองกับ 

ทักษะสมัยใหมที่ตลาดแรงงานตองการ (New Work Force Skill) ไดแก 
„ ความรดูานเทคโนโลยี (Technology Literacy) ที่น าไปสูการใชงานไดจริง มีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งแกปญหาได 

„ ความคิดสรางสรรค ativity) ใฝรู ใฝศึกษา 

„ การติดตอสื่อสาร (Effective Communication) ดวยหลากหลายภาษา  ยกระดับการท างาน

ใหสูงขึ้นสูนานาชาติได 

„ การคิดเชิงวิเคราะห สามารถแกปญหาเชิงซอนได 
„ การท างานรวมกับผูอ่ืน (Collaboration) ไดอยางดี 
„ มีความอดทนสูง สงูานได 

„ การปรับตนเองตอสถานการณไดอยางเหมาะสม (Adaptability) 

„ มีจิตสาธารณะตอองคกรและสังคม เอ้ือเฟอตอผูรวมงาน (Corporate Social 

Responsibility) 

„ มีความออนนอมถอมตน มีวินัย มีความประพฤติที่ดี  ไมสรางปญหาใหสังคม และใช

วิชาชีพของตนอยางมีจริยธรรมคุณธรรม (Ethics and Morality) 

„ ซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืนและตอองคกร (Integrity) 



 

 

„ สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูที่มีความพรอม 5 ประการคือ  วิทยาการ  (Disciplined Mind)      

การสังเคราะห การสรางสรรค ความเคารพ (Respectful Mind) และ

คุณธรรม (Ethical Mind)  

จากคุณสมบัติดังกล าวขางตน คณะฯ  ได น ามาก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตของคณะเทคโนโลยี 

การเกษตรไว ดาน ดังนี ้

 

 

บัณฑิตนักปฏิบัติ ( Hands – on ) 

1. มีทักษะทางดานวิชาการ/วิชาชีพ 

2. มีทักษะในการประสานงาน 

3. ใฝรู ใฝเรียน มีความรับผิดชอบสูง รูจักการท างานรวมกันอยางเปนระบบ 

4. มีความสามารถดานการน าองคความรไูปประยุกตใชไดในระดับแนวหนา 

มีทักษะท่ีใชเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based Education & Training) 

5. รอบรูเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) และน าทักษะประยุกต

ใชในงาน 

6. มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

7. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชกับการพัฒนาองคความรูดานวิชาชีพ 

8. น า Technology Based ไปพัฒนาและแกปญหาในการปฏิบัติงานได อยางมี

ประสิทธิภาพ 

9. มีทักษะในการศึกษาวิจัยที่จะน าไปสู การสรางนวัตกรรม โดยตอยอดฐานความรู

เดิมที่มีอยู 

เชี่ยวชาญวิชาชีพ ( Professional Oriented) 

10. มีความเฉลียวฉลาดทางสติปญญา “Intelligence Quotient” 

11. เปนผูน าในทางสรางสรรค สามารถออกแบบและวางแผนได 

12. มีความสามารถในการสื่อสารและทักษะในการน าเสนอผลงาน 



 

 

13. มีวุฒิภาวะในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศนกวางไกล 

14. รูจักวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเปนระบบ 

15. มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

16. มีการน าความคิดเชิงผูประกอบการไปประยุกตใชกับวิชาชีพ 

17. มีศักยภาพที่จะศึกษาตอในระดับสูงขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ 

วุฒิภาวะ (Maturity) 

18. รูจักใชชีวิตบนความพอเพียง / รูจักเสียสละ/ มีคุณธรรม จริยธรรม 

19. อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

20. มีความฉลาดทางอารมณ ระดับความคิดดานศีลธรรม   

“Moral Quotient” ในระดับสูง 

21. มีความอดทน ออนนอม สัมมาคารวะ 

22. มีมนุษยสัมพันธดี / ท างานเปนทีม 

23. มีวินัยและความรับผิดชอบ 

24. มีความตรงตอเวลา 

25. มีบุคลิกภาพที่ดี 

การพัฒนาอาจารยและบุคลากร (C6 : Change, Challenge, Chance & Care for Our Staff) 

นโยบายดานการพัฒนาบุคลากรได ใหความส าคัญกับการดูแลเอาใจใส สรางขวัญก าลังใจ  

เพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากร การไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรสู ความ

เปนมืออาชีพ  การพัฒนาผูน าและการรณรงค ใหบุคลากรทุกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง

เพื่อการเติบโตในอาชีพ 

„ สรางแผนการพัฒนาบุคลากรตามฐานสมร รถนะ เพื่อใหบุคลากรมีความสามารถและ

ทัศนคติที่ดีน าไปสูการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และสรางโอกาสใหกับตนเอง 

„ สงเสริมการศึกษาตอใหไดสัดสวนคุณวุฒิอาจารย ตามที่ สกอ. ก าหนด 

„ สงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มต าแหน งทางวิชาการใน

อัตราเรง 

„ เสริมสรางโอกาสในการฝ กท างานในสถานประกอบการเพื่อน าประสบการณ จริงมาถาย

ทอดตอนักศึกษาตอไป 



 

 

„ สรางความโดดเดน เฉพาะรายบุคคล  รายสาขา สามารถผลิตผลงาน  ยกระดับความส าคัญ                     

ตอผลลัพธและผลผลิตใหสูงขึ้น 

„ เสริมสรางประสบการณการบริหาร ไดแก การบริหารหลักสูตร  บริหารโครงการ  บริหาร

บุคคล และบริหารองคกร 

„ สงเสริมการมีประสบการณในตางประเทศ 

„ สนับสนุนบุคลากรใหสามารถเติบโตในอาชีพ 

„ จัดสวัสดิการและสรางความสุขในการท างาน 

„ สนับสนุนกิจกรรมที่ช วยใหบุคลากรสามารถเติบโตในอาชีพ  เชน การศึกษาตอ การฝก 

อบรม การศึกษาดูงานทั้งในและต างประเทศ  การมีโอกาสเข ารวมประชุม  สัมมนา เสนอผลงานวิจัยใน      

ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการเปนวิทยากร ที่ปรึกษาในสาขาตางๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

การพัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 

นโยบายการพัฒนาบุคลากรสูความเปนมอือาชีพ ประกอบดวย 

„ พัฒนาบุคลากรตามระบบการพัฒนาทรัพยากรด วยฐานสมรรถนะ  (Competency Based 

for Human  Resource Development System) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทุกคนเปนผมูีความร ู

(Knowledge) มีทักษะ (Skills) และมีคุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) ที่ด ี

„ พัฒนานักบริหารระดับสูงมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองในสถานการณ

ตางๆ 

„ พัฒนานักบริหารระดับกลางมืออาชี พให้ สามารถปรับตัว  ปรับทัศนคติ มีเหตุมีผลในการ

พัฒนางานความรับผิดชอบเพื่อธ ารงไวซึ่งองคกร 

„ พัฒนาผสูอนอยางมืออาชีพ ทันตอการเปลี่ยนแปลง พรอมประยุกตตอการเปลี่ยนแปลงองค

ความรูตางๆมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป นอาจารย ไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการความสามารถ

พิเศษที่น ามาใชได การประยุกตใช ความสามารถดานภาษา การพัฒนาต าแหนงทางวิชาการ  งานวิจัย

ชั้นสูงใชงานไดจริง มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งความสมบูรณทั้งสุขภาพกายและใจ 

„ มีจิตสาธารณะได แก ความเชื่อมั่นและความไว วางใจตอกัน ความใสใจตอผูอ่ืน การ                     

แบงปนและความรวมมือรวมใจ 

„ พัฒนานักวิจัยมืออาชีพจนสามารถสร้างผลงานในระดับสูงขึ้น 



 

 

„ สร้างความเปนมืออาชีพของข าราชการและเจาหน้าที่สายสนับสนุน  ให้มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด านแตสามารถรองรับความซับซ อนของงานที่ต องการบูรณาการสูง  มีความยินดีและเต็มใจที่จะ

ให้บริการรวมทั้งสามารถท างานไดหลายดานพรอมกัน (Multitasking Manpower) 

การบริหารจัดการ (C7 : Commitment) 

              นโยบายดานการบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความส าคัญกับการบริหาร
ตามระบบธรรมาภิบาล   (Good Governance) การบริหารที่ยึดถือภารกิจเป นพื้นฐาน (Agenda Based) และการ
บริหารเชิงผลลัพธ การบริหารงบประมาณและทรัพยากรที่เน นการใช   ประโยชนรวมกัน   
การค านึงถึงการพัฒนาคณะฯ  อยางยั่งยืนในอนาคต 

สิ่งที่ตองด าเนินการต อจากนโยบายฯ  ที่ ได ก าหนดไว แลวคือการน านโยบายมาปฏิบัติ        
เพื่อใหเห็นการด าเนินงานที่เป นรูปธรรมมากขึ้น  ปรับแกไขระบบการบริหารจัดการที่มีความซับซ อนใหงาย  
แตคงไวซึ่งความถูกตองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (From Complexity to Simplicity) เชน น าการบริหาร
จัดการสมัยใหมเขามาปรับใช  มีการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ความส าเร็จของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสวนหน่ึงจะเกี่ยวเนื่องกับ

การพัฒนาบุคลากรให สามารถท างานภายใต รูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไปจากเดิม  เชน การใชเทคโนโลยี     

การมีจิตสาธารณะที่จะเกื้อกูลกัน การใหความส าคัญกับการบริการ และการท างานรวมกัน 

การเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักในการบริหารการเงินไดแก 

„ การวางแผนงบประมาณใหสอดรับกับกลยุทธการพัฒนาคณะฯ   

„ การสรางรายไดและการใชประโยชนจากทรัพยสินและสามารถตรวจสอบได 

„ การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล 

„ การรักษาเสถียรภาพทางการเงินของของคณะฯ ไดอยางมั่นคง 

„ การด าเนินการเพื่อสรางเสถียรภาพการเงินที่ดี หรือความปลอดภัยดานการบริหารการเงินใหกับ 

คณะฯ ใหมีอนาคตที่มั่นคง เสถียรภาพการเงินที่ดีประกอบดวย 

- ความสอดคลองในการจัดสรรงบประมาณกับกลยุทธและพันธกิจ 

- มีทุนส ารองเพียงพอเพื่อการพัฒนาที่ถูกทิศทาง 

- เพิ่มความสามารถในการสรางรายได 

- ลดตนทุนการด าเนินงานอยางสมเหตุสมผล 

- การใชทรัพยากรรวมกันอยางเปนรูปธรรม 



 

 

- การจัดการทรัพยสินหน้ีสินอยางมีประสิทธิผล 

- การลงทุนที่รอบคอบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (C8 : Computeracy) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดใหความส าคัญกับการน า  ICT มาใชในการจัดเรียนก ารสอน

และการบริหารจัดการอยางตอเน่ืองความกาวหนาของเทคโนโลยีและความต องการใชงานท าใหตอง    ลงทุน 

ในดานอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขายอยางตอเน่ือง รวมทั้งตองพัฒนาบุคลากร  และนักศึกษา

ใหมีความรคูวามสามารถ 

สนับสนุนการเรียนรู ที่ปราศจากพรมแดน  (Learning without Boundary) และแนวคิดเร่ือง

เทคโนโลยีในทุกที่ (Ubiquitous Technology) 

„ จัดหาเทคโนโลยีการเรียนรู หรือ ILT) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 

„ การพัฒนาหองปฎิบัติการ ICT เฉพาะทางโดยค านึงถึงการใชทรัพยากรรวมกัน 

„ การใหความส าคัญกับการเขาถึง (Accessibility) และการเชื่อมตอ (Connectivity) 

„ การน าเทคโนโลยีที่แตกตางมารวมกันเพื่อใหไดประโยชนมากขึ้น (Convergence) 

„ การใหบริการทางวิชาการ  และการบริหารจัดการในระบบออนไลน -Service 

Orientation) 

„ การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Computer and 

Information Literacy) 

„ การน า ICT มาใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอน เชน วิทยุเพื่อการศึกษาและอาชีพ โทร

ทัศนออนไลน เปนตน 

การติดตอสื่อสารโดยการใชภาษาตางประเทศ (C9 : Communication) 

นักศึกษาและบุคลากรของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะตองเปนผูที่สามารถท างานได ใน

ระดับสากล  เพราะธุรกิจกิจกรรมและการสื่อสารในป จจุบันไมมีเสนแบงพรมแดนเปนขอจ ากัด ดังนั้นคณะฯ 

จึงไดใหความส าคัญกับตางประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการใช ภาษาตางประเทศ ทั้งในดานของการรับองค

ความรู สารสนเทศ วิทยาการและการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการท างานในระดับนานาชาติได 



 

 

          การใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  ถือเปนจุดออนของนักศึกษาคณะฯ ที่จะตอง

ท าการแกไขโดยเรงดวนซึ่งคณะฯ ไดก าหนดใหนโยบายการเพิ่มศักยภาพด านการใชภาษาตางประเทศของ

นักศึกษาและบุคลากรเป นวาระส าคัญเร งดวนที่จะตองแกไขโดยเร็วที่สุด  กิจกรรมด านการติดต อสื่อสาร      

โดยการใชภาษาตางประเทศ และการตางประเทศ ประกอบดวย 

                „ การใช ภาษาต างประเทศเป นเคร่ืองมือในการวัดความสามารถเชิงสมรรถนะ  

(Competency) ของบุคลากรและนักศึกษา 

                „ เข้าร่วมโครงการน ารองของมหาวิทยาลัย ใหมีการสอบ Exit Exam หรือก าหนดคา

คะแนนการสอบวัดระดับภาษา  อังกฤษเชน TOEIC, TOEFL หรือ IELTS เพื่อเปนมาตรฐานส าหรับ

นักศึกษากอนจบการศึกษา 

                „ สนับสนุนการเรียนภาษา อังกฤษ และภาษาตางประเทศทั้งในระบบออนไลน และใน

ชั้นเรียน 

                „ สรางขยายเครือขายความรวมมือกับองคกร สถาบันตางประเทศในสาขาตาง ๆ 

                 „ การแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการสอน การวิจัย ตลอดจนการฝกอบรมการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาไทยและนานาชาติ 

                 „ การจัดสหกิจศึกษาระหวางประเทศ 

                 „ เปดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มนักศึกษาต างชาติ รวมทั้งดูแลหลักสูตร

นานาชาติใหมีมาตรฐานที่ดี 

 

 การสรางความรวมมือทั้งภายในและตางประเทศ (C10Collaboration) 

  นโยบายการพัฒนาความร วมมือในแผนพัฒนาฉบับนี้ยังคงความส าคัญกับการสร างความ                

รวมมือทั้งภายในและต างประเทศโดยเฉพาะความร วมมือในเชิงลึกที่น ามาซึ่งประโยชน ที่ไดรวมกัน รวมทั้ง

เพิ่มเติมการพัฒนาความสัมพันธกับผูมีสวนรวมขององคกร (Corporate Stakeholders) ซึ่งไดแก บุคลากรไม

วาจะเปนอาจารย เจาหนาที่นักศึกษา ศิษยเกา ประชาชนทั่วไป  องคกรภาครัฐและเอกชน  มหาวิทยาลัยอื่นทั้ง

ในและตางประเทศ โรงเรียนมัธยมและอาชีวศึกษา ชุมชนและสังคม ตลอดจนการสนับสนุนจากสภา 

 

 



 

 

           การยกระดับการใหบริการและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน (C11  Catalyst) 

         การบริการแบบมืออาชีพและโครงสร างพื้นฐาน  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐานสวัสดิภาพและ

ความปลอดภัยในคณะฯ 

 

 

การยกระดับการใหบริการ 

การบริหาร คณะฯ ให้ประสบความส าเร็จจะต องมีการปรับรูปแบบบริการให เปน เชน       

บุคลากรการเงิน  ทรัพยสิน เคร่ืองมืออุปกรณรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ  การยกระดับการบริการแบบมือ

อาชีพตองการการจัดการที่มีประสิทธิผล ไดแก 

„ มีการออกแบบการใหบริการโดยการรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ 

„ ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ 

„ สงมอบบริการตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล 

„ เปรียบเทียบกับการใหบริการของมหาวิทยาลัยอื่น 

„ ใหความส าคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแขงขันกับสถาบันการศึกษา

อ่ืนได 

„ ใหความส าคัญกับความสะดวกสบายและความพึงพอใจของผูรับบริการ 

„ ปรับปรุงระบบการใหบริการอยางตอเน่ือง 

„ ปรับปรุงคุณลักษณะหลักของการใหบริการแบบมืออาชีพ ไดแก 

- การใหบริการแบบครบวงจรสามารถตอบสนองความตองการของ นักศึกษา 

บุคลากร ผูมาเยี่ยมเยือนและผูที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยฯ 

- มีศูนยบริการผูมาเยี่ยมเยือน ผูรับบริการ นักศึกษา และบุคลากร 

- การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การบริการผานระบบออนไลน 

- มีศูนยสารสนเทศที่เปนประโยชน พึ่งพา ชี้น าสังคมไดในเชิงองคความรูและการ

สรางสรรคสามารถบริการสารสนเทศใหกับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

- การจัดการความเสี่ยง  ไมวาจะเปนเร่ืองของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน 

สภาพแวดลอมหรือความเสี่ยงทางการเงินไดอยางมั่นคง 



 

 

 

 

 

 

 

กรอบนโยบายการบริหารและกรอบระยะเวลา  

 ตาราง 1.8  แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

นโยบายหลัก นโยบายรอง แนวทางปฏิบัติ 

C1: การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 

(Competence) : Forever 

Competence Building 

1. จัดให้มีโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขัน
ส าหรับนักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิต ให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 

 

1. จัดท าโครงการพัฒนานักศึกษา 
2. ติดต่อผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเขา้มาช่วย 
3. เพิ่มปริมาณอาจารย์ในบางสาขาให้เพียงพอกับ

นักศึกษา 
4. ปรับปรุงหน่วยงานให้ทันสมัยและเพียงพอ 
5. สร้างบรรยากาศและสถานที่ให้เกิดการเรียนรู ้
       มหาวิทยาลัยมากขึ้นไม่ออกไปมั่วสุมภายนอก 
6.   ปลูกฝังระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน 
7.   กระตุ้นนักศึกษาให้เห็นความส าคัญดา้นการ    
      เรียน การสอนจัดให้มีโครงการเพิ่มขีด  
      ความสามารถในการแข่งขันส าหรับนักศึกษา   
     เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อพัฒนา 
     คุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด  
    ทั้งในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
8. จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการส าหรับ

นักศึกษาแต่ละสาขาเช่น ทักษะวิชาการเกษตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาด 

9. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้ข้อมูลแก่บัณฑิตที่
ใกล้ส าเร็จการศึกษา 

10. ส่งเสริม ให้นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมอัน
ดีงาม  ได้รับการเชิดชูเกียรต ิจากองค์กร



 

 

วิชาชีพ 
11. ส่งเสริมให้มีการประกาศเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ที่

มีผลงานด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ  ดีเด่น 
12. พานักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการจริง 
13. มีการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆของคณะให้

สถานประกอบการรับรู ้
14. สนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นในสาขาที่มีความ

สนใจสูง 
15. เชิญผู้เช่ียวชาญจากภาคเอกชนมาให้ความรู้แก่ 

นศ. 
16. หาทุนการศึกษาโดยมีเครือข่ายกับองค์กรธุรกิจ 
17. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง

ประเทศจากองค์กรวิชาชีพ 
18. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์

เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
19. ส่งเสริมให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีกับวิชาชีพและ

รักในองค์กร 
20. สนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
21. จัดการศึกษาแบบ Cluster เพื่อส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรร่วมกันตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

22. ส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษา และระบบการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

23. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน TQFระดับปริญญาตรีและ 
ปริญญาโท 

C2 : การพัฒนาด้านการวิจัย 

(Creativity) : Creativity for 

Innovative Solutions 

สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติ  

2. ก าหนดใหค้ณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากเงินรายได้คณะต้องตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยลงในวารสารทางวิชาการที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ ์สกว. 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนท างานวิจัย
สถาบันโดยมีคณาจารย์ในคณะเป็นที่ปรึกษา 

4. ก าหนดให้คณาจารย์ประจ าทุกคนต้องท างาน



 

 

วิจัยหรือเป็นผู้ร่ วมโครงการวิจัยหรือที่ปรึกษา
งานวิจัยสถาบันอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

5. สร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการสู่ชุมชน  เพื่อ
ปูทางในการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 

6. ส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างทีมวิจัยเพื่อขอทุน
จากแหล่งทุนภายนอก 
 

7. ก าหนดรางวัลส าหรับโครงการวิจัยที่สามารถ
ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ 

8. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาที่ท างานวิจัย
ในลักษณะนวัตกรรมยื่นขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยงานวิจัยของคณะเป็น
ผู้อ านวยความสะดวก 

9. ก าหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงงานวิชาชีพของ
นักศึกษา ที่เป็นนวัตกรรมต้องยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาก่อนจบ 

10. ก าหนดใหค้ณาจารย์ประจ าต้องท าวิจัยหรือ  
      เป็นผู้ร่วมอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
11. จัดกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
      เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน 
      วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
12. ก าหนดให้คณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการ 
      วิจัยจากเงินรายได้ คณะฯต้องตีพิมพ์เผยแพร ่
      ผลงานวิจัยลงในวารสารทางวิชาการที่ได ้
      มาตรฐานสากล 
13. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนท างานวิจัย 
      สถาบันโดยมีคณาจารย์ในคณะเป็นที่ปรึกษา 
14. ก าหนดให้คณาจารย์ประจ าทุกคนต้องท างาน 
      วิจัยหรือเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยหรอืที่ปรึกษา 
      งานวิจัยสถาบันอย่างน้อยปีละครั้ง 
15. สร้างเครือข่ายงานบริษัทวิชาการสู่ชุมชน เพื่อ

ปูทางในการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 
16. มีระบบการสร้างนักวิจัยหน้าใหมแ่ละนักวิจัยพ่ี

เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง 
17. จัดกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
      เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน  
     วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 



 

 

18. ก าหนดให้คณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการ 
     วิจัยจากเงินรายได้ คณะฯต้องตีพิมพ์เผยแพร ่ 
     ผลงานวิจัยลงในวารสารทางวิชาการที่ได้  
    มาตรฐานสากล 
19. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนท างานวิจัย

สถาบันโดยมีคณาจารย์ในคณะเป็นที่ปรึกษา 
20. ก าหนดให้คณาจารย์ประจ าทุกคนต้องท างาน 
     วิจัยหรือเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยหรือที่ปรึกษา       

งานวิจัยสถาบันอย่างน้อยปีละครั้ง 

21. สร้างเครือข่ายงานบริษัทวิชาการสู่ชุมชน  
    เพื่อปูทางในการแสวงหาแหล่งทุนจาก      

ภายนอกควรมีระบบการสร้างนักวิจัยหนา้                

ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

C3 : การพัฒนาด้านบริการวิชาการ

แก่สังคม (Community) : Social & 

Community Achievements 

สนับสนุนการบริการวิชาการแก่

สังคมและชุมชน  สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐ เพื่อเพิ่มทักษะ

ประสบการณ์อาชีพ ยกระดับทักษะ

ก าลังคนของชาตคิณะมีสาขาวิชาที่

เปิดสอนหลากหลาย สามารถ

ให้บริการวิชาชีพได้อย่างครบวงจร

และก่อให้เกิดรายได้  

1. เชื่อมโยงงานบริการวิชาการที่สนับสนุน 
  งานวิจัยและงานการเรียนการสอน 

2. ศึกษาดูงานรูปแบบของแหล่งให้บริการ 
  วิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ  

นานาชาติเพื่อเป็นแนวทางในการ ด าเนินการ

แนวทางพัฒนา 

C4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(Culture) : Good Culture Brings 

Better Life 

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 1. พัฒนารูปแบบกิจกรรมและโครงการด้าน 
 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใหน้่าสนใจ  และ    

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ และ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทย 

2. พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่บูรณาการงาน 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ        

พันธกิจของคณะทุกด้าน 

3. ส่งเสริมจิตใต้ส านึกให้นศ. และบุคลากรมี 
     ความรัก/หวงแหนวัฒนธรรมไทย 



 

 

C5 : การพัฒนานักศึกษา (Capability 

Building) : 4H’s (Head, Heart, 

Hand, Health) with Capability 

Building 

ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา

ใหม่ เช่น คุณสมบัติของนักศึกษา  

เกรด  ฯลฯ 

1. 1.   ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้าอย่าง   
2.      ชัดเจน  
3. 2.   พัฒนาสภาพแวดลอม ภาพลักษณของคณะ 
4. 3. พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตของ 
5.     คณะ และมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะดาน จริยธรรม 

ความฉลาดทางอารมณ  บุคลิกภาพ 
6. 4. พัฒนาคุณภาพของอาจารย การเรียนการสอน 
7. 5.  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางประเทศ การใช 
8.     ภาษาตางประเทศ การเรียนรวัูฒนธรรม 

    การท างานในระดับสากล 
6. โครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยใน    
     ต่างประเทศ   

C6 : การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

ของวิทยาลัย (Care) : Change, 

Challenge, Chance & Care for 

Our Staff 

สนับสนุนให้มีการอบรม  ศึกษาต่อ

เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร 

1. ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของ  
    คณาจารย์ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลวางแผน และ    

จัดสรรงบประมาณพัฒนาคณาจารย์ ซ่ึงอาจท า   

ในลักษณะวิจัยสถาบัน 

2. จัดอบรมวิชาการในคณะเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
    ของบุคลากร ได้ทุกคนและไม่ต้องใช ้   

งบประมาณมาก 

3. ส่งเสริมบุคลากรไปพัฒนาวิชาการกับ 
      หน่วยงานภาคเอกชนในสายงานของตัวเอง 
 

4. จัดวิทยากรมาให้อบรมภายในในหัวข้อที่ม ี
     ความสนใจร่วม/ จ าเป็นต่อองค์กร 
 

5. ส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพของอาจารย์ 
     ร่วมกับสถานประกอบการ 

C7 : การบริหารจัดการ 

(Commitment) : From Complexity 

to Simplicity 

การบริหารตามระบบธรรมาภิบาล

(Good Governance) 

 

1. บริหารงานตามระบบธรรมาภิบาล ไดแก  
     หลักนิติธรรม มีความโปรงใส การมีสวนรวม       

ความรับผิดชอบตรวจสอบไดความคุมคา      

และมีคุณธรรม 

2. ปรับปรุงระบบการมอบหมายงาน การ 
    ติดตามงาน และความรับผิดชอบ 



 

 

3. การบริหารงบประมาณและทรัพยากรที ่
    เนนการใชประโยชนรวมกัน 

4. มีการท างานเปนทีม 
 

5. ใช เปนเครื่องมือในการบริหาร 
C8 : การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

(Computeracy) 

พัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหมีความ

รูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Computer   and Information 

Literacy) 

 

- การน า ICT มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการ

สอน และการบริหารจัดการ 

 

C9 การติดต่อส่ือสารโดยการใช้

ภาษาต่างประเทศ (Communication) 

อาจารย์ นักศึกษา สามารถส่ือสาร

ด้วยภาษาต่างประเทศได ้

1. น าการใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือใน
การวัดความสามารถเชิงสมรรถนะ 
(Competency) ของบุคลากรและนักศึกษา 

2. แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและนานาชาต ิ
3. การจัดสหกิจศึกษาระหวางประเทศ 

C10 : การสร้างความร่วมมือทั้ง

ภายในและต่างประเทศ 

(Collaboration) 

- MOU กับหน่วยงานของภาครัฐ

และเอกชน  และ หน่วยงาน

ต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย

เชิงบูรณาการ 

- โครงการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนในการพัฒนาทักษะ ความรขูองอาจารย

บุคลากร และนักศึกษา การเชื่อมโยงเครือข่ายเชิง

บูรณาการ 

C11: การยกระดับการให้บริการและ

ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(Catalyst) 

ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของ

คณะเพื่อสร้างความประทับใจแก่

ผู้ใช้บริการ 

1. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของเพื่อเป็นแหล่ง 
   เรียนรู้เชิงนิเวศทางการเกษตร 

2. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น  ถนน   
    บ้านพักคนงาน และบ้านพักข้าราชการ ให้มี     

ความเหมาะสม สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บทท่ี  2 

บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 80 บัญญัติ 

ไว้มีใจความส าคัญว่า รัฐต้องด าเนินการพัฒนาคุณภา พและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ  และ          

ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมาย

เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้า ทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม 

โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับ

การพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์

บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 

1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มี

ฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีคว ามหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริม

การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และ

เป็นเคร่ืองมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมู ลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน



 

 

ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการ

คุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 

 

 

 1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกค นตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 

และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะ  ให้มี

คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึง

ระบบสาธาร ณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงิน

ฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึง

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง

สร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปั ญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุน

การรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค  เพิ่มช่อง

ทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ ทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและ

การตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ

สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดิ นที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ

รับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันใน

สังคม ส่ งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมา ภิบาลน า ไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม 

เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ า นาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและ

รอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูป

การเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่ม

ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากระบวนการ

ยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็น

พลังหนุนเสริมการพัฒนา 



 

 

 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

 2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มีความ

พร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรั กษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ า กว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการ

กระจายตัวและส่งเสริมการต้ังถิ่นฐ านของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและ

ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ 

 2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วง

วัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมี

การเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์  ปลูกฝัง

การพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้

ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ

กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

 2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้

มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว 

ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ  ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของ

ประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร  ตลอดจนการใช้

มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ คนไทยทุก

คน มีนิสัยใฝ่ รู้ รักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้

องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็ นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่

เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนา

บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 



 

 

และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้าง

ความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่า ยความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก   โดยเฉพาะ

ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ

ระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 

 3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  มุ่งรักษา 

ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเอง

หรือมีสิทธิทากินในที่ดิ น ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดิน  ทาประโยชน์ใน

พื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  เร่งรัดการจัดให้มี

องค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นฐานการผลิตภาค

การเกษตร ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส า คัญกับการพัฒนา

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

3.2  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับการวิจัยและ 

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนการวิจัยและพั ฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่

สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและ

สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง 

 3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการ

ของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วม

ทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมบนฐานความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ

ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า ส่งเสริ มภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ

อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

 



 

 

 3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้างหลักประกัน

รายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร 

ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษ ตรกรรม

พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับเกษตรก รรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน า เข้าสินค้าเกษตรและ อาหารที่มีต้นทุนต่ า ที่

เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

 3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหา รและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย

ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่ าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรทา งการ

เกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่

องค์ความรู้และการพัฒนาด้ านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการ

บริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันใน

ระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่ เหลือใช้

จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้

เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

 3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้ มแข็ง

ภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดให้มี

ระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้

พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกล ไกกากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงาน

ชีวภาพ และปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดย

สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เ ข้ามามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทางานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึ งการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี  โดยเฉพาะ

ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 



 

 

ให้ความส าคัญกับ 

 4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการ

พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโคร งสร้างการค้าและการลงทุนให้

สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค

บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่ งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์  การพัฒนา

เมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพ  ในการ

ผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงส ร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ

โครงสร้างเศร ษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ

ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโ นโลยี วิจัย และ

นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนา

โครงสร้าง พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม   มุ่งพัฒนา

ตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการข นส่งทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้าน

พลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการ เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน

และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

 4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส า คัญกับการบริหารจัดการ

ด้านการเงิน โดยดาเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพิ่ม



 

 

บทบาทตลาดทุ นในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุง  โครงสร้าง

พื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกกา รเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์

รวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ    

ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาครั ฐเพิ่มขึ้น และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ให้ความส าคัญกับ 

 5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน    

อนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  ปรับปรุง

กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการ

พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน /เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงร ะบบการผลิตกับพื้นที่ตอน

ในของประเทศ 

 5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  มุ่งพัฒนาพื้นที่

ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐาน

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการ ท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน 

รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความ

มั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่ 

 5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ  ระหว่าง

ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้าง  ความ

เข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะ

ฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและ 

บริการนาเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

 5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็น

ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก า หนด

ยุทธศาสตร์ของ กรอบความร่วมมือที่ดาเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ า นาจทาง

เศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 



 

 

 5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ

เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดาเนินการด้าน ความร่วมมือในการ

ก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม

ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม 

สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

 5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย  จากการก่อ

การร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและความ

พร้อมในการป้ องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระ บบ 

พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และเหตุฉุกเฉิน และ

ร่วมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

 5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษ ฐกิจ

อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่

ไม่แสวงหาก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้าง

การผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น า สู่การลดการปล่อยก๊าซเรือ นกระจก ส่งเสริมและอ า นวยความ

สะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการด า เนินความ

ร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

 5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์ความรู้

ให้กับภาคธุ รกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ

ตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ

สนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

 5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐาน

ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ า นวยความสะดวกที่จ า เป็น เพื่อให้มี

การจัดตั้งส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกาไร 

 5.10 การปรับปรุงแ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ   ตั้งแต่ระดับ

ชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริม



 

 

ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับ

ประเทศในอนุภูมิภาค 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

 6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มุ่งรักษา

และฟื้นฟูพื้นที่ป่ าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเคร่ืองมือในการ

วางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูร ณาการ ปรับปรุงและ ฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อเพิ่มปริมาณน้ า ต้นทุน

ส่งเสริมให้เ กิดการใช้น้ า อย่างมีประสิทธิภาพ จัดท า แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ า เพื่อการ

อุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

 6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น

เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ

พฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่ เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

 6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรอ งรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทาย

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

 6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท า แผนที่และจัดล าดับพื้นที่

เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบั ติ 

พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน 

สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

 6.5 การสร้างภูมิคุ้มกัน  ด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจา กการเปลี่ยนแป ลง

สภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการ

ลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผล กระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า 



 

 

รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทาคาร์บอนฟุตพร้ินต์ และสร้าง

แรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้อ งกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตาม 

สถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนา

ความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส า คัญ สนับสนุ นการด า เนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง

ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการขยะ

และน้ า เสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยง

อันตราย การร่ัวไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการ

จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

 6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิแล ะพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ผลักดันให้มีการ

จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง แรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อ

มลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล

รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี

ประสิทธิภาพ แนวคิด ทิศทาง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

ยังคงยึดพื้นฐานแนวคิดที่ส าคัญภายใต้หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” เพื่อให้สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกัน

และสร้างสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกมิติ โดยอาศัยทุนของประเทศที่มีสะสมอยู่มากมาย ทั้งทุ นทาง

เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้าง

ให้เข้มแข็ง เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

รวมทั้งระดับประเทศ ภายใต้แนวคิดดังกล่าว ได้น า ผลการระดมความคิดในเ วทีต่าง ๆ มาสังเคราะห์และ

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ประการ ดังนี ้

1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  : โดยการพัฒนา

ศักยภาพคนไทยให้มีความรอบรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเป็นก าลัง



 

 

ปัญญาในการพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวทันโลกได้อย่างรู้เท่าทันและอย่างมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข 

รักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย และมีการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ : ให้ความส าคัญ

กับการสร้างสังคม ที่เป็นธรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ                

ภูมิปัญญาไทย เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

และการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน : ปรับฐาน เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง 

โดยบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ ลดการพึ่งพาจากภายนอกและพึ่งตนเองให้มากขึ้น เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งภาคการผลิต ควบคู่ กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ โลจิสติกส์ พลังงาน และบริหารองค์

ความรู้และกลไกที่เกี่ยวข้อง 

4. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม : มีการจัดการองค์ความรู้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ส่งเสริมการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกา รวางรากฐาน

ส าหรับการปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว 

5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศมุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่าง

ยั่งยืน :  โดยปรับโครงสร้าง กลไก และกระจายการจัดสรรทรัพยากรสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุม ชน กระจาย

อ านาจให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธ ารณะที่ตอบสนองตามความต้องการของ  ประชาชนใน

พื้นที่ เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการประเทศ และเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย

ในสังคมไทย 

3. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2554 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 - 2559 ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก และระยะการบริหาร
ราชการ 4 ปีของรัฐบาล  ดังนี ้

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก  

2. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 



 

 

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต.  

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

7. นโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ซึ่งนโยบายการศึกษาได้ก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่ง ของนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต รวม 7 ประการ 

ดังนี ้

1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วยการ

ยกระดับองค์ความรู้ ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้

มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระ ดับให้รองรับ

การเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐาน ในระดับชาติและนานาชาติ 

ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเ รียน ให้มีโรงเรียนและสถาบัน

อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้

คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาค 

และด าเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐ านของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร

การศึกษาโดยการกระจายอ านาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่ิมจากพื้นที่ที่มีความพร้อม 

2. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความ

เสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น แก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ               

ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้ง 27 ชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา

ถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษา ตามวัยและ

พัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอน                  

วุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและ

การเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญห าคนออกจากระบบการศึกษา  นอกจากนี้                     

จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี 

“โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ” โดยให้ผู้กู้เร่ิมใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะ



 

 

เลี้ยงตัวได้พักช าระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการช าระหนี้เป็นระบบที่ผูกพัน

กับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอ้ือต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ด าเนิน 

“โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้

เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 

3. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครู ให้มีคุณภาพ

ทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและ

ค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัด

สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาแ ละฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครู อย่างต่อเน่ือง 

แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักช าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบาย  แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของ

รัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครูขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา 

4. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียน  อย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้

ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่ งงานกับ

สถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หา

ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ 

รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการ สร้างทักษะในการให้บริการแก่

ประชาชน 28 ทั้งนี้ จะด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้

เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 

5. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็นเคร่ื องมือ

ในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิด

การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒ นาระบบ “ไซเบอร์โฮม ” ที่สามารถส่ง

ความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์  เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนน า

ร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กท รอนิกส์  รวมทั้งเร่งด าเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา” สามารถด าเนินการตามภารกิจได้ 



 

 

6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพก าลัง  เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิ จัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทาง

ปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การสร้างรากฐาน

ใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยส าหรับสาขาวิชาที่จ าเป็นพัฒนา

โครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กร

บริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 

7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับ

ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รับรอง

สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม 

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เป็นกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 ที่มาตรา 81  ก าหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

แห่งชาต ิ

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 ได้ก าหนดบทบัญญัติไว้ในหมว ดต่างๆ รวมทั้งสิ้น         

9 หมวด ประกอบด้วย 

1. บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ 

2. สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 

3. ระบบการศึกษา 

4. แนวการจัดการศึกษา 

5. การบริหารและการจัดการศึกษา 

6. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8. ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

9. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

หมวด 1  บททั่วไป  ความมุ่งหมายและหลักการ 



 

 

 พระราชบัญญัติน้ีมีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒน ธรรมในการด ารงชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 

1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 

2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองโดยการจัดระบบ โครงสร้าง และ

กระบวนการจัดการศึกษา  ให้ยึดหลักดังนี้ 

1. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  

2. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษา 

4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ

การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 

6. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ครอบครัว ชุมชน  องค์กรชุมชน องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม อื่น ๆหมวด 2  

สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้

อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เ ก็บค่าใช้จ่ายบุคคล ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 

หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้ นฐานเป็น

พิเศษ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษา ภาคบังคับ 

และนอกเหนือจากภาคบังคับตามความพร้อมของครอบครัว  

บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ชุมชน และสถาบันต่าง ๆ ทางสังคมที่สนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังนี้  

1.   การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษา          

แก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 



 

 

2.  เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่

ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด  

3.   การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดหมวด 3  ระบบ

การศึกษา 
 

การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ  คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา              

ตามอัธยาศัย  

1. การศึกษาในระบบ เป็น การศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ

การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

2. การศึกษานอกระบบ  เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดหมาย รูปแบบวิธีการจัด

การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดย

เน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ 

ความพร้อม และโอกาส โดย ศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ

หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา 

 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า

ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริมให้ผู้เรียนสาม ารถพัฒนา  ตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ  การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้อง

เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 

หมวด 5  การบริหารและการจัดการศึกษา 

 ในการบริหารและจัดการศึกษา  แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

สว่นที่ 1  การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

ส่วนที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจัดการศึกษาได้ทุกระดับ และทุกประเภท ตามความพร้อม 

ส่วนที่ 3  การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคล  จัดการศึกษา

ได้ทุกระดับและทุกประเภท มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย  



 

 

1. ระบบการประกันคุณภาพภายในทุกปี  

2. ระบบการประกันคุณภาพภายนอกทุก 5 ป ี

ทั้งสองระบบต้องท ารายงานเสนอต่อสาธารณชน 

หมวด 7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษ า 

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  โดยรัฐพึงจัดสรรงบประมาณและกองทุน

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน 

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์   

หมวด 8  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

ให้มีการร ะดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา โดยให้รัฐและองค์กร

ปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้มาตรการภาษี ส่งเสริมและให้แรงจูงใจ รวมทั้งอาจให้จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาตาม

ความเหมาะสม 

หมวด 9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อประโยชน์ส าหรับการศึกษา     การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจ าเป็น 

รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ 

สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยจัดให้มี เงินสนับสนุนและเปิดให้มีการ

แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง  (พ.ศ.2552-2559) 

วัตถุประสงค์ของแผน 

1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา  

2. เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรมภูมิ

ปัญญา และการเรียนรู้ 

แนวนโยบาย 



 

 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามประการดังกล่าว ประกอบกับการค านึงถึงทิศทางการพัฒนาปร ะเทศ

ในอนาคตที่เน้นการใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร 

สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ก าหนดแนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 1  พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา  

 แนวนโยบาย 

1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริย ธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและ มีความ

ภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ได้มีโอกาสเข้าถึง

บริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพ ยากจน อยู่ใน ท้องถิ่น

ห่างไกล ทุรกันดาร 

1.4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพการ

แข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ 

1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและ

ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึ กษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรม 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

วัตถุประสงค์ 2  เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

แนวนโยบาย 

2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม   พลศึกษา 

กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 

2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์ สินทางปัญญา พัฒนา

ระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ 3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม

คุณธรรมภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 



 

 

แนวนโยบาย 

3.1 พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนา คุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสู่

สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุ กภาคส่วนของสังคมใน

การบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 

3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษา                     

เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใ ต้กระแส โลกาภิวัตน์ 

ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน 

6. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.2548 

มาตรา 7 ให้มหาวิ ทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้

การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการ

ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมโดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก 

7. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) 

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ .ศ.2565 คือ การ 

“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงาน ที่เกิดขึ้น

ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรม าภิบาล 

การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย 

และเอกภาพเชิงระบบ”  โดยมีสาระหลัก ๆ 2 ส่วนคือ 

ส่วนแรก เป็นการวิเคราะห์ภาพฉายปัจจุบันและอนาคต (Scenario) ที่เป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไ ทย จนถึงอุดมศึกษา มี 7 ประเด็นคือ ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง 

การกระจายอ านาจการปกครองเยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต และเศรษฐกิจพอเพียง  



 

 

ส่วนที่สอง เป็นปัจจัยภายใน ระบบอุดมศึกษา 9 ประเด็น ได้แก่ รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน การ

แก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาใน

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 

8. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555 – 2559) 

 วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ

เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ” ภายใ ต้พันธกิจ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของ

ประเทศให้สูงขึ้นและสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประ ยุกต์และพัฒนาวิทยาการ ที่เหมาะสมและ

แพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ

สาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วม” 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 26 กลยุทธ์การวิจัย และ 220 แผนงานวิจัย 

ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปได้ ดังนี้ 

 1. การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคมประกอบด้วยกลยุทธ์การวิจยั 10 กลยุทธ์ 

และ 77 แผนงานวิจัย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 139,290 ล้านบาท  

 2. การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาท างเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธ์ การวิจัย 8 

กลยุทธ์ และ 81 แผนงานวิจัย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 152,349 ล้านบาท 

 3. การอนุรักษ์ เสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรร มชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  กลยุทธ์

การวิจัย 4 กลยุทธ์ และ 31 แผนงานวิจัย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 34,823 ล้านบาท 

 4.  การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อกา รพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 

ประกอบด้วยกลยุทธ์การวิจัย 2 กลยุทธ์ และ 12 แผนงานวิจัย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 

91,409 ล้านบาท 

 5.  การปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภู มิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่

เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย ประก อบด้วยกลยุทธ์การวิจัย 2 กลยุทธ์ และ      

19 แผนงานวิจัย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 17,411 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ จากยุทธศาสตร์ การวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว สามารถจัดเป็นกลุ่มเร่ืองวิจัยที่ควรมุ่งเน้นได้ 

13 กลุ่มเร่ือง คือ 1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 2) ความมั่นคงของรัฐและ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 3) 



 

 

การปฏิรูปการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ 4) การจัดการทรัพยากรน้ า 5) ภาวะโลกร้อนและพลังงาน

ทางเลือก 6) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเข้า 7) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน

โรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ 8) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 9) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ ออุตสาหกรรม 10) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

11) สังคมผู้สูงอายุ 12) ระบบโลจิสติกส์ และ 13) การปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศ 

9. ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้ อมสู่การเป็นป ระชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ.2558 

ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลกลยุทธ์ 

1. พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ในการท างานได้ 

2. พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการท างานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย 

มาตรการที่ควรพิจารณาด าเนินการ 

1.  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและระบบวัดผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี

ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การศึกษาระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศสม าชิก

อาเซียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและความรู้เกี่ยวกับอาเซียนต้ังแต่

ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และการวิจัยด้านอาเซียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การพัฒนา

สื่อการเรียนการสอนด้านอาเซียนศึกษาและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน 

4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษ าโดยสนับสนุนการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา

ของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้แสดงความสามารถใน

เวทีระดับนานาชา ติโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอาเซียน  รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการเป็น

พลเมืองอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนกลยุทธ์ 

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล 

2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา  

3. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล 



 

 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพระดับสากล 

5. พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 

6. พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน 
 

มาตรการที่ควรพิจารณาด าเนินการ 

1. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกให้สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุน

ให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับศาสตราจารย์ให้

มากขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่ างศูนย์ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ

สถาบันอุดมศึกษา /หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและในอาเซียนในสาขาที่สอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางของอาเซียน 

3. สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนพัฒนาอาจารย์ และทุนสนับสนุนเพื่อผลิตงานวิจัยแล ะ

เผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น ในการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค และวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

เป็นต้น 

4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยของนักวิชาการไทยและอาเซียน 

5. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ต้องการ

ของตลาดแรงงานในอาเซียน 

6. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษา เช่น ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

7. ส่งเสริม /สนับสนุน /จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถและ

ความช านาญสูง เช่น ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลมาสอน บรรยาย และถ่ ายทอดองค์ความรู้ให้แก่อุดมศึกษาไทย 

และ/หรือท าวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย 

8. ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยและ

สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 

9. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการ

อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าใช้ห้องสมุด/ห้องปฏิบัติการ หอพักนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น 

10. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม

ที่มีความเป็นนานาชาติทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรและด าเนินกิจกรรมทาง

การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 



 

 

11. ส่งเสริมการสร้างความกลมกลืน (Harmonization) ของการอุดมศึกษาในอาเซียน โดยเฉพาะใน

ด้านคุณภาพและคุณวุฒิทางการศึกษาผ่านกลไกความร่วมมือระดับอุดมศึก ษาที่มีอยู่ เช่น SEAMEO RIHED, 

AUN  เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียนกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้น าของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข้องกับสามเสาหลักในการสร้าง

ประชาคมอาเซียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

2. สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการ

พัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

3. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 

4. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

มาตรการที่ควรพิจารณาด าเนินการ 

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและความ

เคลื่อนไหวในการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

แก่สถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 

2. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในเร่ืองเอกลัก ษณ์ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง

ส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ในหมู่ประชาชน ประชาคมอุดมศึกษา และเยาวชนอาเซียน 

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการเพื่อใช้

ประโยชน์และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามชาติ เช่น การระบาดของโรค ยาเสพติด 

และอาชญากรข้ามชาติ เป็นต้น 

4. จัดท า Mapping สถาบันอุดมศึกษาแกนหลักในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นความต้องการของ

เขตพื้นที่เศรษฐกิจต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความเชี่ยวชาญและตอบสนองต่อ

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

5. ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอน /วิจัย /ให้บริการวิชาการ /ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมแก่สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 2.1  นโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2554 – 2561 



 

 

 
 



 

 

11 .ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง               

พ.ศ.2552 – 2561 

สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การผ ลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561 

1.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ  มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนา นา
ประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน” 

2.  มีการก าหนดเป้าหมายปี 2561  ไว้ดังนี้ 

1) มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework : NQF) และมีการพัฒนา
ระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2) การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการรั บรองสมรรถนะความรู้  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น  โดยมีสัดส่วนผู้เรียนใน
ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

4) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่ มขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 60 : 40 

5) ก าลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 และมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพตามมาตรฐาน 

3.  มีกรอบการด าเนินงาน พัฒนาการผลิตและพัฒนาก าลังคน  โดย 

1) ก าหนดทิศทางความต้องการก าลังคนและสร้างระบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้งกลุ่ม
อาชีพ สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้ สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพ/ผู้ผลิต 

2) พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อรับรองความรู้เชิงวิชาการ  สมรรถนะวิชาชีพ ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ  พร้อมจัดต้ังองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู  อาจารย์ ผู้บริหาร และ
สถาบันการศึกษา 

3) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เพื่อจูงใจให้ผู้เรียน เลือก
เรียน ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการของตนเอง ตลาดแรงงาน และยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 

4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้ในงานอาชีพ  โดยขยายระบบ
ทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกหัดงานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการท างานควบคู่การเรียน 
 



 

 

4. เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบการด าเนินงานดังกล่าว จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
มาตรการ สรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 : ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ  ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น จัดระบบ
การเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย  เพื่อเปิดโอกาสให้ก าลังคนเข้าม าเรียนรู้และออกไปประกอบอาชีพ  จัดระบบ
รับรองประสบการณ์ของบุคคล และระบบสะสมหน่วยการเรียน (credit bank system) พัฒนาหลักสูตรเน้น
ฐานสมรรถนะ หลักสูตรเชิงกว้าง  ให้มีการจัดการศึกษาและเรียนรู้ที่บูรณาการกับการท างาน (Worked 
Integrated Learning : WIL) เป็นต้น 

หน่วยงา นรับผิดชอบ   กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงานฯ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   สภาหอการค้าไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 : พัฒนาคุณภาพก าลังคนทุกระดับ ประกอบด้วย 7 มาตรการ เช่น การพัฒนาก าลังคน
ให้มีความรู้ ทักษะและคุณภาพเป็นแรงงานที่มีทักษะฝี มือ (skill intensive) พัฒนาก าลังคนระดับสูงเพื่อวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม  เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเอง  ส่งเสริมความเป็นเลิศของเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ (gifted & talented) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ   กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  สภาวิจัยแห่งชาติ   
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 :  เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 9 มาตรการ เช่น ปรับ
กระบวนทัศน์การศึกษา ให้ความส าคัญกับการศึกษาเพื่ออาชีพ  และส่งเสริมค่านิยม ด้านอาชีวศึกษา พัฒนา
ระบบมาตรฐานสมรรถนะ  และระบบเทียบโอนตามความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานสมรรถนะ  จัด
การศึกษาและเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติใน  สัดส่วนมากกว่าทฤษฎีและการเรียนรู้งานอาชีพ ขยาย
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ สังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถานประกอบการ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         
สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งสาขาขาดแคลน
และจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 8 มาตรการ เช่น ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น จัดท าฐานข้อมูลก าลังคน  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology : S&T) และ
สาขาอื่น  ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  รวมทั้งก าลังคนสาขาขาด
แคลนและสาขาจ าเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/


 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 : พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของก าลังแรงงาน  ประกอบด้วย 11 
มาตรการ เช่น พัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับผู้ประกอบการ จัดการฝึกอบรมอาชีพต่อยอดให้ผู้
จบการศึกษาภาคบังคับ (9+1) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (12+1) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสมรรถนะหลัก (core competencies) โดยสอดแทรกในหลักสูตรฝึกอบรม ระหว่างปฏิบัติงาน 
เชื่อมโยงความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสถานศึกษาในท้องถิ่น เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ  สภาวิจัยแห่งชาติ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย กรมประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 : เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตและบริการท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ก าลังคน  ประกอบด้วย 7 มาตรการ เช่น ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี   สร้างกลไกการ
วิจัยและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีระหว่างภาคธุรกิจ เอกชน  สถานประกอบการ กับสถาบันอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา  ส่งเสริมสถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งในกลุ่มจังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาค  
ปรับรูปแบบขององค์กรและ /หรือกฎกติกาต่างๆ  ที่เอ้ืออ านวยให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ (career path) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ   กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาวิจัยแห่งชาติ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของครู คณาจารย์ และผู้บริหาร  ประกอบด้วย 10 มาตรการ 
เช่น พัฒนาระบบการผลิตครู -  อาจารย์ ส าหรับการศึกษาสายอาชีพ  หรือผลิตครูช่างให้มีคุณภาพและพอเพี ยง 
พัฒนาครูประจ าการและ ผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง  สม่ าเสมอ จัดท ามาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา สร้างแรงจูงใจให้ผู้มีประสบการณ์ในอาชีพมาเป็นครู † อาจารย์ การศึกษาอาชีพ  
โดยให้ค่าตอบแทนตามความสามารถ (pay per performance) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  8 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น 
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย วางแผนผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification  Framework † NQF)  พัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  (Thai Vocational  Qualification † TVQ) และจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ก าหนด
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  (area of 
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excellence และ center  of  excellence) สร้างกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างการพัฒนาก าลังคนใน
ระดับประเทศและการพัฒนาก าลังคนในระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ   กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  สภาวิจัยแห่งชาติ  สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 : สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพัฒนาก าลังคน  ประกอบด้วย 
10 มาตรการ เช่น  สนับสนุนสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมผลิตและพัฒนาก าลังคน  ก าหนดทิศทาง
ความต้องการก าลังคน และจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษา  องค์กรผู้ใช้ก าลังคนทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่ม
จังหวัด และจังหวัด  ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น  
จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาระบบข้อมูลก าลังคนร่วมกัน  แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน (data exchange) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ   กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ  สภาวิจัยแห่งชาติ  สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย  และส านักงานสถิติแห่งชาติ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้  

ตารางท่ี  2.1  การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 
เป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง(Strength) และจุดอ่อน(Weakness) ของการด าเนินงานของคณะ 

 

องค์ประกอบ จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
ด้านบุคลากร บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในสาขา 

วิชาชีพ 
บุคลากรได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง 
การศึกษาต่อ และฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
บุคลากรมีความสามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้
ทรัพยากรบุคคลที่มีจ ากัด 
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 

สัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
บุคลากรสายวิชาการส่วนมากรับภาระงาน
สนับสนุนควบคู่กัน ท าให้มีเวลากับการพัฒนาการ 
สอนน้อย 
บุคลากรส่วนมากยังต้องพัฒนาด้าน

ภาษาต่างประเทศ 

องค์ประกอบ จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
ด้านวิชาการ มีความชัดเจนในนโยบายการพัฒนา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่คณะชั้นน าทางวิชาชีพด้าน
หลักสูตร บัณฑิตศึกษายังไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าที่ควร 
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เทคโนโลยีการเกษตร 
 เน้นหลักสูตรวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

ยังไม่มีการน าผลประเมินการเรียนการสอนมา
ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

ด้านนักศึกษา เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  ด้วยกระบวนการเรียน
การสอนที่บูรณาการเรียนรู้ (Work-Integrated Learning ‟
WIL)ท าให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานใน 
สถานประกอบการจริง 
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการท างานของ
บัณฑิต 
 

นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีลักษณะการเรียนรู้เชิงรับ
มากกว่าการคิดวิเคราะห์ 
บัณฑิตยังมีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศโดยเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ต่ า 
บัณฑิตมีงานท าเป็นสัดส่วนไม่สูงมากนัก 
จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนยังไม่มากเท่าที่ควร 

ด้านการวิจัย ได้รับการยอมรับผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
และตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม 
มีผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน 
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  การพัฒนา
องค์ความรู้และวิจัยสถาบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ 
พัฒนายังไม่เพียงพอ 
จ านวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร ่หรือน าไปใช้ประโยชน ์มีจ านวนน้อย 
การเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนด้านงานวิจัยจาก
ภายนอกยังสามารถท าได้น้อย 

ด้านบริการวิชาการ มีงานบริการวิชาการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชน และสังคม 
มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเฉพาะทางที่ทันสมั ย 
และพร้อมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
มีวิทยากรที่มีศักยภาพสามารถจัดโครงการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานหรือชุมชนได้
หลากหลาย 
 

ขาดการส ารวจความต้องการของชุมชนเพื่อจัดท า
แผนการบริการวิชาการที่ชัดเจน 
ขาดความต่อเนื่องการประสานงานการติดตาม และ

การประเมินผลในการบริการวิชาการ 

ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีโครงการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งกลุ่มงานที่ดูแลเรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยเฉพาะ 
 

 

การบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ 
งานสร้างสรรค์ ยังมีจ านวนน้อย 

องค์ประกอบ จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

สามารถบริหารจัดการเป็นไปตามแผนการใช้
งบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนกิจการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจยังไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน  ท าให้ไม่สามารถ
ใช้ในการบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ



 

 

มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
บริหารงาน 
มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งใน 
และต่างประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 
ทุกหน่วยงานในคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการ

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

เท่าที่ควร 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในด้านต่างๆที่ 
มหาวิทยาลัยมียังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
งบประมาณเงินรายได้ส่วนใหญ่น าไปใช้ในงบ
บุคลากรท าให้เหลืองบประมาณที่น าไปใช้ในการ
พัฒนาด้านอื่น ๆ น้อยลง 

 

ตาราง 2.2  การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก  
เป็นสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อให้

ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมาย และตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค  
โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แผนการศึกษาแห่ งชาติ 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) และนโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาซ่ึงเอื้อต่อการพัฒนาระบบการศึกษามากขึ้น 
บทบาทของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ท าให้นักศึกษา 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น 
ภาคเอกชนให้ความร่วมมือโดยเข้ามามีส่วนร่วมกับ 
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
มากขึ้น 
การใช้เศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge-Based Economy) เพื่อ
พัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ของสถานประกอบการ ส่งผลให้ความ
สนใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 
เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 
นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการเกษตร     และอาหาร 
 

การเปิดเสรีการค้า บริการด้านการศึกษา และการ 
ลงทุน ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ท าให้การแข่งขันมี
แนวโน้มรุ่นแรงขึ้น 
สภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ 
การเมืองเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการบริหาร 
จัดการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐยังมีสัดส่วนไม่สมดุลต่อ
ความต้องการในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
มีการแข่งขันสูง 
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อง 
ใช้เงินลงทุนสูงในด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ 
กฎระเบียบภาครัฐที่ไม่คล่องตัวส่งผลให้การท างาน 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีอุปสรรคต่อการพัฒนาการ 
ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ปณิธาน
  

พันธกิจ 
  

ค่านิยมหลักของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  

66 

 

บทท่ี  3 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถาบันที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการมี
ความช านาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทาง  สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของ
สังคม  เพื่อความคงอยู่และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ 

  

 

 “มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง”  

 

 

 

 “คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร” 

 

 

1. จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพสู่อาชีพ 

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน  

4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน  

5. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล 
 

 

 

“ร่วมกันสร้างชื่อเสียง  ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม  สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว   พัฒนาเพื่อเป็นคณะชั้น

น าอย่างมีคุณภาพ  สังคมให้ความเชื่อถือ” 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

อัตลักษณ์ 

 

เอกลักษณ์ 

 

เป้าประสงค์ 

วัฒนธรรมองค์กร  
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รักองค์กร  ท างานเป็นทีม  มีจิตสาธารณะ  

 

“บัณฑิตนักปฏิบัต ิ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
 
 
 

“เป็นคณะชั้นน าทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร”  

 

 

1.  การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่ง ให้เป็นทุนมนุษย์  

 (Human Capital) ในระดับสากล 

2.  การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิชาชีพ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.  การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้ 

4.  การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

5.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 

 

1.  บัณฑิตดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  และด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล 

2.  มีงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ ายทอดองค ความ รู้ ที่น าไปสู       

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค 

3.  หนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมไดรับการบริการวิชาการใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

4.  นักเรียน นักศึกษา และชุมชน มีความตระหนักในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม    

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

5.  มีโครงสรางและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความคลองตัว 

 



 

 

คุณลักษณะบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

กลยุทธ์ 
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1.  สรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือขายองคความรู 

2.  สรางมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพในระดับสากล 

3.  สรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา และคณะฯ 

4.  เพิม่ศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพทางดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการเกษตรใหเขาสูเวทีนานาชาติ 

5.  ใหบริการทางวิชาการที่บูรณาการความรู้และประสบการณ์ แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขันอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

6.  สงเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งการน าองคความรู 

ดานวิชาชีพ มาประยุกตใช 

7.  พัฒนาอาจารยและบุคลากรของคณะฯ 

8.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีโดยเน้นหลักการกระจายอ านาจ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม  

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตของ

คณะฯ ไว้  4  ด้าน  ดังน้ี 

บัณฑิตนักปฏิบัติ ( Hands – on ) 
1. มีทักษะทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
2. มีทักษะในการประสานงาน 
3. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบสูง รู้จักการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
4. มีความสามารถด้านการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับแนวหน้า  

มีทักษะท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based Education & Training) 
5. รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) และน าทักษะประยุกต์ใช้ในงาน 
6. มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
7. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้กับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ 
8. น า Technology Based ไปพัฒนาและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. มีทักษะในการศึกษาวิจัยที่จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยต่อยอดฐานความรู้เดิมที่มีอยู่ 
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เชี่ยวชาญวิชาชีพ ( Professional Oriented) 
10. มีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา “Intelligence Quotient” 
11. เป็นผู้น าในทางสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและวางแผนได้ 
12. มีความสามารถในการสื่อสารและทักษะในการน าเสนอผลงาน 
13. มีวุฒิภาวะในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
14. รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 
15. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
16. มีการน าความคิดเชิงผู้ประกอบการไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ 
17. มีศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

วุฒิภาวะ (Maturity) 
18. รู้จักใช้ชีวิตบนความพอเพียง / รู้จักเสียสละ/ มีคุณธรรม จริยธรรม 
19. อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
20. มีความฉลาดทางอารมณ์ “Emotional Quotient” / ระดับความคิดด้านศีลธรรม “Moral Quotient” 

ในระดับสูง 
21. มีความอดทน อ่อนน้อม สัมมาคารวะ 
22. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / ท างานเป็นทีม 
23. มีวินัยและความรับผิดชอบ 
24. มีความตรงต่อเวลา 
25. มีบุคลิกภาพที่ดี 
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  แผนภาพ      แผนปฏิบัติราชการ   ปี พ ศ.     –       คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเปน็องค์กรแห่งการเรยีนรู้ชัน้น าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตรวิสัยทัศน์

หน  วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได  รับ
การบริการวิชาการให มีความรู ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข  งขัน

เป้าประสงค์

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ชุมชนและสังคมบนพืน้

ฐานความรู้

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

พันธกิจ
ให้บริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร              
เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน

C 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
Culture

C 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
Community

หัวใจของ
การพัฒนา
        C )

มีงานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์รวมทัง้ถ ายทอดองค ความรู้ที่น าไปสู การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค

การพัฒนาศักยภาพงานวิจัย   สิ่งประดิษฐ์   
นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บน
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มีโครงสร างและระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และมีความคล องตัว

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามแบบธรรมาภิบาล

บริหารจัดการหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลกัการ
บริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล

ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมให้มคีุณคา่อย่างย่ังยืน

การอนุรักษ์ และสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

 นักเรียน นักศึกษา และชุมชน มีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์สร้างสรรค์
ศิลปะและวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และส่ิงแวดล้อม

C 6การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย Care

สร  างโอกาสทาง    
การศึกษาและพัฒนา
เครือข ายองค ความรู 

สร  างมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ

และในระดับสากล

การพัฒนาการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนษุย์ 
 Human   Capital)ในระดับสากล

จัดการศึกษาดา้นเทคโนโลยีการเกษตรท่ี
มีคุณภาพสูอ่าชีพ

C 1 การจัดการศึกษา
Competence

C 5  การพัฒนานักศึกษา
Capability Building

C 2 การวิจัย
Creativity

C 7 การบริหารจัดการ
Commitment

กลยุทธ์
หน่วยงาน

พัฒนา
อาจารย และ
บุคลากร
ของคณะฯ

เพ่ิมศักยภาพการวิจัย ส่ิงประดิษฐ  
และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานวิชาชีพ

ทาง ด านวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีการเกษตรให เข  าสู เวที

นานาชาติ

C 8
การพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
Computeracy

C 9
การติดต่อสื่อสาร

โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
Communication

C 10
 การสร้างความร่วมมือ
ท้ังในและตา่งประเทศ

Collaboration

C 11
 การยกระดับการให้
บริการและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน

Catalyst

สร  างเครือข าย                      
ความสัมพันธ ระหว าง

นักศึกษาป  จจุบัน ศิษย  เก  า 
และคณะฯ

-ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรม อนุรักษ์และ
เชิดชูศิลปวัฒนธรรม
- อนุรักษ์ สืบสาน 
ศาสนา       
ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมแลกเปล่ียน
การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้ังใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

กลยุทธ์
วิธีการ

-  ส่งเสริมใหม้ีการ
วิเคราะหค์วาม
ต้องการในการ
ให้บริการจากชุมชน
น าไปใช้ประโยชน์ 
- ส่งเสริมการ
ให้บริการแกส่ังคม 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง และ
ชุมชน

-วางระบบ หลักเกณฑ์
และมาตรฐานการสรร
หาบุคลากรตามระบบ
การพัฒนาทรัพยากร
ตามฐานสมรรถนะ 
- สร้างองค์ความรู้  KM) 
ให้กับบุคลากร
- ปลูกจิตส านึกในการ
รักองค์กรใหก้ับ
บุคลากรทุกระดับ

-พัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพของบุคลากร
ในคณะ ในการวิจัย
- ส่งเสริมการน า
งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน
- พัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิจัยให้
ส่งเสริมงานวิจัยแบบ
ประยุกต์

- ด าเนินการสรร
หาคัดเลือก
นักศึกษาท่ีเข้า
ศึกษาต่อเชิงรุก

- พัฒนาระบบและกลไกในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรท้ังภายใน
และต่างประเทศ
- ขยายงานด้านสหกิจท้ังในและต่างประเทศ  
รวมท้ังสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
-จัดการศึกษาแบบ Cluster ตามหลักเกณฑ์
ของมทร ธัญบุรี
-ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน TQF และพัฒนาการจัดการศึกษา
ในสาขาวิทยาการ  Multdisciplinary
Approach)
- บูรณาการระหวา่งการท างานและการ
เรียนรู้  Work Intergrated Learning)

-ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 
- มีระบบการ
บริหารงาน และ
งบประมาณท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้
- สนับสนุนระบบ
ประกันคุณภาพ
การศกึษาท่ีบูรณาการ
กับงานประจ า

- พัฒนาระบบ
การสร้าง
เครือขา่ยความ
ร่วมมือระหว่าง
นักศึกษาปัจจุบัน
และคณะ

ส งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารงุ
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
รวมทั้งการน าองค ความรู ด  านวิชาชีพ 
มาประยุกต ใช้

บัณฑิตด านวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี 
และด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล

ให บริการทางวิชาการที่บูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์แบบมี
ส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีโดยเน้นหลักการกระจาย
อ านาจความโปร่งใส การมี

ส่วนร่วม
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แผนภาพ       ต่อ  แผนปฏิบัติราชการ   ปี พ ศ.     –      คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กลยุทธ์
วิธีการ

-ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
-  ส่งเสริมให้มี 
SDU(Sevice Delivery unit 
) ที่สร้างรายได้ให้กับคณะฯ
และมหาวิทยาลัย

-ด าเนินการสรร
หาคัดเลือก
นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาต่อเชิงรุก

-พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย
- พัฒนาการสร้างส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษา
- สนับสนุนการเข้าถึงห้องสมุดและบริการ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และ
ห้องเรียนที่ทันสมัย
- พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน

-ส่งเสริมการบริหาร
จัดการโดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานภายในคณะ
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แผนภาพ       ต่อ  แผนปฏิบัติราชการ   ปี พ ศ.     –      คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต   โครงการ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานการให้บริการวิชาการผลงานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้

ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ
หรือปฏิบัติการ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้

ด าเนินการวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

-จ านวนนักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนตามโครงการ 
     คน 
-ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ
การสนับสนุน  ร้อยละ     

-ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา 
 ร้อยละ    
-ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ร้อยละ    
-ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา   ปี  ร้อยละ    

-จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา      คน 
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่       คน 
-จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่        คน 
-ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม 
มาตรฐานหลักสูตร  ร้อยละ    
-ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ร้อยละ    
-ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร          บาท 

-จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุนตาม
โครงการ      คน 
-ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการที่
ได้รับการสนับสนุน 
 ร้อยละ     

- จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ     โครงการ 
-จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์   ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน    โครงการ 
- จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์
ภายในระยะเวลา   ปี     โครงการ 

-จ านวนโครงการวิจัย 
   โครงการ 
-จ านวนผลงานวิจัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
    โครงการ 
-โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ร้อยละ    
-ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร         ล้านบาท 

-จ านวนโครงการวิจัย 
 ให้ระบุค่าเป้าหมายเม่ือปี 
พ ศ       จ านวน        
โครงการ 
-จ านวนผลงานวิจัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 ให้ระบุค่าเป้าหมาย เม่ือปี 
พ ศ      จ านวน        
โครงการ  
- โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ร้อยละ    
-ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร  ให้ระบุค่า
เป้าหมาย เม่ือปี พ ศ      
จ านวน        บาท 

-ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์   ร้อยละ    
-ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์
จากการบริการ  ร้อยละ    
-โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวลา   ปี  ร้อยละ    

-จ านวนโครงการ กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม    โครงการ 
-ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ  ร้อยละ    
-งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ    
-ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ
วิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร         บาท 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ร้อยละ    
-จ านวนโครงการ กิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา   ปี    โครงการ 

-จ านวนโครงการ กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม    โครงการ 
-โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ร้อยละ    
-โครงการ กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ    
-ต้นทุน ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร         ล้านบาท 

พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ระดับ   

-ภาวะผู้น าของกรรมการประจ าคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ ระดบั   
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ ระดบั   

 

 

 

 

แผนภาพ       ต่อ  แผนปฏิบัติราชการ   ปี พ ศ.     –      คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต   โครงการ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานการให้บริการวิชาการผลงานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้

ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ
หรือปฏิบัติการ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้

ด าเนินการวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

-จ านวนนักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนตามโครงการ 
     คน 
-ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ
การสนับสนุน  ร้อยละ     

-ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา 
 ร้อยละ    
-ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ร้อยละ    
-ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา   ปี  ร้อยละ    

-จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา      คน 
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่       คน 
-จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่        คน 
-ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม 
มาตรฐานหลักสูตร  ร้อยละ    
-ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ร้อยละ    
-ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร          บาท 

-จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุนตาม
โครงการ      คน 
-ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการที่
ได้รับการสนับสนุน 
 ร้อยละ     

- จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ     โครงการ 
-จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์   ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน    โครงการ 
- จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์
ภายในระยะเวลา   ปี     โครงการ 

-จ านวนโครงการวิจัย 
   โครงการ 
-จ านวนผลงานวิจัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
    โครงการ 
-โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ร้อยละ    
-ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร         ล้านบาท 

-จ านวนโครงการวิจัย 
 ให้ระบุค่าเป้าหมายเม่ือปี 
พ ศ       จ านวน        
โครงการ 
-จ านวนผลงานวิจัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 ให้ระบุค่าเป้าหมาย เม่ือปี 
พ ศ      จ านวน        
โครงการ  
- โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ร้อยละ    
-ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร  ให้ระบุค่า
เป้าหมาย เม่ือปี พ ศ      
จ านวน        บาท 

-ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์   ร้อยละ    
-ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์
จากการบริการ  ร้อยละ    
-โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวลา   ปี  ร้อยละ    

-จ านวนโครงการ กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม    โครงการ 
-ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ  ร้อยละ    
-งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ    
-ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ
วิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร         บาท 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ร้อยละ    
-จ านวนโครงการ กิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา   ปี    โครงการ 

-จ านวนโครงการ กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม    โครงการ 
-โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 ร้อยละ    
-โครงการ กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ    
-ต้นทุน ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร         ล้านบาท 

พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ระดับ   

-ภาวะผู้น าของกรรมการประจ าคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ ระดบั   
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ ระดบั   
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แผนภาพ      แผนแสดงความเชือ่มโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต โครงการ และกจิกรรม คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

นโยบายที่    นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความ
ตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

ประชาชนได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชวีิต
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์หรือ

ต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ผลผลิต   โครงการ ผลงานการให้บริการ
วิชาการ

กิจกรรม จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ
หรือปฏิบัติการ

ผลงานวจิัยเพ่ือ
สร้างองคค์วามรู้

ผลงานวจิัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด าเนินการวิจัยเพ่ือ
สร้างองคค์วามรู้

ด าเนินการวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริม ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน อนุรักษ์ สง่เสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม

นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ

      ส่งเสริมการน าทุนทาง
วัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า
ทางสังคม และเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกจิ 

      สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและ
สถาบันวิจัยทั้งในระดบัประเทศและในระดับ
ภูมิภาค พัฒนากลไกส่ิงอ านวยความสะดวก 
บุคลากร เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านวจิัย 
พัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้

      สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
สร้างโอกาสการเรียนรู้ใหค้นทุกกลุ่มวัยควบคูก่ับการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในทกุประเภทและในระดับพื้นที่  

รวมทั้งส่งเสริมการรักการอ่าน  การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

เป้าประสงค์   เป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน

หน่วยงาน ประชาชนในชุมชน
และสังคมได้รับการบริการ

วิชาการให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

มีงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศและภูมิภาค

นักเรียน นักศึกษา และชมุชน มีความ
ตระหนักในการอนุรักษ ์

สร้างสรรค์ศิลปะและวฒันธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และส่ิงแวดลอ้ม

ก าลังคนระดบักลางและระดับสูง
มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้

ในระดับสากล

ผู้ส าเร็จการศกึษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

      ส่งเสริมการผลติและพัฒนา
ก าลังคนใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคลอ้งความตอ้งการของตลาด 

และเพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน

บัณฑิตด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมคีุณภาพ เป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล

 

 

 

 



 

 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ช้ันน าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

แผนภาพ 3.3  แผนทียุ่ทธศาสตร์  Strategy Map) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

 F
ina

nc
ial

คุณ
ภา
พก

าร
ให
้บริ

กา
ร C

us
tom

er
ปร

ะสิ
ทธิ

ภา
พ 
 In

ter
na

l
กา
รพ

ัฒ
นา

อง
ค์ก

ร  
Le

ar
nin

g

บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถและ
ศักยภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล

ผลงานวิจัยและวิชาการเป็นที่
ยอมรับและเป็นประโยชน์
สามารถต่อยอดสู่การแข่งขัน

เชิงพาณิชย์ได้

น าองค์ความรู้ทางวิชาชีพ
ไปพัฒนาชุมชนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เป็นศูนย์กลางท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ของชุมชน

การจัด
การเรียน
การสอน

การจัด
การด้าน
งานวิจัย

การจัด
การด้าน
บริการ
วิชาการ

การจัด
การด้าน
วัฒนธรรม

การพัฒนา
นวัตกรรม

การพัฒนากฎ
 ระเบียบ
ในการ

ปฏิบัติงาน

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม

สร้างความเข้มแขง็ของทุนมนษุย์

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

การสร้างสวัสดิการ
การท างาน

การศึกษาต่อ
การฝึกอบรม

การจัดการความรู้
การสร้างการมีส่วนร่วม
การบริหารความเส่ียง

ส่ิงอ านวย
ความสะดวก
ขวัญ ก าลังใจ

สร้างระบบสารสนเทศข้อมูลที่มีคณุภาพ

การจัดระบบ
พ้ืนฐานข้อมูล

การวางระบบ
ฐานข้อมูล

การสร้าง
เครือข่าย

สร้างความเข้มแขง็ขององคก์ร

การพัฒนา
ระบบการ
บริหารงาน
แบบธรรมา
ภิบาล

การพัฒนา
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
    การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสรา้งคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์  Human Capital)
 ในระดับสากล
    การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรม และงานสรา้งสรรค์ บนพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    การเสริมสรา้งความแข็งแกร่ง ให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้
    การอนุรกัษ ์สรา้งสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
    การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

ภาพลักษณ์
คณะ

ในการผลิต
บัณฑิต
นักปฏิบัติ

เป็นแหล่งรวม
องค์ความรู้ นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มีบริการ
วิชาการทาง
สังคมทีม่ี

ความเข้มแข็ง
ตอบสนอง
ความต้องการ

ทุกด้าน

การยอมรับในการ
ท านุบ ารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่
พึ่งประสงค์
ของคณะ

ผู้รับบริการ
มีความ

พึงพอใจจาก
การบริการ
ของคณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   : การพัฒนาการศกึษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเกง่ใหเ้ป น

                                              ทุนมนุษย์  Human Capital) ในระดับสากล
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กระบวน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

กระบวน
การจัด
การเรียน
การสอน

การส่งเสริม
การผลิต
เอกสาร 
ต าราและ
สื่อการสอน

การจัด
สิ่ง

อ านวย
ความ
สะดวก

การจัด
การ
พัฒนา
หลักสูตร

TQF

การจัด
การ

คัดเลือก
นักศึกษา

การพัฒนา
กิจกรรม
ส่งเสริม
นักศึกษา

สร้างสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวติ เป็นที่พ่ึง
ของชุมชนเพื่อ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

สร้าง
เครือข่าย
วิชาการ
ทั้งในและ
ต่างประเทศ

การสร้าง
วัฒนธรรม
การเรียนรู้

การสร้าง
บรรยากาศ
การเรียนรู้

แผนภาพ 3.4 แผนทียุ่ทธศาสตร์  Strategy Map) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การฝึกทักษะ
สหกิจศึกษาหรือ

ฝึกงานใน
สถานประกอบการ

บัณฑิต
มีความพึงพอใจ

ในการเรียนการสอน

มีความพึงพอใจใน
เครื่องมืออุปกรณ์
และส่ิงอ านวย
ความสะดวก

บัณฑิตมีคณุสมบัติ
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของคณะ

สหกิจศึกษา
WIL และการ
เรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ

ความพงึพอใจต่อบณัฑิต
ของผู้ประกอบการหรือ

ผู้ใช้บัณฑิตสูง

บัณฑิตที่ได้งานท า 
ศึกษาต่อ หรือ

ประกอบอาชีพอิสระจ านวนมาก

พัฒนาอาจารยใ์ห้มี
ศักยภาพท้ังในด้าน

วิชาชีพและทักษะวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่   : การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

                                         บนพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สร้าง
ระบบ

การบริหาร
งานวิจัย

ระบบ
การส่งเสริม
ศักยภาพ
นักวิจัย

ระบบ
การส่งเสริม
และสร้าง
นักวิจัย
รุ่นใหม่

การส่งเสริม
การสร้าง
เครือข่าย
งานวิจัย

และเผยแพร่

ระบบ
การเชิดชู
นักวิจัย
ท่ีได้รับ
รางวัล

การพัฒนา
กฎระเบียบ
การวิจัยเพื่อ
ให้เกิด

ความคล่องตัว

งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์

ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับชาติ 
นานาชาติ

งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์
ได้รับการ

จดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร

งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์

ได้
รับรางวัล

งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์
ต่อยอด

สู่เชิงพาณิชย์

สร้าง
องค์ความรู้
จากงานวจิัย

สร้างเครือข่าย
และเผยแพร่
งานวจิัย

พัฒนาอาจารยใ์ห้มีศักยภาพการวจิัย

นักวจิัยเก่า นักวจิัยหน้าใหม่

แผนภาพ    แผนทียุ่ทธศาสตร์  Strategy Map) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่    คณะเทคโนโลยีการเกษตร

                           

มีงานวิจัย
การเรียนการสอน

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน

มีชุดโครงการ
วิจัยบูรณาการ
ที่ตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาประเทศ

งานวจิัยที่ต่อยอด
น าไปถ่ายทอดให้กับ

ชุมชน สังคม

ชุมชนสังคม 
สถานประกอบการ
ได้ใช้ประโยชน์
จากงานวจิัย

เผยแพร่งานวจิัยในเวทีต่าง ๆ
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

 



 

 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่   : การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้
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ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการ

มีการบริการ
วิชาชีพ

ครบทุกสาขา

มีโครงการ กิจกรรม
บริการวิชาชพี
ที่สอดคล้องกับ
การด ารงชีวติและ
การสร้างอาชีพ

มีรายได้จาก
ศูนย์บริการวิชาการ

แผนภาพ 3.6 แผนทียุ่ทธศาสตร์  Strategy Map) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มีบริการวิชาการ
ทางด้าน

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี

ให้บริการ
SMEs 

กับชุมชนและ
อุตสาหกรรม

มีศูนย์ทดสอบ
มาตรฐาน

อุตสาหกรรม
และฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ

มีศูนย์บ่มเพาะ
และสร้าง
อาชีพเป็น
ผู้ประกอบ

การ

มีวิสาหกิจ
ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่ม
จากองค์ความรู้

มีชุดโครงการ
วิจัยบูรณาการท่ี
ตอบสนองต่อ

อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาประเทศ

จัดตัง้หน่วยงาน
ประสานงาน
บริการวิชาการ

การศึกษา
ความต้องการ
ของชุมชน

การพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของชุมชน

การพัฒนากฎระเบียบ
การบริการวิชาการเพื่อ
ให้เกิดความคล่องตวั
ในการด าเนินงาน

สร้างระบบ
การบริการ
วิชาการ

เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ

บูรณาการ
งานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน

สร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

อย่างยั่งยืน

มีโครงการ
บริการ

วิชาการเชิง
บูรณาการ
ครบวงจร
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่   : การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และ

                                         สิ่งแวดล้อม
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ชุมชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ กจิกรรม

โครงการ กจิกรรม
สอดคล้องกับวัฒนธรรม
การด ารงชีวติชุมชน

สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ให้ชุมชนและสังคม

โดยรอบคณะ

มีกิจกรรม
ท านุบ ารุง
ศาสนา

มีกิจกรรม
ส่งเสริม

วัฒนธรรมชุมชน

มีกิจกรรม
ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

มีโครงการ กิจกรรม
อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม

แผนภาพ 3.7 แผนที่ยทุธศาสตร์  Strategy Map) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่    คณะเทคโนโลยีการเกษตร

                        

เพิ่มความรู้เรื่องวัฒนธรรม
บูรณาการงานด้านวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอน

การจดัการทางวัฒนธรรม
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่   : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
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บุคลากร
ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ

การบริหารจดัการ
มีความโปร่งใส

สามารถ
ตรวจสอบได้

การใช้ทรพัยากร
ร่วมกันเพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการ
ด าเนินงาน

ความยตุิธรรม
ในการ

บริหารจัดการ

แผนภาพ 3.8 แผนทียุ่ทธศาสตร์  Strategy Map) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ความพงึพอใจ
ของบุคลากร

ต่อการบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาล

ฐานข้อมูล
ในการบริหาร
จัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

ความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการ
ทั้งภายในภายนอก

ความคล่องตัว
ในการบริหาร

จัดการ

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

เพื่อการบริหาร

จัดท าระบบ
Competency Based
ของสายวิชาการและ

สายสนับสนุน

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
องค์กร บุคลากร

พัฒนากฎระเบียบ
เพื่อให้เกิด

ความคล่องตัว
ในการบริหาร

วิจัยสถาบัน
เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการบริหารจดัการ

ส่งเสริม
สวัสดิการบคุลากร

สร้างวัฒนธรรมองคก์ร สร้างเครือข่าย

พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพท้ังในด้านวิชาชีพ

และทักษะวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
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บทท่ี  4 

การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 –  2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแผนปฏิบัติ

ราชการที่มหาวิทยาลัยฯ  แปล งมาจากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  พ .ศ . 2555 –  2558 รัฐบาล                        

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เพื่อแสดงภารกิจที่มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการตลอดระยะเวลา      

4 ปี  สนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย มีสาระส าคัญที่แสดงให้เห็น

ถึงการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปเกี่ยวข้องสู่ภารกิจที่ต้องด าเนิ นการ  โดยได้ก าหนด

เป้าหมายการให้บริการ  และตัวชี้วัดผลส าเร็จของภารกิจ  ค่าเป้าหมาย  ผลผลิต/ โครงการ  ที่จะจัดท าเพื่อขอรับ

งบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 4 ปี  โดยใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นตัวขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ  

การแปลงแผนกลยุทธ การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเ กษตร พ .ศ. 2555-2558 สูการปฏิบัติในที่นี้ 

หมายถึง  การน าแผนกลยุทธ การพัฒนาคณะฯ ไปจั ดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป โดยการสื่อสาร                          

ถายทอดนโยบาย เป าประสงค ตัวชี้วัด  ระดับผลลัพธ และค าเป าหมายกลยุทธ หนวยงาน กลยุทธ วิธีการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ /กิจกรรมและคาเปาหมาย ไปสูระดับหนวยงานปฏิบัติต าง ๆ ทั้งในระดับ

ฝ่าย แผนก  สาขาวิชา  สาขา ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยง

ระหว่างกัน 
 

ขั้นตอนการแปลงแผนกลยุทธการพัฒนาสูการปฏิบัติ 

     การแปลงแผนกลยุ ทธ์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ .ศ. 2555-2558 สู่การปฏิบัติมีขั้นตอน

ต่าง ๆ ดังนี้ 

   ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ   สู่ระดับฝ่าย แผนก  สาขาวิชา สาขา โดยการชี้แจงท าความ

เข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็น จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดท ากลยุทธ์การพัฒนาพ .ศ.2555-2558

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่ อก าหนดค่าเป้าหมายแผนงานโครงการ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้อ งการ

ส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปีการก ากับผลการปฏิบัติงานต่อไป 

 สนับสนุนให้หน่วยงานระดับฝ่าย แผนก  สาขาวิชา สาขา   ท าความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละ

ประเด็นที่ตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนา เป็นต้น 

 พิจารณาสนับสนุน เพื่อให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินไปได้ คณะฯ ต้องให้การสนับสนุน

ในด้านการปรับระบบงานหรือระเบียบการจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่วัสดุอุปกรณ ์
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การสร้างพลังและความร่วมมือเพื่อน าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนงานและโครงการ เร่ืองที่ยาก

ที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีการที่จะน ามาใช้

ประกอบด้วย พัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับต่าง ๆ การมีส่วนร่วม การท า งานเป็นทีม        

ความผูกพันและการยอมรับการจูงใจ 

      คณะเทคโนโลยีการเกษตรจะจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่บุคลากรในทุก

ระดับ การวางระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พั นธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์กลยุทธ์หน่วยงาน       

กลยุทธ์วิธีการ โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ /กิจกรรมและค่าเป้าหมายที่ส าคัญให้แก่ ฝ่าย แผนก 

สาขาวิชา สาขา  ที่เกี่ยวข้อง 

   คณะฯ จะจัดให้มีการจัดการความรู้ในองค์กร โดยจัดเวทีแล กเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดี                       

(Best Practice) การสร้างระบบแรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ขวัญและก าลังใจของบุคลากร 

ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง

ได้ดี 

    การบริหารผลการด าเนินงาน คณะฯ จะจัดระบบบริหารผลการด าเนินงาน ให้มีกลไกเพื่อเฝ้าระวัง

และตรวจสอบผลการด าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไข

อย่างไร โดยให้มีการรายงานตามล าดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสขึ้นอยู่ กับ

ลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช้การก าหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม การก าหนดตารางเวลาเร่ิมต้นและ

สิ้นสุดการจัดท ากิจกรรมเป็นกลไกก ากับ 

    การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน /โครงการและความส าเร็จของคณะฯ จะจัดให้มีกลไกเพื่อ

ควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดย

ด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ภายใต้การบูรณาการระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สมศ. ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 



 

92 

 

 

บทท่ี  5 

การก ากับติดตามประเมินผล 

เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ .ศ.2555 ‟ 2558 เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารแผนและการ

ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

   คณะฯ จัดท าแผนกลยุทธ์ก ารพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พ.ศ. 2555 ‟2558 ที่ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

  คณะฯ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตลอดจนแผนการใช้เงินแต่ละปีทั้งที่เป็นงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

   คณะฯ ก ากับดูแลให้ฝ่าย แผนก  สาขาวิชา  สาขา  ด าเนินงานไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการปรับ

แผนการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป 

   คณะฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

 

การปรับแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ .ศ. 2555 – 2558 

    คณะฯ น าผลการวิเคราะห์และประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พ .ศ. 

2555 ‟ 2558 ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่างๆ มาปรับปรุงโดยการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมทุก 1 ปี 

   เสนอแผนกลยุ ทธ์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2555 ‟ 2558 ที่ได้ปรับปรุงต่อ

กรรมการบริหารคณะฯ ให้ความเห็นชอบ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ก าหนดทิศทาง การพัฒนาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  เป็นคณะชั้นน าที่มีอัตลักษณ์  มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม  โดยได้

ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้  คือ “คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร”   

โดยสรุปสาระส าคัญของ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ .ศ.2555‟2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  นั้น

ประกอบ ไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน  5 ประเด็นยุทธศาสตร์                    5  

เป้าประสงค์ ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อัน

จะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาการศึกษาด้า นวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คน
เก่ง ให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บน
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4  การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
สิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ฉบับนี้ จะเป็นเคร่ืองมือหลักส าคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เกิดผล
ลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นคณะชั้นน า       ที่มีอัตลักษณ์  มีคุณภาพ
มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับของสังคม  และ เป็น  “คณะ ชั้นน า ทาง วิชาชีพ ด้าน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร” 
 

 

 

 


