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  แผนปฏิบัติราชการ กองบริหารทรัพยากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทําข้ึนเพ่ือใช

เปน กรอบในการดําเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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2565) ท่ีกําหนดไวในเลมแผนปฏิบัติราชการ กองบริหารทรัพยากร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีนําไปสู

การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ โดยนําเครื่องมือและกลไกสําคัญในการบริหารงานในระดับตาง ๆ เพ่ือ

รวมกันผนึกกําลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ใหบรรลุถึงซ่ึงวิสัยทัศนท่ีพึงปรารถนา

รวมกันตอไป  
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ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
 

1. ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมา และสภาพปจจุบัน 

 ช่ือหนวยงาน : กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

  

 ท่ีตั้งหนวยงาน :  เลขท่ี 200 หมู 17 ตําบลพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000 

  

 ประวัติความเปนมาโดยยอ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนท่ีลําปาง ในสังกัดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในอดีตจัดต้ังข้ึนเปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเนนดานการ
เกษตรกรรม 

ป พ.ศ. 2515 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ตั้งอยูกิโลเมตรท่ี 719 ถนนพหลโยธิน หมูท่ี 

17 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง หางจากตัวเมืองลําปางประมาณ 16 กิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ี

เดิมของสถานท่ีแหงนี้ เปนท่ีดอน และปาละเมาะ การบุกเบิกพ้ืนท่ีในระยะเริ่มตนนั้นใชแรงงานของ

นักศึกษาเปนสวนใหญ  หนวยงานตนสังกัดเดิม คือ โรงเรียนเกษตรกรรมแมวัง ลําปาง สังกัดกรม

อาชีวศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือบุกเบิกพ้ืนท่ีและสรางอางเก็บน้ํา อาคารเรียน และอาคาร

บานพัก ตามงบประมาณท่ีไดรับ โดยเปดรับนักศึกษาเขาเรียนตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2515 เปนตน

มา มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,381 ไร ใชประโยชนรวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงเปนหนวยงาน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 ป พ.ศ. 2518 

             กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตามประกาศ ราชกิจจา

นุเบกษา ฉบับพิเศษ  เลม 92 ตอนท่ี 1 หนา 1 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2518 โดยมีฐานะเปนกรม

หนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ และไดแบงสถานศึกษาจากกรมอาชีวศึกษา จํานวน 28 แหง มาข้ึนตอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในการรวมหนวยงานมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานี้ 

ไดรวมเอาโรงเรียนเกษตรกรรมลําปางมาดวย และไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรลําปาง” 

 ป พ.ศ. 2531 

เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดรับพระราชทานนามใหม                    

จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลปจจุบัน เปน “สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล”  
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 ป พ.ศ. 2548 -  ปจจุบัน 

 เม่ือวันท่ี  8 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วภู มิพลอดุลยเดชฯ ไดทรง            

พระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงมีผลบังคับตั้ งแตวัน ท่ี             

19 มกราคม พ.ศ. 2548 เปนตนมา  ดังนั้นสถาบันแหงนี้ จึ งไดรับพระราชทานนามใหมวา 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง” จนถึงปจจุบัน  

 

 ประวัติโดยยอกองบริหารทรัพยากร  

ตามราชกิจจานุเบกษา หนาท่ี 12  เลมท่ี 124 ตอนพิเศษ 59 ง อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว ขอ 6 ใหแบงสวนราชการในสํานักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ดังนี้  กองการศึกษาลําปาง กองบริหารทรัพยากร

ลําปางท้ังนี้  ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ประกาศ ณ วันท่ี 24 เมษายน         

พ.ศ. 2550 และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง การแบงสวนราชการและ

สวนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 

   กองบริหารทรัพยากรลําปาง ไดกอตั้งข้ึนอยางเปนทางการตั้งแตวันท่ี 24 เมษายน         

พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน ตั้งอยู ณ อาคารอํานวยการ โดยมีผูบริหารตามลําดับ ดังนี้ 

    1.  รองศาสตราจารยวิรัตน    คําดี  พ.ศ. 2550 – 2557 

     2.  ผูชวยศาสตราจารยวันชาติ   สุวัตถี  พ.ศ. 2558 – 2560  

     3.  ผูชวยศาสตราจารยวีระ  อินทรนารี  พ.ศ. 2560 – 2562 

     4.  นางเสาวณีย  ภูทอง   พ.ศ. 2562 – 2562 

     5.  นางสาวปภาวรินท  บญุมาก  พ.ศ. 2562 –  ปจจุบัน 

มีหนวยงานภายในสังกัดกองบริหารทรัพยากร ประกอบดวย 4 งาน ดังนี้ 

     1.  งานบริหารงานท่ัวไป มีภาระงานยอย  สารบรรณ เลขานุการผูบริหาร ประชาสัมพันธ 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไปคณะ 

     2.  งานยุทธศาสตรและบุคลากร มีภาระงานยอย  แผนยุทธศาสตร/ควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยง  แผนงบประมาณ  ติดตามและประเมินผล  รายงานสารสนเทศ  สรรหาบรรจุ

แตงตั้ง  ทะเบียนประวัติ  วินัย  พัฒนาบุคลากร  และสวัสดิการ  

     3.  งานคลังและพัสดุ มีภาระงานยอย  การเงิน  บัญชี  พัสดุ  สิทธิประโยชน 

     4.  งานบริการ มีภาระงานยอย  อาคารสถานท่ี  รักษาความปลอดภัยและจราจร  

ยานพาหนะ  สาธารณูปโภค  เอกสารการพิมพ  และอนุรักษพลังงาน 
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2. วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

 วิสัยทัศน 

 เปนหนวยงานท่ีมุงม่ันในการบริการและพัฒนาบุคลากรของกองบริหารทรัพยากรใหเปน 

มืออาชีพในการใหบริการ และยึดหลักธรรมาภิบาล" 

พันธกิจ 

1) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรของกองบริหารทรัพยากรใหมีสมรรถนะดานการบริการอยางมืออาชีพ 

2) สนับสนุนและสงเสริมบุคลากรของกองบริหารทรัพยากรใหมีขีดความสามารถในการทํางานภายใต

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 

3) สงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ยุทธศาสตร 

1) กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานการบริการ 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารงาน 

3) สนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

4) พัฒนาการใหบริการดานการบริหารทรัพยากร 

5) พัฒนาระบบงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ โปรงใส และเปนธรรม 

6) เสริมสรางคุณภาพชีวิต ขวัญกําลังใจ และสรางภาพลักษณท่ีดี 

7) สนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

8) สงเสริมบุคลากรของกองบริหารทรัพยากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

เอกลักษณ  

             “เกษตรอุตสาหกรรม” 
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3. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารจดัการ/แผนภูมิการแบงสวนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  บริบทของกองบริหารทรัพยากร  

3.1.1 การจัดตั้งหนวยงาน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  2548   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง การแบง

สวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง เปน 2 กอง 3 คณะคือ 

1)  กองบริหารทรัพยากร 

2)  กองการศึกษา 

3)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร                     

4)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร             

5)  คณะวิศวกรรมศาสตร 

3.2  รายละเอียดโครงสราง แผนภูมิหนวยงาน แบงเปน 2 กรณี 

  3.2.1 กรณีท่ีเปลี่ยนแปลงโครงสรางการจัดแบงหนวยงานภายในใหมเหตุผล 

ความจําเปนในการแบงโครงสรางการจัดแบงหนวยงานภายใน 
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3.2.2 ประโยชนท่ีหนวยงานคาดวาจะไดรับจากการกําหนดตําแหนงใหเปน 

ระดับสูงข้ึนตามโครงสรางใหม 

3.2.3  กรณีไมเปลี่ยนแปลงโครงสรางการจัดแบงหนวยงานภายในใหม 

3.3 วัตถุระสงคของการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากร  

3.3.1 วัตถุประสงค อาศัยอํานาจตามมาตรา  7  ในหมวด 1  บทท่ัวไปของพระ 

ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  2548 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 122  ตอนท่ี 6   

ก. หนาท่ี 19 ) โดยมีเนื้อหาคือ ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติ      

ทําการสอนทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแก 

สังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จการศึกษาดาน 

อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพ เฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก 

3.3.2 วัตถุประสงคของ กองบริหารทรัพยากรกํากับดูแลการปฏิบัติงานตาม 

นโยบายขอมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

บริหารมหาวิทยาลัยตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งของกระทรวง ทบวงกรม มติคณะรัฐมนตรี

หรือคําสั่งนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ และระเบียบแบบแผนของทางราชการบริหารมหาวิทยาลัยตาม

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งท่ีมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหรือมอบหมาย 

        3.3.3 ปกครองบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในมหาวิทยาลัย และควบคุมดูแล

การปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจาง ใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

        3.3.4  กําหนดวิธีการและกระบวนการปฏิบัติงาน การสั่งการ การประสานงาน การ

ควบคุมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

1) ดําเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยท้ังขาราชการและ

ลูกจางตามท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

และคานิยมตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และการทํานุบํารุงรักษา

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

3) สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหแกขาราชการและลูกจาง 

4) จัดระบบและวิธีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหท่ัวถึง 

5) กํากับดูแลการจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

6) กํากับดูแลการบริหารงบประมาณ และการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

3.4  หนาท่ีของกองบริหารทรัพยากร 

3.4.1  ดานการบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ีดังนี้ 

1)  ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณของกอง 
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2)  ดําเนินการเก่ียวกับงานเจาหนาท่ีของกอง 

3)  ดําเนินการเก่ียวกับการเงินและบัญชีของกอง 

4)  ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุของกอง 

5)  ดําเนินการเก่ียวกับงานคํารับรองของการปฏิบัติราชการของกอง 

6)  ดําเนินการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธของกองและเขตพ้ืนท่ี 

7)  ดําเนินการเก่ียวกับงานทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

8)  ดําเนินการเก่ียวกับงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.4.2  ดานงานยุทธศาสตรและบุคลากร มีหนาท่ีดังนี้ 

1)  ดําเนินการเก่ียวกับงานยุทธศาสตรของกองและเขตพ้ืนท่ี 

2) ดําเนินการเก่ียวกับงานแผนและงบประมาณของกองและเขตพ้ืนท่ี 

3)  ดําเนินการเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดของกอง 

       และเขตพ้ืนท่ี 

4) ดําเนินการเก่ียวงานสรรหาและบรรจุแตงตั้งของกองและเขตพ้ืนท่ี 

5)  ดําเนินการเก่ียวงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกองและเขตพ้ืนท่ี 

6)  ดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบของ 

     กองและเขตพ้ืนท่ี 

7)  ดําเนินการเก่ียวกับงายวินัยและนิติกรของกองและเขตพ้ืนท่ี 

8)  ดําเนินการเก่ียวกับงานสวัสดิการของกองและเขตพ้ืนท่ี 

9)  ดําเนินการเก่ียวกับงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.4.3  ดานงานคลังและพัสดุ  มีหนาท่ีดังนี้ 

1)  ดําเนินการเก่ียวกับงานการเงินของเขตพ้ืนท่ี 

2)  ดําเนินการเก่ียวกับงานบัญชีของเขตพ้ืนท่ี 

3)  ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุของเขตพ้ืนท่ี 

4)  ดําเนินการเก่ียวกับงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.4.4  ดานงานบริการ  มีหนาท่ีดังนี้ 

1)  ดําเนินการเก่ียวกับงานอาคารสถานท่ีและหอพักของเขตพ้ืนท่ี 

2)  ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของกองและเขตพ้ืนท่ี 

3)  ดําเนินการเก่ียวกับงานยานพาหนะของกองและเขตพ้ืนท่ี 

4)  ดําเนินการเก่ียวกับงานสาธารณูปโภคของกองและเขตพ้ืนท่ี 

5)  ดําเนินการเก่ียวกับงานเอกสาร- สิ่งพิมพของกองและเขตพ้ืนท่ี 

6)  ดําเนินการเก่ียวกับงานอนุรักษพลังงานของกองและเขตพ้ืนท่ี 

7)  ดําเนินการเก่ียวกับงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. จํานวนบุคลากรกองบริหารทรัพยากร 

 

  เพศ วุฒิการศึกษา ประเภทตําแหนง   

หนวยงาน หญ
ิง 

ชา
ย 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

อน
ุปริ

ญ
ญ

า 

ปว
ส.

 

ต่ํา
กว

า 
ม.

6 

ขา
รา

ชก
าร

พล
เรื

อน
 

พน
ักง

าน
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จา

งป
ระ

จาํ
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

รวม 

กองบริหารทรัพยากร 13 10 1 18 1 2 1 1 2 12 3 5 23 

 - งานยุทธศาสตรและบุคลากร 3 1 0 4 0 0 0 0 0 3 1 0 4 

 - งานคลังและพัสดุ 6 1 0 6 0 1 0 0 1 6 0 0 7 

 - งานบริการ 1 6 0 4 1 1 1 0 1 1 1 4 7 

 - งานบริหารทั่วไป 3 1 1 4 0 0 0 1 0 2 1 1 5 
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พัฒนาแผนยุทธศาสตรพัฒนาหนวยงานจากการวิเคราะห 

SWOT ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน 
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5. วิเคราะห Swot กองบริหารทรัพยากร ท้ัง 4 งาน 

 

แบบวิเคราะห  SWOT  กองบริหารทรัพยากร 

งานคลังและพัสดุ 

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) 

1. บุคลากร มีความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหมๆ มี

ความทุมเทเสียสละ กระตือรือรนในการทํางาน

และมีประสบการณในวิชาชีพเขารับอบรมความรู

ใหมๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ 

1. คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) ไม

สามารถสื่อสารใหผูปฎิบัติงานมีความเขาใจ และ

ไมสามารถทําตามคูมือได (New GFMIS Thai) 

2. ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย,ระเบียบ

การเบิกจายของกระทรวงการคลังท่ีเก่ียวของ, 

มาตราฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตองอธิบายเก่ียวกับ

ระเบียบงานพัสดุและการเงิน ท่ีเก่ียวของกับการ

เบิกจายและข้ันตอนท่ีถูกตอง  ซ่ึงมีผู

ประสานงานกลาง ทําใหเกิดปญหาในการสื่อสาร

คลาดเคลื่อน ทําใหปญหาไมไดรับการแกไข 

(ERP: Enterprise resource planning) 

3. มีการติดตามการเบิกจายและจัดทํารายงานงบ

การเงินเสนอผูบริหารใหทราบวิเคราะหผลการ

เบิกจายใหถูกตองและเขาใจงาย 

3. มีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอตอภาระ

งาน จึงทําใหการปฏิบัติงานลาชา  

4. บุคลากรสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา กับ

บุคลากร อาจารย ในการเบิกจายเงินใหเปนไป

ต า ม ก ฎ  ร ะ เบี ย บ  ข อ บั ง คั บ  ได อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ  

4. ไมมีการสรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เสนอตอผูบริหาร  

  

แบบรายงาน  SWOT  กองบริหารทรัพยากร 

งานคลังและพัสดุ 

          O – Opportunities (โอกาส)              T – Threats (อุปสรรค)          

1. มหาวิทยาลัยและหนวยงานของรัฐมีการจัด

โครงการเพ่ิมพูนความรู  ความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานอยูเสมอ  

1. เอกสารการเบิกจายไมสมบูรณครบถวน มีการ

แกไข ทําใหการทํางานลาชา 

2. มหาวิทยาลัยมีการสรางขวัญและกําลังใจใน 2. ร ะบ บ บ ริ ห ารท รั พ ย าก รอ งค ก ร  (ERP: 
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การทํ างาน โดยการให รางวั ล ดี เด น ในการ

ปฏิบัติงาน เชน ราชมงคลสรรเสริญ  

Enterprise resource planning) ข อ ง

มหาวิทยาลัยมีความลาชา และเขาใชงานไมได

บอยครั้ง  

3. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหบุคลากรกาว

เขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

3. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) มีความ

ลาชา สงผลใหการเบิกจายเงินลาชา และตอง

ทํางานนอกเวลาราชการ  

 4. อุปกรณ เครื่องมือ ในการปฏิบั ติ งาน ไม

ทันสมัย ไมสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีมี

ความจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานได  

 

แบบวิเคราะห  SWOT  กองบริหารทรัพยากร 

งานบริหารท่ัวไป 

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) 

1. มีแผนปฏิบัติงาน มีการติดตามประเมินผล

อยางตอเนื่อง 

1. การกําหนดกรอบภาระงาน TOR ในบางงาน

ยังไมเหมาะสม  

2. บุคลากรมีการเรียนรูงานรวมกัน สามารถ

ปฏิบัติงานทดแทนกันได 

2. การเผยแพรขาวสารและระบบสารสนเทศของ

งานบริหารท่ัวไปยังไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร 

3. บุคลากรมีความพรอมในการพัฒนาศักยภาพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหการพัฒนางาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรบางสวนไมใหความสําคัญกับการ

พัฒนางานในเชิงรุก 

4. บุคลากรมีความภักดีตอองคกร และสวนใหญมี

ความทุมเทเสียสละใหกับงานสวนกลางและกอง 

4. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจระเบียบท่ี

เก่ียวของ วิธี แนวทาง ข้ันตอนปฏิบัติท่ีดีและ

ถูกตอง ทําใหการปฏิบัติงานลาชา 

5. บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

5. การจัดเก็บเอกสารในปจจุบันยังมีบางสวนท่ีมี

การจัดเก็บเปนแบบแฟมเอกสารทําใหการสืบคน

เอกสารยอนหลังท่ีผานมา 5 - 10 ปเปนไปอยาง

ลาชา 

6.บุคลากรมีความหลากหลาย ดานวัยวุฒ ิคุณวุฒิ 

มีตําแหนงตางๆ ท่ีหลากหลายสายงาน  

6. ขาดการสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชใน

การจัดเก็บเอกสาร 

7.ผูบริหารเห็นความสําคัญของงาน 7. เจาหนาท่ียังขาดความรู ทักษะในการใชระบบ
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ประชาสัมพันธ และใหการสนับสนุนการจัดหา

อุปกรณในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน 

8.มีความสัมพันธท่ีดีกับสื่อมวลชน ทําใหไดรับ

การสนับสนุนในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

8.งบประมาณในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธมี

จํากัด 

 

9.มีเครือขายความรวมมือในการทํางานกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก

องคกร 

9.ขาดเครื่องมือและอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพใน

การดําเนินงาน 

10.มีบุคลากรเฉพาะทางดานวิชาชีพนิเทศศาสตร 

ท่ีมีความรู ทักษะ สามารถทํางานไดหลากหลาย

หนาท่ี ภายใตทรัพยากรท่ีจํากัด 

10.หลายหนวยงานไมใหความสําคัญกับการ

ประชาสัมพันธ สงผลใหงานท่ีดีไมไดรับการ

เผยแพร 

11.ผูบริหารเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีอิสระใน

การคิดสรางสรรคงาน (create) เพ่ือการผลิตสื่อ

ท่ีหลากหลาย 

11.มีงานเรงดวนท่ีตองทําการประชาสัมพันธ ไม

สามารถกําหนดแผนงานไวลวงหนาได 

12.มีเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนตอการ

ดําเนินงาน 

12.ขาดความตอเนื่องในการทํางานเนื่องจากมี

บุคลากรจํากัดและรับผิดชอบในหลายหนาท่ี 

สงผลใหงานดานการผลิตสื่อลาชา 

13.มีการปรับปรุงรปูแบบของการสื่อสารและการ

ทํางานเปนทีม 

13.บุคลากรทีปฎิบัติงานดานสารบรรณ ยังขาด

แรงจูงใจในการทํางาน และขาดทัศนคติท่ีดีตอ

งานท่ีไดรับมอบหมาย 

14.บุคลากรในสวนงานสารบรรณมีสวนรวมใน

การกําหนดแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน

ของสวนงาน 

14. ขาดทักษะ ความรูท่ีถูกตองตามระเบียบงาน

สารบรรณ ความเขาใจท่ีเหมาะสมกับงานสาร

บรรณ 

15.บุคลากรมีจํานวนท่ีเพียงพอกับการดําเนินงาน

ดานสารบรรณ 

15.อุปกรณสํานักงานท่ีเก่ียวของกับงานสาร

บรรณ ชํารุดและไมทันสมัย 

16.บุคลากรมีประสบการณจากการดําเนินงาน

ดานงานสารบรรณมาเปนเวลานาน 

16. ผูมารับบริการไมมารับหนังสือตาม

กําหนดเวลา ทําใหเกิดความลาชาของเอกสาร ไม

เปนไปตามระบบงานสารบรรณ 

17.ผูบริหารสนับสนุนการดําเนินงานในทุกดาน

ของงานสารบรรณ 
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แบบรายงาน  SWOT  กองบริหารทรัพยากร 

งานบริหารท่ัวไป 

          O – Opportunities (โอกาส)              T – Threats (อุปสรรค)          

1. รัฐบาลสงเสริมใหสวนราชการทุกภาคสวนเปน

องคกรแหงการเรียนรู 

1. มีงบประมาณสนับสนุนดานครุภัณฑสํานักงาน

ไมเพียงพอ 

2. ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให

ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร รวมท้ังการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2. สถานการณโรคระบาด สงผลตอการดําเนิน

กิจกรรมและการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ 

และการปฎิบัติงานไดนําระบบเทคโนโลยีมาใช 

ทําใหกระบวนการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง  

3. แนวคิดการสรางองคกรแหงการเรียนรูเปน

ยุทธศาสตรสําคัญขององคกรสมัยใหม 

3. มีระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ พระราชบัญญัติ

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานจํากัดเฉพาะเจาะจง  

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสําคัญในการ

สื่อสาร 

4. ระบบไฟฟาขัดของบอย มีผลกระทบตองาน 

5.มีเครือขายความรวมมือในการทํางานกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกท่ีดี 

สงผลตอการแลกเปลี่ยนองคความรูและชองทาง

การประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 

5.มีการแขงขันดานการสื่อสารสูงจากทุก

หนวยงาน ในรูปแบบของสื่อและแพลตฟอรม

ตางๆ 

6.ความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหบุคลากรได

เรียนรูจากสื่อท่ีหลากหลายและนํามาปรับใชกับ

รูปแบบการสื่อสารขององคกรเพ่ือบรรลุตาม

เปาหมาย 

6.การนําเสนอผลงานนวัตกรรม วิจัย ท่ีได

นําเสนอผานสื่อ ขาดการสานตอ 

 

7. ผูบริหารสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองในเรื่อง 

การ การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานใน

สถานศึกษา และหนวยงานตางๆ 

 

 

 

แบบวิเคราะห  SWOT  กองบริหารทรัพยากร 

งานบริการ 

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) 

1. บุคลากรมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรสวนใหญ ไมไดรับการฝกอบรมในงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
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2.  มีทรัพยากรเพียงพอสําหรับการพัฒนาอาคาร

และสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยฯ 

2. บุคลากรมีภาระหนาท่ีรับผิดชอบมากข้ึน 

เนื่องจากปริมาณงานมากกวาบุคลากร 

 

3. บุคลากรมีวุฒิการศึกษาตรงตามสายงานท่ีทํา 3. บุคลากรขาดอุปกรณและเครื่องมือในการ

ปฎิบัติงาน 

4. บุคลากรมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ ผลสัมฤทธิ์

ของงาน 

4. บุคลากรสวนใหญขาดทักษะดานเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 

 5. พ้ืน ท่ีงานดานภู มิ ทัศนและสิ่ งแวดลอมไม

สัมพันธกับจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูอยางจํากัด 

  

แบบรายงาน  SWOT  กองบริหารทรัพยากร 

งานบริการ 

          O – Opportunities (โอกาส)              T – Threats (อุปสรรค)          

1.  ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนา

ตนเองเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ  เชน  การอบรม

มาตรฐานงานชาง การดูแลรักษางานภูมิทัศน 

เปนตน 

1. หนวยงานมีงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ

ในการฝกอบรม 

 2. ผูปฎิบัติงานตองปฎิบัติงานภาคสนาม ทําใหไม

สามารถเขารวมอบรมพัฒนาตนเองได  

 

แบบวิเคราะห  SWOT  กองบริหารทรัพยากร 

งานยุทธศาสตรและบุคลากร 

Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) 

 1 .  ผู บ ริห าร มี วิ สั ย ทั ศน ก ว า งไกลและใช

ยุทธศาสตรการบริหารงานเชิงรุกแนวใหมทัน

เหตุการณการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย 

1. บุคลากรสวนใหญ มีงบประมาณไมเพียงพอใน

การฝกอบรมในงานท่ีรับผิดชอบ 

2. บุคลากรมีความรูความสามารถดานวิชาการ

และวิชาชีพท่ีหลากหลาย 

2. บุคลากรมีภาระหนาท่ีมากเพ่ิมข้ึน 

 

3. บุคลากรมีสวนเก่ียวของไดมีสวนรวมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

3. บุคลากรท่ีปฎิบัติงานมานาน ไมไดรับการ

บรรจุเนื่องจากมีการจัดสรรอัตราท่ีจํากัด 
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4. บุคลากรไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนา

ตนเอง ตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรเพ่ือมุง

สูอัตลักษณ 

4. บุคลากรสวนใหญขาดทักษะดานเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 

5. บุคลากรมีวุฒิการศึกษาตรงตามสายงานท่ีทํา 5 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและเปลี่ยนผูบริหาร

ทําใหการปฎิบัติงานดานงบประมาณไมเปนไป

ตามแผน และมีการปรับปรุงขอมูลหลายครั้ง 

6. บุคลากรมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ ผลสัมฤทธิ์

ของงาน 

 

7 ผูปฎิบัติงานมีการวางแผนการทํางานลวงหนา  

8 ผูปฎิบัติงานมีการประสานงานกับทุกหนวยงาน

ในมหาวิทยาลัย 

 

9 ผูปฎิบัติงานมีการบริการใหขอมูล กับ

หนวยงานในมหาวิทยาลัย 

 

 แบบรายงาน  SWOT  กองบริหารทรัพยากร 

งานยุทธศาสตรและบุคลากร 

          O – Opportunities (โอกาส)              T – Threats (อุปสรรค)          

1. มีแหลงเงินทุนจากภายนอกท่ีสามารถนํามาใช

ในการพัฒนางานได 

1. บุคลากรที มีความรูความสามารถลาออก 

เนื่องจากไมไดรับจัดสรรอัตราใหบรรจุ  

 2. พ้ืนท่ีไมสามารถเพ่ิมกรอบอัตรากําลังในการ

สรรหาบุคลากรได เนื่องจากสวนกลางเปนผู

วิเคราะหและกําหนดอัตรากําลังท่ี เหมาะสม

ใหกับพ้ืนท่ี 

 3. อุปกรณหรือเครื่องมือท่ีใชในการทํางาน มีอายุ

การใชงานมานาน ทําใหการทํางานลาชา 
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แผนปฎิบัติราชการ 2565 มทร.ลานนาลําปาง 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ลําปาง 

สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ไดปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 วันท่ี 30 เมษายน 2562 ระบุให

หนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อใหการดําเนินงานของ องคกรบรรลุผล

ตามเปาหมาย และการบรหิารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ 

ประกอบดวย แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ ใชเปนกรอบในการจัดทํา 

แผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน แผนระดับท่ี 2 อาทิ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ นโยบายและแผนระดับชาติ

วาดวยความมั่นคง แหงชาติ ซึ่งเปนแผนท่ีเปนการเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ และบริบทประเทศ

ไทย เพื่อใหเกิดความชัดเจน มากย่ิงขึ้น และแผนระดับท่ี 3 คือ แผนท่ีจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี  2 สูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว หรือจัดทํา

ขึ้นตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดมีการศึกษา วิเคราะหความ

เช่ือมโยงสอดคลองระหวางแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 เพื่อ นํามาจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป 

(พ.ศ. 2564) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยไดจัดทํา รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ในการขับเคล่ือนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติได อยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล มีผลลัพธเปน

รูปธรรม เปนระบบ โดยสามารถเช่ือมโยงฐานขอมูลท่ีอยูในความรับผิดชอบ รวมท้ัง รายงานผลการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เขาสูระบบการติดตามและประเมินผล 

แห งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country 

Reform :  eMENSCR)   

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน

เปาหมายการ พัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 

ใหสอดคลองและบูรณา การกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย และกําหนดวิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนา ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนา อยางตอเน่ือง สังคมเปนธรรม ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยมียุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศ 6ยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรดาน ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 4) 

ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน 

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ ภาครัฐ ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเกี่ยวของ 2 ยุทธศาสตรคือ 2) 



17 

 

 

 

ยุทธศาสตรดานการสราง ความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติ มี ท้ังส้ิน 23 แผนแมบท  ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนท่ีจัดทําไวเพื่อให

บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร ชาติ โดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของจะตองปฏิบัติให

เปนไปตามน้ัน รวมท้ังการจัดทํางบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรท้ังน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา มีสวนเกี่ยวของกับแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตร คือ 1) ประเด็นท่ี 5การทองเท่ียว 2) ประเด็นท่ี 6การพัฒนาพื้นท่ีและเมืองนาอยู

อัจฉริยะ 3) ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 4) ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการ เรียนรู

5) ประเด็นท่ี 23การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

แผนการปฏิรูปประเทศ   

แผนการปฏิรูปประเทศ ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

ประกอบดวย  ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมี

โอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อ ขจัดความเหล่ือมล า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

ท้ังน้ี การปฏิรูปประเทศตองสอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซึ่งแผนการ

ปฏิรูปประเทศ ประกอบดวย 13 ดาน มีประเด็นท่ี เกี่ยวของกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา คือ 1) ดานการศึกษา  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับ ท่ี  12 (พ .ศ. 2560 – 2564) ไดกํ าหนด

วัตถุประสงคและ เปาหมาย รวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยม6ี ยุทธศาสตรตามกรอบ

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน คือ 1) การเสริมสราง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย2) การสราง ความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล าในสังคม 3) การสราง

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 4)  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน 5) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศสูความมั่งคั่ง และย่ังยืน 6) 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 7) การ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรม 

9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ และ 10) ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คือ 1) การเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุน มนุษย 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ประเทศไทยจะยังคงเผชิญกับแนวโนมการ

เปล่ียนแปลง ตาง  ๆ ของโลก ท้ังท่ีเปนแนวโนมการเปล่ียนแปลงระยะส้ันและระยะยาวท่ีสามารถ
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คาดการณผลกระทบได และท่ีไม สามารถคาดการณผลท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางชัดเจน ซึ่งจะสรางผลกระทบ

ตอประเทศไทยในมิติตาง ๆ อยางมี นัยสําคัญ ดวยขนาดและลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป โดยบริบท

และเงื่อนไขสภาพแวดลอม ภายในประเทศจะ  

เปนตัวแปรหลักท่ีบงช้ีวาบริบทการเปล่ียนแปลงจากภายนอกท่ีเกิดขึ้นจะสรางโอกาสหรือ เปนความ

เส่ียงตอการ พัฒนาประเทศ รวมถึงมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทางของไทยในอนาคต การทบทวน

บริบทการพัฒนาประเทศ ภายใตสวนท่ี 2 น้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ฉายภาพแนวโนมการเปล่ียนแปลง

ระดับโลก (Megatrends) ท่ีสําคัญ และคาดวาจะมีผลตอทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต (2) สรุป

สาระสําคัญของผลกระทบจากการแพรระบาด ของโรคโควิด-19 ซึ่งไดสรางผลกระทบตอประเทศไทยใน 

หลากหลายมิติและเปล่ียนแปลงฉากทัศนของการพัฒนา ท่ัวโลกไปอยางส้ินเชิง และ (3) ทบทวนสถานะ

ของการพัฒนาประเทศ ท้ังในดานความมั่นคง ความสามารถในการ แขงขนั การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การสราง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสรางการเติบโตท่ีเปนมิตร ตอส่ิงแวดลอม และการ

ปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงนําเสนอผลท่ีเกิดขึ้นจากการ เปล่ียนแปลง

ระดับโลกและ ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ท่ีมีตอประเทศไทย โดยมีองคประกอบหลักของการ 

ขับเคล่ือนประเทศสู“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางย่ังยืน” (Hi-Value and Sustainable 

Thailand) ดังน้ี  

องคประกอบที่ 1 มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย  

- หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  

- หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความย่ังยืน  

- หมดุหมายท่ี 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสําคัญของโลก  

- หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

- หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ี

สําคัญของภูมิภาค - หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปนศูนยกลางดานดิจิทัลและอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะของอาเซียน 

องคประกอบที่ 2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกจิและสังคม  

- หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มศีักยภาพสูง และสามารถ

แขงขันได  

- หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน  

- หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมท่ี

เพียงพอเหมาะสม  

องคประกอบที่ 3 มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

- หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า  

- หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
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องคประกอบที่ 4 มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  

- หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเน่ือง ตอบโจทยการ

พัฒนาแหงอนาคต - --- หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ

โจทยประชาชน  

 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)  

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอ

รัฐสภา วันพฤหัสบดี ท่ี 25กรกฎาคม 2562โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 

ดังน้ี 1) การปกปองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย 2) การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของ

ประเทศและความสงบสุขของประเทศ 3) การทํานุ บํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสราง

บทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถใน การแขงขันของไทย 6) การ

พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสรางความ เขมแข็งจากฐาน

ราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนา ระบบ

สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอมเพื่อ

สรางการ เติบโตอยางย่ังยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิ ชอบ และกระบวนการยุติธรรม “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหเปนผูนําดาน

เทคโนโลยีและกาวไปสูมหาวิทยาลัย นวัตกรรมเพื่อชุมชนอยางแทจริงและย่ังยืน” โดยใหบัณฑิตสามารถ

เปนท่ียอมรับของสังคมท้ังดานวิชาการ ดาน การปฏิบัติ และสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกร ท่ี

สามารถตอบสนองชุมชน จากการสรางความ เช่ียวชาญเฉพาะทางและสามารถถายทอดองคความรู

เหลาน้ี กลับคืนแกชุมชนเพื่อสามารถสรางอาชีพใหแกชุมชน อยางย่ังยืน ดวยการมีสวนรวมทางสังคม

(Social Engagement) น่ีคือ เปาหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนาดวยเหตุน้ีจึง

เปนท่ีมาของการสรางกรอบนโยบาย สําหรับการตอบโจทยการเปนท่ีพึ่งของชุมชน  สังคม ประเทศชาติ 

และนานาชาติ จากบัณฑิตและองคกรของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของ มหาวิทยาลัย 

โดยใชแนวคิดการพัฒนา ท่ีเกิดจากการระเบิดความคิดของบุคลากรภายในรวมกัน ภายใตการ ขับเคล่ือน

แบบมี สวนรวมของทุกภาคสวน บนพื้นฐานของการสรางกลไกของผูบริหารท่ีดี เพื่อมุงสูการขับเคล่ือน 

องคกรใหบรรลุ ผลสัมฤทธ์ิท่ีต้ังไว และกอเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยางสมบูรณ  

 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการดําเนินภารกิจภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. เพื่อใหทุกหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ใชเปนกรอบแนวทาง

ในการ จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ลานนาไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีผลลัพธเปน
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รูปธรรม และเปนระบบ  

แผนปฏิบัติราชการ  

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนัก

ปฏิบัติสู ศตวรรษท่ี 21  

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอยางมืออาชีพ เพื่อสราง

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ สําหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ  

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรสมัยใหมสู

ความเปนเลิศ  

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 4 การสงเสริมสังคมภาคีเครือขาย ยกระดับศักยภาพสังคม 

คุณภาพชีวิตท่ีเปน มิตรกับส่ิงแวดลอมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงลานนาใหสามารถปรับตัวไดทัน

ตอพลวัตการเปล่ียนแปลงของ โลก  

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การสืบสาน รักษา ตอยอด ปรัชญาและศาสตรพระราชาเพื่อการ

พัฒนาท่ี ย่ังยืน คาใชจายบุคลากรภาครัฐและงบบริหารจัดการสํานักงาน (ไมรวมกลุมโครงการ) 
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สวนที่ 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  

2.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ   

1) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

(1) เปาหมาย  

- คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

- สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต   

(2) ประเด็นยุทธศาสตร  

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย 

ต้ังแตชวง การต้ังครรภ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสราง

ทรัพยากรมนุษยท่ีมี ศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความ

รอบรูทางการเงิน มี ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแตละ

ชวงวัย ความสามารถในการ ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติใหคนทุกชวงวัยท่ี

เคยกระทําผิดไดกลับมาใชชีวิตใน สังคมไดอยางสงบสุขและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  

ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย

มุงเนน ผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม 

การเปล่ียนบทบาท ครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู

ตลอดชีวิต การสรางความ ต่ืนตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหนง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย อาคเนยและประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู

โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และการสรางระบบ การศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

ประเด็นการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ

คณิตศาสตร ดาน ทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคล่ือนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษย

สัมพันธ รวมถึงผูมี ความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหน่ึงหรือหลายดาน โดยการพัฒนาและรักษา

กลุมผูมีความสามารถพิเศษของ พหุปญญาแตละประเภท การสรางสภาพแวดลอมและระบบสนับสนุน

ประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปญญา การ สรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอ

ยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง  

ประเด็นการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย มุงเนน การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย การสงเสริมบทบาทในการมีสวนรวมของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปลูกฝงและพัฒนาทักษะ

นอกหองเรียน และการพัฒนาระบบ ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย  

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความ
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เปนอยูของคนไทยดีขึ้น เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาสังคมและ

ครอบครัวไทย  

 

2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

(1) เปาหมาย   

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน  

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขนัสูงขึ้น 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร   

ประเด็นการเกษตรสรางมูลคา ประเทศไทยเปนหน่ึงในผูเลนสําคัญดานการผลิตและการคา

สินคา เกษตรในเวทีโลกดวยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตรอน และมีขอไดเปรียบดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพท่ีสามารถ พัฒนาตอยอดโครงสรางธุรกิจการเกษตรดวยการสรางมูลคาเพิ่ม เนนเกษตร

คุณภาพสูงและขับเคล่ือนการเกษตร ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิต

ภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลคา และความ หลากหลายของสินคาเกษตร เพื่อรักษาฐานรายไดเดิม

และสรางฐานอนาคตใหมท่ีสรางรายไดสูง ท้ังเกษตรอัต ลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ 

เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น  

ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยตองพรอมรับมือ

และสราง โอกาสจากความทาทายท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ท่ีเปนผลของการหลอ

หลอมเทคโนโลยีดิจิทัล  เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเขาดวยกัน กอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง รวดเร็วเปนวงกวางและลึกซึ้งท้ังระบบอยางท่ีไมเคยปรากฏมา

กอน ประเทศไทยจึงจําเปนตองเปล่ียนแปลงพื้นฐาน โครงสรางอุตสาหกรรมและบริการ โดยสราง

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตท่ีขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู ประเทศพัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีแหงอนาคต เพิ่มบุคลากรท่ีมีทักษะและความรูตามความตองการ ของตลาด สรางระบบนิเวศ

อุตสาหกรรมและบริการท่ีเหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ อยางย่ังยืน  

ประเด็นสรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว โดยรักษาการเปนจุดหมายปลายทางท่ี

สําคัญของ การทองเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวทุกระดับและเพิ่มสัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีมี

คุณภาพสูง มุงพัฒนา ธุรกิจดานการทองเท่ียวใหมีมูลคาสูงเพิ่มมากย่ิงขึ้น ดวยอัตลักษณและวัฒนธรรม

ไทย และใชประโยชนจากขอมูล และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจและความ

หลากหลายของการทองเท่ียวใหสอดรับกับ ทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม โดยการสรางและใช

ประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ รวมท้ังเทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการสงเสริมการตลาด การดูแลความ

ปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวทุกกลุม รวมถึง คนพิการและผูสูงอายุ การใช

ประโยชนจากการทองเท่ียวใหเอือ้ตอผลิตภัณฑชุมชนและเศรษฐกิจตอเน่ือง พัฒนา แหลงทองเท่ียวเดิม

และสรางแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะโดยคํานึงถึงศักยภาพของแตละพื้นท่ี การ สงเสริมการ

ทองเท่ียวพ านักระยะยาว ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรท่ี 
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เอื้อตอการเติบโตของการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสรางรายไดไปสูชุมชนและ

เมืองอยาง ท่ัวถึงและย่ังยืน และพัฒนาการเช่ือมโยงการทองเท่ียวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อ

การเปนแมเหล็กดึงดูด นักทองเท่ียวอยางประทับใจตลอดการทองเท่ียวจนเกิดการทองเท่ียวซ าและ

แนะนําตอ  

ประเด็นโครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสรางพื้นฐานเปนส่ิงจําเปนสําหรับ

ประเทศไทยใน การกาวสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเช่ือมตอท่ีสําคัญของภูมิภาค

เอเชีย ในยุคของการ เปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง โครงสรางพื้นฐานจะ

ครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทาง กายภาพในดานโครงขายคมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี 

ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อ อํานวยความสะดวกและลดตนทุนในการเคล่ือนยาย

สินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับ ประชาคมโลก  

พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม ไม

วาจะเปน ผูประกอบการรายใหญ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม 

รวมท้ังเกษตรกร ให เปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการท่ีมี

ความสามารถในการแขงขันและ มีอัตลักษณชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ดาน คอื นวัตกรรมในการสราง

โมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินคาและ บริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พรอม

ท้ังเปนนักการคาท่ีเขมแข็งท่ีจะนําไปสูการ สนับสนุนการเปนชาติการคา มีความสามารถในการเขาถึง

ตลาดท้ังในและตางประเทศ เปนผูประกอบการท่ี “ผลิตเกง ขายเกง” หรือ “ซื้อเปน ขายเปน” บริการ

เปนเลิศ สามารถขยายการคาและการลงทุนไปตางประเทศ รวมท้ัง สงเสริมใหผูประกอบการมีธรรมาภิ

บาล  

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได เพิ่มผลิตภาพ

การผลิต ของประเทศ ท้ังในปจจัยการผลิตและแรงงาน เกิดการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

ความสามารถในการแขงขัน ของประเทศเพิ่มขึ้น  

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เก่ียวของ)  

2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   

(1) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

(1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ   

เปาหมายที่ 1 คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย 

สติปญญา และคุณธรรมจริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต  

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ดัชนีการพัฒนามนุษย (คาคะแนน) 0.79  

(1.2) แผนยอยของแผนแมบทฯการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพ มนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ จําเปนตองมุงเนนการพฒันาและยกระดับคน
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ในทุกมิติและในทุก ชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคล่ือนการพัฒนา

ประเทศไปขางหนาไดอยางเต็ม ศักยภาพ ซึ่งจําเปนตองมีการเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย อยางเปนระบบต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ

การมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ี มีประสิทธิภาพ  

แนวทางการพัฒนา  

1) สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย สรางครอบครัวท่ีเหมาะสมกับโลกในศตวรรษท่ี 21 

โดย สงเสริมความรูในการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมกับคานิยมของคนรุนใหม และการจัดกิจกรรมท่ี

เหมาะสมบน ฐานความรูทางวิชาการต้ังแตชวงต้ังครรภและถึงชวงอายุตาง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการ

เรียนรู การทํางานและ การดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชากรแตละชวงวัย รวมถึงการใหทุกภาค

สวนในสังคมเขามามีสวนรวม พรอม ท้ังการพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการสรางครอบครัวอบอุน

เขมแข็ง โดยเนนการสงเสริมการเกื้อกูลกันของคน ทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว 

การสงเสริมนโยบายการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการ ทํางาน การสงเสริมสนับสนุนภาคเอกชน 

สถานประกอบการจัดบริการท่ีสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ สนับสนุนครอบครัวในการเล้ียงดู

บุตรและการดูแลผูสูงอายุ การสนับสนุนควบคูกับการปฏิรูปส่ือใหมีบทบาทในเชิง สรางสรรคในการให

ความรูตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งครอบครัว โดยท่ีจะตองมีระบบการจัดการท่ี อยูอาศัย

สําหรับครอบครัวท่ีเอื้อตอการดํารงชีวิตครอบครัว สงเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบ 

สนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน รวมท้ังมีระบบสนับสนุนในการ

ทํางานท่ีเอื้อ ตอครอบครัวท่ีทุกภาคสวนการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีในการทํางานท่ี สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัว  

2) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ครอบครัว และ ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน สราง

กระบวนการเรียนรูและพัฒนา ทักษะของประชากรใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของโลกใน

อนาคต สรางความตระหนักถึงความสําคัญของ การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหา

และพัฒนาสังคม รวมท้ังสนับสนุนดานวิชาการและสราง นวัตกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน เพื่อใหองคกรเครือขายชุมชนมีความเขมแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีท่ี

ประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา เฝาระวัง และ ติดตามการ

ดําเนินงานสงผลใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม การ 

ปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดยเนนใหพอแมมีวัฒนธรรมท่ีปลูกฝงใหลูกเพิ่มพูนทักษะการ

เรียนรูชี วิต  ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมท้ังสงเสริมใหทุกภาคสวนเปดพื้นท่ีแหงการเรียนรู และจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย และเหมาะสม เอื้อแกครอบครัวทุกลักษณะ  

3) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ขอมูลดาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ โดยการเช่ือมโยงขอมูลท่ีเกี่ยวกับ

การศึกษา การพัฒนา ตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เพื่อเสริมและสราง
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ศักยภาพของการดําเนินงานการพัฒนา ทรัพยากรมนุษยตามพันธกิจของแตละหนวยงานใหมีความ

เขมแข็งและตอบโจทยประเทศ เปนฐานขอมูลการ พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และ ศักยภาพบุคคลของประเทศ 

นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอยางมีทิศทางและ สอดคลองกับการ

พัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงขอมูลท่ีสนับสนุนการผลิตกําลังแรงงานท่ีมีทักษะตรงตอ ความ

ตองการของตลาดงานในอนาคต และใชประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอ มีธนาคารคลังสมองเพื่อ 

รวบรวมผูสูงอายุท่ีมีความรู ประสบการณ และทักษะเพื่อถายทอดความรู ประสบการณ และทักษะให

เกิด ประโยชนตอประเทศชาติ  

เปาหมายของแผนยอย  

- ครอบครัวไทยมีความเขมแขง็ และมีจิตสํานึกความเปนไทย ดํารงชีวิตแบบ

พอเพียงมากขึ้น  

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ   

- ดัชนีครอบครัวอบอุน รอยละ 75  

(1.3) แผนยอยของแผนแมบทฯ การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน  

ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะ

ใน ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาท่ี

ซับซอน มี ภูมิคุมกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตาง ๆ มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่น มี ความยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี และไดรับการ พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมใน

แตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได ตลอดจนการพัฒนา ทักษะการเรียนรูท่ีเช่ือมตอกับโลกการทํางาน 

รวมถึงทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ มี ทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทํางาน

กับผูอื่นไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบ กระบวนการเรียนรู และมีหลักสูตร

การศึกษาท่ีเอื้อตอทักษะชีวิต มีการเสริมสรางประสบการณชีวิต ทักษะชีวิต  และทักษะอาชีพใน

หลักสูตร และสรางการมีงานทําของวัยเรียน/วัยรุน จะชวยใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิด 

ผลสัมฤทธ์ิได  

แนวทางการพัฒนา   

1) จัดใหมีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิด

วิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกับ

ผูอื่น  

2) จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีสอดคลอง

กับ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  

3) จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะท่ีเชื่อมตอ
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กับโลก การทํางาน  

4) จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะการเปน

นักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยูรวมและทํางานภายใต

สังคมท่ีเปนพหุ วัฒนธรรม  

5) สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเช่ือมตอกันระหวางระบบ

สาธารณสุขกับ โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนปญญา และ

ความฉลาดทางอารมณ ตลอดจนภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตของกลุมวัยเรียน/วัยรุน  

เปาหมายของแผนยอย   

วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มี

สํานึก พลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และ

ทํางานรวมกับผูอื่นได อยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

คะแนนความสามารถในการแขงขันการพัฒนาทุนมนุษยดานทักษะ (Skill) ของ World 

Economic  Forum (WEF) เพิ่มขึ้นรอยละ 20  

(1.4) แผนยอยของแผนแมบทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ชวงวัยแรงงาน 

เนนการ พัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอยางตอเน่ือง สอดคลองกับ

ความสามารถเฉพาะบุคคล และความตองการของตลาดแรงงาน ท้ังทักษะฝมือ ทักษะดานเทคโนโลยี 

ทักษะภาษา มีการทํางานตามหลักการ ทํางานท่ีมีคุณคาเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ มี

วัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงค มีความรูความเขาใจ และมีทักษะทางการเงินเพื่อใหสามารถบริหาร

จัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงิน และมีการออม การรับผิดชอบของพอ

แมตอครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอํานวยความ สะดวกในการพัฒนาและ

ยกระดับศักยภาพความรู ทักษะฝมือ ความชํานาญพิเศษ การเปนผูประกอบการใหม และ การพัฒนาตอ

ยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ รวมท้ังมาตรการขยายอายุการทํางาน ตลอดจนการดึงดูด กลุม

ผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถพิเศษในตางประเทศในดานตาง ๆ ใหมาสรางและพัฒนา 

ประเทศ ท้ังในรูปแบบการทํางานช่ัวคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเปาหมายการพัฒนาประเทศ

ในชวง ระยะเวลาตาง ๆ รวมถึงผูมีความสามารถท่ีมีศักยภาพสูงดานตาง ๆ ลูกหลานชาวตางชาติท่ี

กําเนิดในประเทศไทยท่ี มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษจากท่ัว

โลก และผูเช่ียวชาญท่ีมีศักยภาพ หรือทักษะสูงในสาขาตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

ควบคูกับการรักษาและสงเสริมผูมี ความสามารถพิเศษท้ังคนไทยหรือคนตางชาติท่ีกําเนิดในประเทศไทย

ไดแสดงศักยภาพและใชความสามารถในการ ทําประโยชนและสรางชื่อเสียงใหแกประเทศ นอกจากน้ี ยัง

ตองคํานึงถึงการพัฒนา การปรับเปล่ียนทัศนคติ และ สรางศักยภาพใหผู ท่ีเคยกระทําผิดสามารถ

ประกอบอาชีพ เปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และอยูในสังคมอยาง สงบสุข  

แนวทางการพัฒนา  
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1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัยทํางานใหมีคุณภาพมาตรฐาน

สอดคลองกับ ความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดงาน รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม 

เพื่อสรางความเขมแข็ง เศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นใหกับประเทศ  

2) เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงค และความรูความเขาใจและทักษะทางการเงิน 

เพื่อ เสริมสรางความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมท้ังสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี

ใหกับวัยทํางาน ผานระบบการคุมครองทางสังคมและการสงเสริมการออม  

3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝมือใหเปนผูประกอบการใหม และสามารถ

พัฒนาตอ ยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทํางานและสรางงาน 

4) สงเสริมกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถพิเศษในตางประเทศ ท้ังใน

รูปแบบการ ทํางานช่ัวคราวและถาวร เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ รวมท้ัง

สงเสริมสนับสนุนผูมี ความสามารถพิเศษท้ังคนไทยหรือคนตางชาติท่ีกําเนิดในประเทศไทย ใหสามารถ

แสดงศักยภาพและใช ความสามารถในการทําประโยชนและสรางชื่อเสียงใหแกประเทศ ตลอดจนอํานวย

ความสะดวกใหผูเช่ียวชาญใน สาขาจําเปนหรือขาดแคลนจากตางประเทศเขามาทํางานในประเทศไทย  

5) สงเสริมการพัฒนา การปรับเปล่ียนทัศนคติ และสรางศักยภาพใหผูท่ีเคยกระทําผิดสามารถ

ประกอบ อาชีพ เปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และอยูในสังคมอยางสงบสุข  

เปาหมายของแผนยอย  

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสําคัญท่ีจะพัฒนา

ตนเองใหเต็ม ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูส่ิงใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความ

ตองการของตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น  

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

ผลิตภาพแรงงาน (รอยละตอป) ไมตํ่ากวารอยละ 2.5  

(1.5) แผนยอยการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการ

ขับเคล่ือน ประเทศ สงเสริมใหมีการทํางานหลังเกษียณผานการเสรมิทักษะการดํารงชีวิต ทักษะอาชีพใน

การหารายได มีงาน ทําท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ มีการสรางเสริมสุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรค

ใหแกผูสูงอายุ พรอมกับจัด สภาพแวดลอมใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคลอง

กับความจําเปนพื้นฐานในการ ดํารงชีวิต การมีสวนรวมของผูสูงอายุในสังคม ซึ่งหากมีการจัดทํากลุม

อาชีพและตลาดงานท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย มีการเตรียมบุคลากรสูงวัยเขาสูงาน เพื่อพัฒนา

ทักษะความสามารถและสงเสริมโอกาสการทํางานของ ผูสูงวัยภายหลังการเกษียณอายุการทํางาน การ

สงเสริมภูมิปญญาชุมชน มีมาตรการจูงใจผูประกอบการภาคเอกชน เพื่อสงเสริมการออมของพนักงานใน

กองทุนประกันสังคม และการสรางความตระหนักในการเรื่องการรอบรูดาน สุขภาพใหแกผูสูงอายุ 

รวมท้ังไดรับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง รวมถึงมีระบบการดูแล ผูสูงอายุระยะยาว

ท่ีมีความชัดเจนและบูรณาการจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จะชวยใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองได และ

สามารถเขาถึงบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  
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แนวทางการพัฒนา  

1) สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพึ่งพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ และรวมเปนพลังสําคัญตอ

การพัฒนา เศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมท้ังสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให

ผูประกอบการมีการจาง งานท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ตลอดจนจัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะในการ

ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย  สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และสงเสริมทักษะการเรียนรูในการ

ทํางานรวมกันระหวางกลุมวัย  

2) สงเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณและ

หลักประกัน ทางสังคมท่ีสอดคลองกับความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  

3) สงเสริมสนับสนุนระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ พรอมท้ังจัดสภาพแวดลอมใหเปน

มิตรกับ ผูสูงอายุ อาทิ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวันท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ เมืองท่ีเปน

มิตรกับผูสูงอายุท้ัง ระบบขนสงสาธารณะ อาคารสถานท่ี พื้นท่ีสาธารณะ และท่ีอยูอาศัยใหเอื้อตอการ

ใชชีวิตของผูสูงอายุและทุกกลุม ในสังคม  

เปาหมายของแผนยอย  

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต 

มีสวนรวม ในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคมเพิ่มขึ้น  

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

รอยละผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพมีงานทํา และรายไดเหมาะสม เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ภายในป 

2561 – 2565 

(2) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

(2.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ   

เปาหมายที่ 1. ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยี และดาน

โครงสรางพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตรของประเทศเพิ่มสูงขึ้น  

เปาหมายที่ 2. มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศเพิ่มขึ้น  

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ   

- การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 1 ใน 30 ภายในป 

2561 - 2565 - สัดสวนมูลคาการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

(รอยละของ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) รอยละ 1.5  

(2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ มุงเนนการ

วิจัยและ พัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยความตองการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพการผลิตดาน

การเกษตร ศักยภาพของ ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชย

ไดจริง โดยสงเสริมใหภาคเอกชนมี บทบาทนํา รวมท้ังการสรางเครือขายรวมกับภาคการศึกษาท้ังใน

ระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนา มาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะหทดสอบท่ี



29 

 

 

 

เปนท่ียอมรับตามขอตกลงระหวางประเทศเพื่อใหสามารถ รองรับความจําเปนของอุตสาหกรรมและ

บริการของไทยในการสงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหวาง

ประเทศ  

แนวทางการพัฒนา   

1) พัฒนาเกษตรสรางมูลคา โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในภาค

การเกษตร เปาหมายของประเทศ ไดแก เกษตรอัตลักษณ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปร

รูป และเกษตรอัจฉริยะ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย

ของผลผลิต รวมท้ังเพื่อยกระดับ รายได ลดรายจายและลดปจจัยเส่ียงในการทําการเกษตรใหกับ

เกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทาง ชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยท่ี

สําคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุพืชและสัตว การลดตนทุน แรงงานและปจจัยการผลิต การพยากรณ

อากาศและวิเคราะหปจจัยเส่ียงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรูป ผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน  

2) พัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม

ใน ภาคอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง 

อุตสาหกรรม พลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และ

เครื่องสําอาง โดยมี ประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุนยนตและ

ระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซ เบอร พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงขายพลังงาน

อัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ  การขนสงระบบราง การเช่ือมตอของสรรพส่ิง และ

ขอมูลขนาดใหญ   

3) พัฒนาบริการแหงอนาคต โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมใน

ภาคบริการ เปาหมายของประเทศ ไดแก การบริการทางการแพทย การทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีมีคุณภาพ

อยางย่ังยืน และการ บริการขนสงและโลจิสติกส เพื่อยกระดับการใหบริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทย

ท่ีสอดคลองกับความตองการ ของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ ระบบแพทยปฐมภูมิ การ

ดูแลผูสูงอายุ การบริการทางการแพทย แบบแมนยํา การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ การทองเท่ียวเชิง

อนุรักษส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม และการ กระจายสินคา ระบบโลจิสติกสอัจฉริยะ 

เปาหมายของแผนยอย  

1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมสงผล

ใหเกิดการ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน  

2. วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น  

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ   

1. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการท่ีสรางมูลคา เพิ่มสูงขึ้นจากการ

วิจัย รอย ละ 5 ตอป  

2. จํานวนวิสาหกิจท่ีมีนวัตกรรมท่ีมีสัดสวนของรายไดจากผลิตภัณฑนวัตกรรมตอรายได

ท้ังหมดเพิ่มขึ้น 1 เทา จากปฐาน  
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(2.3) แผนยอยของแผนแมบทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม เนนประเด็น

สําคัญทางสังคม ของประเทศท่ีตองใชการวิจัยและนวัตกรรม เปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนสังคมไทย 

ไดแก การยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนทุกกลุม ท้ังดานสุขภาพ การศึกษา และการเขาถึงบริการ

และสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความ พรอมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตนของ

วัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเขาสูสังคม สูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง 

การยกระดับแรงงานทักษะตํ่า การแกปญหาความเหล่ือมล าใน สังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานของภาครัฐใหเขากับการดําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค ดิจิทัล  

แนวทางการพัฒนา   

1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกตใช นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดทุกชวงวัย (ปฐมวัย วัย

เด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน  วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย เพื่อให

ประชาชนไทยมีทักษะความรู และเปนกําลัง ในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ 

โภชนาการและสุขภาวะในชวงปฐมวัย การปลูกฝงความ เปนคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การ

พัฒนาทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ในวัยเรียน และวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา 

ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ ระบบ บริการสาธารณสุข และ

วิทยาศาสตรทางการกีฬา  

2) สรางความเสมอภาคทางสังคม โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม

ในการ แกปญหาความเหล่ือมล าในสังคม เพื่อลดความแตกตางทางดานรายได รายจาย การเขาถึง

บริการขั้นพื้นฐาน และ เพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ

การจัดการท่ีดินทํากิน ระบบ หลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ

กระจายอ านาจ การเขาถึงบริการสาธารณะ และกระบวนการยุติธรรม  

3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา 

และ ประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหมีความทันสมัย ตอบสนอง

ความตองการและ ใหบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว และโปรงใส โดยมีประเด็นการวิจัยท่ี

สําคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบ ขอมูลขนาดใหญภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นท่ี  

เปาหมายของแผนยอย  

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษยและความเสมอภาคทางสังคมไดรับการยกระดับเพิ่มขึ้น 

จาก ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม  

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (รอยละของผลสัมฤทธ์ิในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจาก

ผลการวิจัยฯ) 

(2.4) แผนยอยของแผนแมบทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดาน ส่ิงแวดลอม เนน

ประเด็นสําคัญ ทางทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของประเทศท่ีตองใชการวิจัยและพัฒนา
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นวัตกรรม เปนเครื่องมือในการ สรางและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีท่ีสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติ

ใหมท้ังระบบอยางครบวงจร สงเสริม งานวิจัยเพื่อการอนุรักษและฟนฟูความอุดมสมบูรณและความ

หลากหลาย ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทาง นํ้าและทางทะเล รวมท้ัง การจัดการมลพิษท่ีมี

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการจัดการกาซเรือนกระจก และดาน พลังงานหมุนเวียน  

แนวทางการพัฒนา   

1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรมในการ อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางนํ้าและทาง

ทะเล เพื่อใหรักษาความอุดม สมบูรณทางชีวภาพของประเทศ และนําไปใชประโยชนตอยอดในเชิง

เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยท่ี สําคัญ อาทิ พันธุพืชและสัตวปาเฉพาะถิ่นหายาก 

แหลงกําเนิดของพันธุไม ความหลากหลายชีวภาพและการใช  

ประโยชนในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล สินแร   

2) ศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรมใน การเตรียมความพรอมและรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

โดยมีประเด็นการวิจัยท่ี สําคัญ อาทิ ฐานขอมูลการลดการปลอยกาซเรือนกระจก การกักเก็บกาซเรือน

กระจกในภาคการเกษตรและปาไม  การประเมินผลกระทบตอชุมชนเมือง และภาคการผลิตตาง ๆ การ

กัดเซาะชายฝง การบริหารจัดการพิบัติภัยท้ัง ระบบ  

3) พัฒนาการจัดการส่ิงแวดลอม โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม

ในการ พัฒนาการจัดการส่ิงแวดลอม และการจัดการมลพิษ เพื่อสงเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจท่ี

เปนมิตรกับ ส่ิงแวดลอม และควบคุมมลพิษในรูปแบบตาง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ การ

ผลิตและการบริโภคท่ีเปน มิตรตอส่ิงแวดลอม การลดของเสียจากตนทาง การจัดการขยะมูลฝอย นํ้า

เสีย และของเสียอันตราย การนําของ เหลือท้ิงมาใชประโยชน  

4) พัฒนาการบริหารจัดการนา โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมใน

การ พัฒนาการบริหารจัดการนํ้า เพื่อใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค รวมท้ัง ใชในภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรม และ การรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นท่ี ระบบ

นํ้าชุมชนและเกษตร  

5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ 

ประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวของ  โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ และการนํามาใช

เพื่อใหสามารถผลิตไฟฟา จากพลังงานหมุนเวียนไดในสัดสวนท่ีสูงขึ้น และการผลิตไฟฟาท่ีมีการกระจาย

ศูนยมากขึ้น  

เปาหมายของแผนยอย  

- การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวอยาง

ย่ังยืนเพิ่มขึ้น  
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การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

สัดสวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร ดานเศรษฐกิจชีวภาพ ตอสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร ส่ิง บงชี้ทางภูมิศาสตรท้ังหมด  

(2.5) แผนยอยของแผนแมบทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน เนน

การวิจัยท่ี สรางองคความรูพื้นฐานเพื่อการสะสมองคความรู การตอยอดไปสูการประยุกตใชองคความรู 

และการตอยอดไปสู นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมท้ังการสรางนวัตกรรมเพื่อให

ภาคอุตสาหกรรมสามารถ นําไปใชประโยชนโดยตรง ผานการสรางและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให

ประเทศไทยเปนผูนําในระดับนานาชาติ  ในงานวิจัยท่ีประเทศไทยมีความเขมแข็ง 

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาองคความรูพ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกตใช นวัตกรรมในการพัฒนาความรูพื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ

แขงขันในสาขาท่ีประเทศ ไทยมีความไดเปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมท้ังนําไปใชประโยชนตอยอดในเชิง

เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็น การวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโน

เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล  

2) พัฒนาองคความรูพ้ืนฐานทางสังคมและความเปนมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา 

และ ประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาองคความรูพื้นฐานทางสังคมและความเปนมนุษย เพื่อสรางองค

ความรูทางดาน สังคมศาสตร มนุษยศาสตรของประเทศ รวมท้ังนําไปใชประโยชนตอยอดในเชิง

เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็น การวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ดานศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา 

ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจใน ความเปนไทย และสํานึกในการดูแลรับผิดชอบตอ

บานเมือง มรดกวัฒนธรรม  

3) พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการโดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรม เพื่อ สรางองคความรูและความเปนเลิศทางวิชาการในดานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพแตละ

สาขา รวมท้ังเชื่อมโยงใหเกิด เครือขายและการนําไปใชประโยชนตอยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมี

ประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิ  วิทยาศาสตรธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตรขอมูล วิทยาศาสตร

ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตรและพฤติกรรม การรูคิด เศรษฐศาสตรพฤติกรรมและนโยบายสาธารณะ

สําหรับเศรษฐกิจยุคใหม และสังคมศาสตรและสห สาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรม

ยุคท่ี 4  

เปาหมายของแผนยอย  

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ดานทัดเทียมประเทศท่ี

กาวหนาในเอเชีย การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

อันดับความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี

ดิจิทัล อันดับ  1 ใน 20 ของประเทศท่ีกาวหนาในเอเชีย  

(2.6) แผนยอยของแผนแมบทฯ ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เนน
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การพัฒนา ปจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกดานการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม ระบบบริหาร จัดการงานวิจัยเพื่อนําไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม การพัฒนา

มาตรการแรงจูงใจเพื่อสงเสริมให ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยและ

นวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และ ภาคเอกชน รวมท้ังการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และ

การวิเคราะหทดสอบ   

แนวทางการพัฒนา   

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ 

โดยใหมี หนวยงานเทาท่ีจําเปน มีบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน ไมซ าซอน อาทิ ดานนโยบาย วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม  การใหทุนวิจัยและนวัตกรรม การทําวิจัยและสรางนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจ

วิเคราะหและรับรองมาตรฐาน  และการจัดการความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรม  

2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหม

ท่ีจําเปน ตอการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศท่ีสําคัญ ไดแก หองปฏิบัติการวิจัย ศูนย

ความเปนเลิศเฉพาะ ทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานขอมูลและดัชนีดานวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมของประเทศ ระบบ สารสนเทศกลางเพื่อเช่ือมโยงฐานขอมูลดานการวิจัยและนวัตกรรม 

ในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังแนวทาง การพัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใต

กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวน บุคคล ความลับทางการคา สิทธิบัตร ทรัพยสิน

ทางปญญาและลิขสิทธ์ิ โดยการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ  สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 

โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใตสังกัดตางๆ เพื่อทํางานวิจัยดาน วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

สมัยใหมในประเด็นท่ีมุงเนน ไดแก เทคโนโลยีท่ีชวยใหเกิดการรับสงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

และละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีท่ีชวยใหจัดเก็บขอมูลไดยาวนานและใชพื้นท่ีนอย เทคโนโลยีหุนยนต

ขนาดเล็กท่ี ออกแบบและควบคุมใหสามารถทําหนาท่ีไดตามภารกิจ ระบบหรือช้ินสวนทางวิศวกรรมท่ี

เลียนแบบส่ิงมีชีวิตเพื่อ ทําหนาท่ีแทน เปนตน ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง   

3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบท่ีเปนท่ียอมรับตามขอตกลง

ระหวาง ประเทศและสอดรับกับความจําเปนของอุตสาหกรรมปจจุบัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชใน

การขับเคล่ือน เศรษฐกิจเพื่อใหสามารถสงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตาม

มาตรฐานระหวางประเทศ  หรือความตองการเฉพาะท่ีผูซื้อกําหนด อันจะทําใหสินคาและบริการน้ัน

สามารถแขงขันไดในตลาดโลก  

4) สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมท้ังการ

พัฒนา กระบวนการและผลิตภัณฑ โดยดําเนินงานในลักษณะของการเปนหุนสวนกันระหวางผูใช

เทคโนโลยี ผูใหบริการ เทคโนโลยี ท้ังในภาครัฐและเอกชน กับกลุมนักวิจัย และบูรณาการความ

เช่ียวชาญกับหนวยงานอื่นๆ ไดอยาง คลองตัว รวมท้ังใชกลไกความรวมมือกับตางประเทศ และสราง

มาตรการจูงใจผูเช่ียวชาญท้ังในประเทศและ ตางประเทศเพื่อรวมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีช้ันแนวหนา 

ใหมีความทันสมัยสอดรับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีใน อนาคต ตอบสนองความตองการของประเทศได
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อยางทันทวงทีและสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยเพื่อเพิ่มระดับ ผลิตภาพ ลดตนทุน เกิดผลตอบสนอง

ตอการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความตองการของอุตสาหกรรมได รวดเร็วย่ิงขึ้น ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน  

5) การเพ่ิมจานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และ

พัฒนาศักยภาพ  (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศท่ีสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

ชาติใหเพียงพอท้ังภาคการ ผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถใน การ

แขงขันของประเทศดวยการวิจัยและ นวัตกรรม และเตรียมความพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต  

6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุงเนนการกําหนด มาตรการหลักเกณฑใน

การ ดําเนินงานวิจัยซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม อาทิ มาตรฐานการ

วิจัยในมนุษย  มาตรฐานการเล้ียงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร มาตรฐานความ ปลอดภัย

หองปฏิบัติการ มาตรฐานความ ปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑดานนาโนเทคโนโลยี 

มาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับนักวิจัย มาตรฐาน ผูทรงคุณวุฒิในการประเมินขอเสนอการวิจัย มาตรฐานการ

เผยแพร ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มาตรฐาน การจัดสรรสิทธิประโยชนจากทรัพยสินทาง

ปญญาท่ีไดจาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และ จริยธรรมสําหรับผูประเมิน

โครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย  

เปาหมายของแผนยอย  

1. จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีจําเปนตอการพัฒนา

ประเทศเพิ่มขึ้น  

2. สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเพิ่มขึ้น  

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

- อัตราจํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีจําเปนตอการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ประเทศ  รอยละ 10 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ 70:30  

(3) ประเด็น พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ  

(3.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ   

เปาหมายที่ 1. ประเทศไทยมีขีด ความสามารถในการแขงขัน สูงขึ้น เกิดศูนยกลางความ เจริญ 

ทางเศรษฐกิจและสังคม ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญ ทางดานเศรษฐกิจและสังคม  

เปาหมายที่ 2. ประเทศไทยมีพื้นท่ีมีแผนผัง ภูมินิเวศเพื่อเปนกรอบในการ พัฒนาเมืองนาอยู  

ชนบท มั่นคง เกษตรย่ังยืน และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ัง ผังพื้นท่ีอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ 

แหลง โบราณคดี 

เปาหมายที่ 3. ชองวางความเหล่ือมลํ้าระหวางพื้นท่ีลดลง  

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ   

1. มูลคาการลงทุนในเมือง เปาหมายเพิ่มขึ้นรอยละ 25 ภายในป 2561 – 
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2565  

2. แผนผังภูมินิเวศระดับภาค จํานวน 1 ภาค ภายในป 2561 – 2565  

3. สัดสวน GPP per capita ของจังหวัดรอยละ 20 สุดทายท่ีรวยท่ีสุด ตอ GPP per capita 

ของ จังหวัดรอย ละ 20 แรกท่ีจนท่ีสุด  

(3.2) แผนยอยการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ

บริหาร จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน  

จัดทําและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพื่อการแผนผังภูมิ

นิเวศ ระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดทําแผนผังภูมินิเวศ

ของพื้นท่ีตาม เกณฑและมาตรฐานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การจัดการส่ิงแวดลอม พรอมท้ังการ

จัดทําผังเมืองและชนบท  ตามเกณฑมาตรฐานและองคประกอบของผังเมืองรวม การจัดทําแผนผังพื้นท่ี

เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนท่ีเกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก การจัดทําผังพื้นท่ีอุตสาหกรรมตาม

เกณฑมาตรฐาน ตลอดจนตัวช้ี วัดเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดทําผังพื้น ท่ีอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี ครอบคลุมถึงการสงวน รักษา อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และ วิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน

ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางย่ังยืนกําหนดใหภาครัฐเปนแกนกลางในการใหความรู  ประสาน และ

บูรณาการทุกภาคสวนในการเพิ่มและรักษาพื้นท่ีสีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปาไมในภาพรวมของประเทศ  การ

ฟนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมกับการปรับปรุงกฎหมายและบังคับใชเรื่องการ

ใช ประโยชนของชุมชนในพื้นท่ีปาอยางสมดุล การพัฒนากลไกคาตอบแทนการใหบริการของระบบนิเวศ 

และการ สงวนรักษาอนุรักษ และฟนฟู แหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัต

ลักษณ และวิถีชีวิต พื้นถิ่นอยางย่ังยืน  

แนวทางการพัฒนา  

1. จัดทาฐานขอมูลที่ ใช ไดทุกหนวยงานรวมกัน ดานการพัฒนาพ้ืนที่ เมือง ชนบท 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษโดยกําหนดใหจังหวัดเปนฐานในการพัฒนาเชิง

พื้นท่ี โดยผูมีสวนไดสวน เสียในพื้นท่ีเปนผูเลือกและตัดสินใจในการจัดทําแผนผังตาง ๆ อาทิ เมืองนาอยู 

ชนบทมั่นคง เกษตรย่ังยืนและ ปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ พื้น ท่ีพิ เศษเพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดีมรดกทาง สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิต

พื้นถิ่นอยางย่ังยืน เปนตน และจัดทําและพัฒนาระบบ ขอมูลขนาดใหญท่ีมีการเช่ือมโยง จัดการ และ

วิเคราะหขอมูล สําหรับเปนฐานขอมูลในการจัดทํา และสนับสนุน การบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศ

ระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน  

2. จัดทาแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ ตามเกณฑและมาตรฐานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การ 

จัดการส่ิงแวดลอม การกําหนดเขตพื้นท่ีแนวกันชน โดยมีสัดสวนของพื้นท่ีปา พื้นท่ีเกษตร พื้นท่ีชนบท 

พื้นท่ีเมือง  และพื้นท่ีอุตสาหกรรม ท่ีเหมาะสม โดยจัดทําแผนผังภูมินิเวศของพื้นท่ีตามความเหมาะสม

ของการใชพื้นท่ีทางภูมิ นิเวศ เกณฑและมาตรฐานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการจัดการ
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ส่ิงแวดลอม โดยกําหนดเขตพื้นท่ีสําหรับ เปนพื้นท่ีวางแผนผังภูมินิเวศ โดยใชเขตพื้นท่ีลุมนํ้า 25 ลุมนํ้า 

เปนขอบเขตของภูมินิเวศ พิจารณาและสรุป ศักยภาพและขอจํากัดในการใชพื้นท่ี โดยกําหนดจากความ

เหมาะสมของการใชพื้นท่ีทางภูมินิเวศ และจัดทํา แผนผังความเหมาะสมในการใชพื้นท่ีทางภูมินิเวศอยาง

ย่ังยืนของแตละจังหวัด โดยเฉพาะสําหรับเมืองนาอยู  ชนบทมั่นคง เกษตรย่ังยืนและปลอดภัย 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นท่ีพิเศษเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  แหลงโบราณคดี มรดกทาง

สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพื้นถิ่น 

3. ใหความรู ประสาน และบูรณาการทุกภาคสวนในการเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่สีเขียว พื้นท่ีปา

ไม ในภาพรวมของประเทศ ฟนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดใหมีหนวยงาน/

องคกรท่ีจัดต้ัง โดยภาครัฐ เพื่อใหความรู ประสาน และบูรณาการภาคสวนในการติดตามการพัฒนาพื้นท่ี

ท้ังในระดับจังหวัด ระดับ ลุมนํ้า และระดับประเทศ  

4. ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใชเร่ืองการใชประโยชนของชุมชนในพ้ืนที่ปาอยางสมดุล 

โดย ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใชเรื่องการใชประโยชนของชุมชนในพื้นท่ีปาอยางสมดุล  

5. พัฒนาและสงเสริมกลไกการใหบริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษและ 

ฟนฟูแหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน

อยางยั่งยืน โดยจัดใหมีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการดําเนินการ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปาไม จัดการใช

ประโยชนของชุมชนใน พื้นท่ีปา และสงเสริมกลไกคารบอนเครดิตและกลไกการจายคาตอบแทนการ

ใหบริการของระบบนิเวศ รวมท้ังจัดให มีการสงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู สภาพแวดลอมและพื้นท่ีแหลง

ธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม ในทุกมิติท้ังดานกายภาพ  เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม 

เพื่ออนุรักษมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอยางย่ังยืน โดย การศึกษา สํารวจ วิจัย จัดทํานโยบาย 

ยุทธศาสตร แผน ผัง สนับสนุนใหมีมาตรการควบคุมและมาตรการสงเสริม จูงใจท้ังดานกฎหมายและ

ดานเศรษฐศาสตร สงเสริมกลไกการมีสวนรวมในระดับทองถิ่น พัฒนาระบบการสราง องคความรู สราง

เครือขาย ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มและรักษาพื้นท่ีสีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปาไมใน 

ภาพรวมของประเทศ ฟนฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ  

เปาหมายของแผนยอย  

เมืองมีระบบจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมและไดมาตรฐาน ความ 

ย่ังยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม  

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

จํานวนเมืองคุณภาพส่ิงแวดลอมภายในเมืองอยูในเกณฑมาตรฐาน 5 เมือง (กรุงเทพและ 

ปริมณฑล เชียงใหม ขอนแกน สงขลา และภูเก็ต) ภายในป 2561 – 2565 ความย่ังยืนทางภูมินิเวศ ภูมิ

สังคม  และ ภู มิ วัฒ นธรรม  พื้ น ท่ี ท่ีมี การดําเนินการสงวนรักษา อนุรักษฟ นฟู  และพัฒ นา

ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง สถาปตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน

ธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอยางย่ังยืนใน พื้นท่ีอยางนอยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค ภายในป 2561 – 

2565  
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(4) ประเด็น การทองเที่ยว  

(4.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

เปาหมายที่ 1. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศเพิ่มขึ้น เปาหมายที่ 2. รายไดจากการทองเท่ียวของเมืองรองเพิ่มขึ้น  

เปาหมายที่ 3. ความสามารถทางการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศไทยดีขึ้น  

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบท  

สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

เพิ่มขึ้นรอยละ  21 และสัดสวนรายไดจากการทองเท่ียวของเมืองหลักและเมืองรอง 85:15 รวมท้ังอันดับ

ขีดความสามารถทางการ แขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศไทย โดย Travel &Tourism 

Competitiveness Index (TTCI) อยูในอันดับ  30 แรกของโลก ในป 2565  

(4.2) แผนยอยการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม  

แนวทางการพัฒนา  

1) สรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา ทองถิ่นท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น ไดแก แหลงอุทยานประวัติศาสตร เมืองมรดกโลก โบราณสถาน 

เมืองเกา ยานการคา วิถีชีวิตลุมนํ้า สินคาชุมชน อาหารไทย และแพทยแผนไทย เพื่อนํามาสรางสรรค

คุณคาและมูลคาผานองค ความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสรางสรรคเปนสินคา

รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการ รูปแบบใหมๆ ใหกับนักทองเท่ียว เชน การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

การทองเท่ียวโดยชุมชน การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  การทองเท่ียววิถีพุทธ การทองเท่ียวกลุมมุสลิม เปนตน  

2) พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมความคิดสรางสรรคเพื่อนํามาพัฒนาตอยอด

สินคา และบริการดานการทองเท่ียว ไดแก การสงเสริมการวิจัยพัฒนาและการออกแบบ การสราง

นวัตกรรม การสงเสริม การลงทุน การสรางเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียว การส่ือสารและการ

คมนาคม การพัฒนาระบบฐานขอมูล การ สงเสริมการตลาดและการสรางเรื่องราวเพื่อบอกเลา

นักทองเท่ียว เปนตน  

3) เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพื่อใหมี

ทักษะ และองคความรูในธุรกิจตลอดหวงโซอุปทานของการทองเท่ียว ท้ังดานการออกแบบ การวิจัย

และพัฒนา การสราง นวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสรางความ

แตกตางและความโดดเดนของสินคา และบริการ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทองเท่ียว  

4) สงเสริมการจดทะเบียน การคุมครอง การใชทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาเพื่อ

สนับสนุน การพัฒนาตอยอดไปสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและการเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียว

ของภูมิภาค ไดแก  แหลงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินคา

ของชุมชน อาหารไทย และ การแพทยแผนไทย   

5) สงเสริมการตลาดการทองเท่ียวโดยการนําเสนอเอกลักษณของประเทศไทยและของแตละ 

ทองถิ่น ใหเปนท่ีเขาใจในเวทีโลก ผานส่ือสรางสรรคและนวัตกรรมทางส่ือตางๆ รวมท้ังการสงเสริมการ
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ส่ือสาร เรื่องราวอันเปนเอกลักษณของแตละภูมิภาคและจังหวัดตางๆ ผานการพัฒนาแบรนดและการ

ส่ือสารเรื่องราวอยาง สรางสรรคผานชองทางการตลาดท่ีเปนท่ีนิยมในกลุมเปาหมาย  

เปาหมายของแผนยอย เมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและ

วัฒนธรรม เพิ่มขึ้น  

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

จํานวนเมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น 1 

เมือง  

 

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)  

1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู

และบุคลากร ทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน  

1.1) เปาหมายกิจกรรม  

เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป   

เปาหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามคีุณภาพ 

มาตรฐาน   

1.1.1) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย ใหมี

คุณภาพและ ประสิทธิภาพ   

(1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ท่ีมีประสิทธิภาพ เท่ียงตรง และลดความ

เหล่ือมล า  

(2) มีหลักสูตรการผลิตครูท่ีเปนเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝก ประสบการณวิชาชีพครู ตาม

ความ ตองการและความจําเปนตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นท่ี   

(3) มีกรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดสมรรถนะอาจารยสถาบันผลิตครู และครูพี่เล้ียงในโรงเรียน

หรือสถานฝก ประสบการณวิชาชีพดานวิชาชีพครู เพื่อนําไปสูการประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานและ

สมรรถนะ และการ วิเคราะหและพัฒนาสมรรถนะอาจารยสถาบันผลิตครูและครูพี่เล้ียงตามความ

ตองการจําเปน  

1.2) ขั้นตอนการดาเนินงาน  

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.)  จะเปนหนวยงานผูรับผิดชอบหลักในการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการ 

ดังน้ี  1.2.1) ดานกลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ   

(1) ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเขา

เรียนครู และการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเปนครู ระยะเวลาดําเนินการ 10 

เดือน (มกราคม - ตุลาคม 2565)   

(2) ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นท่ีเพื่อสราง
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ความเปนเลิศ  ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (มกราคม – ธันวาคม 2565)   

(3) ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการฝกประสบการณ วิชาชีพครูและ

ระบบการนิเทศ การศึกษาและการสอนงานของครูพี่เล้ียงเพื่อเตรียมครูท่ีมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 9 เดือน (มกราคม 2564– กันยายน 2565)   

(4) ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาวิเคราะหและกําหนดสมรรถนะ และการพัฒนามาตรฐาน และช้ีวัด

สมรรถนะ อาจารยประจําหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารยประจํา 

หลักสูตรใหมีสมรรถนะ  ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 9 เดือน (มกราคม 2564– กันยายน 2565)   

(5) ขั้นตอนท่ี 5 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑการประเมินสมรรถนะอาจารย ประจํา

หลักสูตรวิชาชีพ ครูของสถาบันผลิตครู ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (มกราคม – ธันวาคม 2565)   

(6) ขั้นตอนท่ี 6 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดสมรรถนะและการพัฒนา มาตรฐานและตัวชี้วัด

สมรรถนะ ครูพี่เล้ียงในโรงเรียนหรือสถานฝกประสบการณวิชาชีพดานวิชาชีพครู และการพัฒนาครูพี่

เล้ียงใหมีสมรรถนะ  ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 9 เดือน (มกราคม 2564– กันยายน 2565)   

(7) ขั้นตอนท่ี 7 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑประเมินมาตรฐานสมรรถนะครูพี่เล้ียงใน

โรงเรียนหรือ สถานฝกประสบการณวิชาชีพดานวิชาชีพครู ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (มกราคม - 

ธันวาคม 2565)  

2) กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ

สนับสนุน การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยัง่ยืน  

2.1) เปาหมายกิจกรรม  

เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

2.1.1) เปาหมาย  

(1) การสนับสนุนการพัฒนากําลังคนเพื่อสงเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได

ปานกลาง อยางย่ังยืนระบบการอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและ

พัฒนากําลังคนท่ีมี คุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผานการยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู

ตลอดชีวิต (Life-Long  Learning) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่ง

ประกอบดวยกลไกสําคัญ 3 ประการไดแก  1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated 

Education 2) การจัดการเรียนรูแบบ Module-Based  Learning และ 3) การจัดการเรียนรูท่ีเนน Re-

skill Up-skill New-skill โดยท้ังหมดน้ี จะตองดําเนินการใน 7  

เรื่อง โดยดําเนินการในระดับสวนกลาง และระดับสถาบันอุดมศึกษา  

(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลาง

อยางย่ังยืน ระบบการอุดมศึกษาจําเปนตองปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมท้ังระบบต้ังแตการพัฒนา

ระบบการจัดสรร งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาท่ีมีความสําคัญของประเทศ 

การเช่ือมโยงกระบวนการ กําหนดยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศจากผูมีสวนไดสวนเสียจาก

กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมสูกระบวนการ บริหารจัดการหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับระบบวิจัยของ
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ประเทศในทุกระดับ โดยมีเปาหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถดานนวัตกรรมใหกับ

ผูประกอบการและชุมชน เพื่อใหมีความสามารถในการใชนวัตกรรมในการ ยกระดับการดําเนินงานและ

รวมไปถึงความสามารถการทําวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการในการ พัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศอยางย่ังยืน  

(3) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสรางความเช่ือมั่นและการ

สนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคสวนในประเทศไทยระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาท้ัง

ในระดับสถาบันและ ระดับหนวยงานภายในของสถาบัน อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และระบบการ สรรหาคณบดี จําเปนตองไดรับการปรับปรุงใหมีระบบธรรมาภิบาล โปรง

ใส ตรวจสอบได เปนท่ียอมรับของผูมีสวน ไดสวนเสีย และประชาคมท้ังในมหาวิทยาลัยและของ

ประชาชนไทย เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาของไทยไดรับการ สนับสนุนจากทุกภาคสวนในสังคมไทยในการ

ปฏิบัติภารกิจไดอยางมั่นคงและย่ังยืน  

2.1.2) ตัวชี้วัด  

(1) มีแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหล่ือมล 

าในโอกาส การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของประชากรท่ีขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส และ

สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะ ของผูเรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ/ความรู  

(2) เครือขายสถาบันอุดมศึกษารวมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรูดิจิทัล (Digital 

Learning  Platform) ท่ีสามารถสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแกประชาชนไทย

ทุกคนไดโดยไมเก็บ คาใชจาย รวมท้ังระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) ท่ีสามารถใหคุณวุฒิฉบับ

ยอยกับผูเรียนและสะสมเพื่อ เทียบโอนเพื่อเปนสวนหน่ึงของการจบการศึกษาจนสําเร็จระดับปริญญาได  

(3) มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาประเทศ

ไทยออก จากกับดักรายไดปานกลางอยางย่ังยืนภายใน 20 ป  

(4) มีแนวทางการปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหนวยงานภายใน

ของ สถาบันอุดมศึกษา  

2.2) ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะเปนหนวยงานผูรับผิดชอบ

หลักในการ ทํางานรวมกบัหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการ ดังน้ี  

2.2.1) ขั้นตอนท่ี 1 สํารวจและวิเคราะหสภาพสถานการณปจจุบัน และกําลังการผลิตของ 

สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับ Lifelong-Learning ซึ่งประกอบดวย 1) การศึกษาแบบ 

Cooperative  and Work Integrated Education 2) ก าร จั ด ก าร เรี ย น รู แ บ บ  Module-Based 

Learning และ 3) การจัดการ เรียนรูท่ีเนน Re-skill Up-skill New-skill (รวมกับคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา : กกอ.) ตลอดจนการวาง แผนการดําเนินงานและการกําหนดผูรับผิดชอบเปนเจาภาพ และ

การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานดําเนินการ ทุกสวน  

การดาเนินการระดับสวนกลาง  
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(1) วางแผนการดําเนินงานและกําหนดผูรับผิดชอบเปนเจาภาพในการดําเนินงานทุกสวน 

รวมท้ังการ กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีเห็นภาพรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีรับผิดชอบ  

(2) ปรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากําลังคน กําหนดหลักเกณฑการจัดสรร

งบประมาณ ใหแกสถาบันอุดมศึกษาโดยอิงตามความตองการกําลังคน (Demand-side Financing) ท้ัง

ความตองการจากภาค การผลิตและบริการ และความตองการตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ท้ังใน

สวนของการจัดการศึกษาสําหรับ ผูเรียนในวัยเรียนในระบบปกติและการจัดการเรียนรู/การฝกอบรมฝมือ 

(Reskill/ Upskill/ New Skill) สําหรับ ผูเรียนวัยทํางาน โดยเฉพาะหลักสูตรท่ีเปนแบบ Module-

based และ CWIE ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดระบบการเรียนรู ตลอดชีวิตไดอยางแทจริง 

(3) ปรับมาตรฐานการศึกษาใหรองรับ ปรับมาตรฐานการศึกษาใหยืดหยุน และรองรับการจัด

การศึกษา เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเฉพาะท่ีเปนแบบ Module-Based แบบ CWIE ซึ่งอาจแตกตาง

ไปจากการศึกษาใน รูปแบบปกติและอาจใชกลไก Sandbox ให เกิดประโยชน  (มาตรา 69 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562)  

(4) การวิเคราะหความตองการและจัดทําแผนการพัฒนากําลังคน ตองมีกลไกการกําหนดความ

ตองการ กําลังคน (Demand Identification) เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน

ระดับอุดมศึกษาใน สาขาวิชาหรือสาขาอาชีพ ท้ังการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนในวัยเรียนในระบบ

ปกติและการจัดการเรียนรู/การ ฝกอบรมฝมือ (Reskill/ Upskill/ New Skill) สําหรับผูเรียนวัยทํางาน  

ระดับสถาบันอุดมศึกษา  

(1) สนับสนุนใหเกิด Active Learning/ CWIE ท้ังระบบ สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการ

สอนท่ีมุงเนน ผลสัมฤทธ์ิ เชน Active Learning และ/หรือ Cooperative and Work Integrated 

Education (CWIE)  

(2) สนับสนุนใหเครือขายสถาบันอุดมศึกษารวมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรูดิจิทัล 

(Digital  Learning Platform) ท่ีสามารถสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก

ประชาชนไทยทุกคนได โดยไมเก็บคาใชจาย  

(3) พัฒนาระบบ Module-based และ/หรือ Micro Credential พรอมกับการพัฒนาระบบ 

Credit  Bank ท้ังภายในสถาบันอุดมศึกษาและระหวางสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถใหคุณวุฒิฉบับยอย

กับผูเรียนและสะสม เพื่อเทียบโอนเพื่อเปนสวนหน่ึงของการจบการศึกษาระดับปริญญาได   

(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ/สนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุน อาทิระบบ

เทคโนโลยี สารสนเทศ โครงสรางพื้นฐานการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและตรงกับความตองการ  

(5) พัฒนาอาจารยดวยการสงเสริมการทํางานกับภาคการผลิตและบริการสถาบันอุดมศึกษา

สนับสนุนให บุคลากรทํางานรวมกับภาคการผลิตและบริการอยางเขมขนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ

อาจารยและบุคลากร ใหมีประสบการณ ความรูและทักษะท่ีภาคการผลิตและบริการตองการระยะเวลา

ดําเนินการ 1 ป 9 เดือน  (มกราคม 2564 - กันยายน 2565)  

2.2.2) ขั้นตอนท่ี 2 ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ) และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
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รวมกันพัฒนา แผนการปฏิรูประบบการคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหล่ือมล 

าในโอกาสการศึกษาตอ ระดับอุดมศึกษาของประชากรท่ีขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส และ

สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน  หรือการเทียบโอนประสบการณ/ความรูระยะเวลาดําเนินการ 

1 ป 9 เดือน (มกราคม 2564 – กันยายน 2565)  

2.2.3) ขั้นตอนท่ี 3 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

เครือขาย สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันยกรางแผนการปฏิรูประบบการวิจัย และ

นวัตกรรมใน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปาน

กลางอยางย่ังยืนภายใน  20 ป โดยมีเปาหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถดานนวัตกรรม

ใหกับผูประกอบการและชุมชน เพื่อให มีความความสามารถในการใชนวัตกรรมในการยกระดับการ

ดําเนินงานและรวมไปถึงความสามารถการทําวิจัยและ นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางย่ังยืนระยะเวลา ดําเนินการ 1 ป 9 เดือน (มกราคม 2564 – 

กันยายน 2565)  

2.2.4) ขั้นตอนท่ี 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ

หนวยงานท่ี เกี่ยวของรวมกับจัดทําแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึง

หนวยงานภายในของ สถาบันอุดมศึกษาระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 9 เดือน (มกราคม 2564 – กันยายน 

2565)  

2.2.5) ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล (หนวยงานผูรับผิดชอบ รวมกับคณะกรรมการ

ปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา) ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 9 เดือน (มกราคม 2564 – กันยายน 2565) 

 

2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock)   

1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพ มาตรฐาน  

1.1) เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป   

เปาหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 

มาตรฐาน   

1.1.1) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย ใหมี

คุณภาพและ ประสิทธิภาพ   

(1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ท่ีมีประสิทธิภาพ เท่ียงตรง และลดความ

เหล่ือมล า  

(2) มีหลักสูตรการผลิตครูท่ีเปนเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูตาม

ความ ตองการและความจําเปนตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นท่ี   

(3) มีกรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดสมรรถนะอาจารยสถาบันผลิตครู และครูพี่เล้ียงในโรงเรียน
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หรือสถานฝก ประสบการณวิชาชีพดานวิชาชีพครู เพื่อนําไปสูการประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานและ

สมรรถนะ และการ วิเคราะหและพัฒนาสมรรถนะอาจารยสถาบันผลิตครูและครูพี่เล้ียงตามความ

ตองการจําเปน   

1.2) โครงการที่สนับสนุน 1. โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร  

 

2) กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ

สนับสนุน การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยัง่ยืน  

2.1) เปาหมายกิจกรรม  

เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

2.1.1) เปาหมาย  

(1) การสนับสนุนการพัฒนากําลังคนเพื่อสงเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได

ปานกลาง อยางย่ังยืน ระบบการอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและ

พัฒนากําลังคนท่ีมี คุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผานการยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู

ตลอดชีวิต (Life-Long  Learning) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่ง

ประกอบดวยกลไกสําคัญ 3 ประการไดแก  1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated 

Education 2) การจัดการเรียนรูแบบ Module-Based  Learning และ 3) การจัดการเรียนรูท่ีเนน Re-

skill Up-skill New-skillโดยท้ังหมดน้ี จะตองดําเนินการใน 7 เรื่อง  โดยดําเนินการในระดับสวนกลาง 

และระดับสถาบันอุดมศึกษา  

(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลาง

อยางย่ังยืน ระบบการอุดมศึกษาจําเปนตองปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมท้ังระบบต้ังแตการพัฒนา

ระบบการจัดสรร งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาท่ีมีความสําคัญของประเทศ 

การเช่ือมโยงกระบวนการ กําหนดยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศจากผูมีสวนไดสวนเสียจาก

กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมสูกระบวนการ บริหารจัดการหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับระบบวิจัยของ

ประเทศในทุกระดับ โดยมีเปาหมายรวมไปถึงการยกระดับขีด ความสามารถดานนวัตกรรมใหกับ

ผูประกอบการและชุมชน เพื่อใหมีความสามารถในการใชนวัตกรรมในการ ยกระดับการดําเนินงานและ

รวมไปถึงความสามารถการทําวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการในการ พัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศอยางย่ังยืน  

(3) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสรางความเช่ือมั่นและการ

สนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคสวนในประเทศไทยระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาท้ัง

ในระดับสถาบันและ ระดับหนวยงานภายในของสถาบัน อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย และระบบการสรรหาคณบดี จําเปนตองไดรับการปรับปรุงใหมีระบบธรรมาภิบาล 

โปรงใส ตรวจสอบได เปนท่ียอมรับของผูมีสวน ไดสวนเสีย และประชาคมท้ังในมหาวิทยาลัยและของ

ประชาชนไทย เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาของไทยไดรับการ สนับสนุนจากทุกภาคสวนในสังคมไทยในการ
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ปฏิบัติภารกิจไดอยางมั่นคงและย่ังยืน  

 

2.1.2) ตัวชี้วัด  

(1) มีแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหล่ือมล 

าในโอกาส การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของประชากรท่ีขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส และ

สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะ ของผูเรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ/ความรู  

(2) เครือขายสถาบันอุดมศึกษารวมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรูดิจิทัล (Digital 

Learning  Platform) ท่ีสามารถสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแกประชาชนไทย

ทุกคนไดโดยไมเก็บ คาใชจาย รวมท้ังระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) ท่ีสามารถใหคุณวุฒิฉบับ

ยอยกับผูเรียนและสะสมเพื่อ เทียบโอนเพื่อเปนสวนหน่ึงของการจบการศึกษาจนสําเร็จระดับปริญญาได  

(3) มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาประเทศ

ไทยออก จากกับดักรายไดปานกลางอยางย่ังยืนภายใน 20 ป  

(4) มีแนวทางการปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหนวยงานภายใน

ของ สถาบันอุดมศึกษา  

2.2) โครงการที่สนับสนุน  

1. รูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะ และสรางการเรียนรู ตลอดชีวิต 

กิจกรรม 4 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

2. ร ะบบงบป ระม าณกําร ผลิ ต แล ะพัฒนํา กํา ลังคนในลั กษณ ะ demand side 

financing  กิจกรรม : 1. หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ ใหแกสถาบันอุดมศึกษา โดยอิงตามความ

ตองการกําลังคน  (Demand-side Financing) กิจกรรม : 2 ระบบบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณา

การเพื่อมุงหวังผลสัมฤทธ์ิ ดานการอุดมศึกษา  

 

2.2.4 ราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13  

องคประกอบหลักของการขับเคล่ือนประเทศสู“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยาง

ย่ังยืน” (Hi-Value  and Sustainable Thailand)  

องคประกอบที่ 1 มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย  

- หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  

- หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความย่ังยืน  

- หมุดหมายท่ี 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสําคัญของโลก  

- หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง  

- หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ี

สําคัญของภูมิภาค - - -- หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปนศูนยกลางดานดิจิทัลและ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะของอาเซียน  
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องคประกอบที่ 2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกจิและสังคม  

- หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มศีักยภาพสูง และสามารถ

แขงขันได  

- หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน  

- หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมท่ี

เพียงพอ เหมาะสม 

องคประกอบที่ 3 มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

- หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า  

- หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  

องคประกอบที่ 4 มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  

- หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเน่ือง ตอบโจทยการ

พัฒนาแหงอนาคต  

- หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครฐัท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน  

 

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของ   

2.3.1 ชื่อแผนระดับที่ 3 แผนการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 

2570  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม   

1) วัตถุประสงคของแผนท่ี แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 

2570  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม  

จากการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของโลกในมิติตาง ๆ ท้ังการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรและ

สังคม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน สภาพเศรษฐกิจในยุคการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท่ีสรางความทาทายใหกับตลาดแรงงาน และสงผล

กระทบโดยตรงกับกําลังคน ของประเทศ การจัดการกับสภาพภูมิอากาศ และความเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ตลอดจนทิศทางการเมือง ปจจัยขางตนน้ีสงผลตอสังคม เศรษฐกิจ

และส่ิงแวดลอม ประกอบกับแผนและนโยบาย ของรัฐบาลท่ีวางทิศทางการพัฒนาของประเทศเปน 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนา แลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยอาศัยศักยภาพของการอุดมศึกษาตามพันธกิจ ท้ัง 4 ประการ คือ การจัดการ

ศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม และการ ทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อนําไปสูการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนใหมีท้ังเชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณท่ีพอเพียง 

การวิจัยเพื่อสรางสรรคองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อตอบโจทยความทา ทาย ปญหา
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ท่ีสําคัญและการพัฒนาของประเทศ ผลผลิตท่ีเกิดจากการอุดมศึกษาดังกลาวจําเปนตองมีการพัฒนา 

ระบบอุดมศึกษาใหม โดยการปรับระบบการขับเคล่ือนท้ังระบบ อันไดแกยุทธศาสตรและกลไกการผลิต

บัณฑิต และพัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพตอบสนองกับความตองการของตลาดแรงงาน สมรรถนะและ

ศักยภาพของ บุคลากรในระบบอุดมศึกษา ความมั่นคงทางการเงินความพรอมของเทคโนโลยีดิจิทัล ธรร

มาภิบาลในการบริหาร จัดการ ตลอดจนภาคีเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชนและสังคม จึงนําไปสูการจัดทา

แผนดานการอุดมศึกษาท่ีมี เปาหมายหลัก เพื่อเปนกรอบแนวทางดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ใน

การเปนรากฐานท่ีสําคัญของการ ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน และ

นําประเทศไปสูการหลุดพนกับดักรายได ปานกลาง (Escaping the Middle – Income Trap)  

2) ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building)  

2.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1  

1. การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Lifelong Learning) อยางมีคุณภาพ 

มาตรฐาน และ ยืดหยุนเหมาะสมกับกําลังคนทุกกลุมวัย (Enhancing Curriculums for Desired 

Learning Outcomes)  

2. บัณฑิต/กําลังคนไดรับการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Re Skills Up Skills and New 

Skills) เพื่อ การทํางานและการดํารงชีวิต (Soft & Hard Skills & Transversal Skills) ใหมีคุณภาพ

และปริมาณรองรับการ พัฒนาประเทศตามการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

3. บัณฑิต/กําลังคนมีความตระหนักรู ปรับเปล่ียนวิถีการดํารงชีวิตท่ีเปนมติรเปนส่ิงแวดลอม 

รองรับ และสอดคลองเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน  

4. การสรางเสริมบุคลากรใหมีศักยภาพสูงและความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร (Enhancement 

of  Brainpower & Concentration of Talents  

2.2 แนวทางการขับเคล่ือนแผนสูการปฏบัิติ   

2.2.1 แนวทางท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Lifelong Learning)  

2.2.2 แนวทางท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกําลังคน (Quality & 

Manpower  Competencies Enhancement)  

2.2.3 แนวทางท่ี 3 การสรางเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of Brainpower & 

Concentration of Talents)  

3) ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem 

Building)  

3.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 2   

1. การวิจัยเพื่อสรางองคความรู  เทคโนโลยีและนวัตกรรมถายทอดและประยุกตใช 

(Research  Innovation and Technology Transfer) เพื่อความย่ังยืนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม

และส่ิงแวดลอม  

2. ทรัพยากรดานการวิจัยและพัฒนาในระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสามารถสรางขีด
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ความสามารถ ท้ังทางวิชาการและการนําใชงานจริง  

3. นิเวศสถาบันอุดมศึกษาเอื้อตอการเพิ่มพูนทักษะผูประกอบการและพัฒนาศักยภาพทาง

ธุรกิจ Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) รวมถึงระบบ

ทรัพยสินทางปญญา และถายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสงตอผลงานสูสังคมและเศรษฐกิจ 

(Research Administration and  Support Office)  

3.2 แนวทางการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ  

3.2.1 แนวทางท่ี 1 การวิจัยนวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยี (Research Innovation 

and  Technology Transfer)  

3.2.2 แนวทางท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหรือปจจัยเอื้อภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ี

สงเสริมการพัฒนา ผูประกอบการนวัตกรรม  

 

4) ยุทธศาสตรที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม (Higher Education 

Transformation) 4.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 3  

1. ระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีสรางผลสัมฤทธ์ิและ

คุมคาตอการ ลงทุนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Performance - Based) โดยยึดหลักธรร

มาภิบาล  

2. สถาบันอุดมศึกษามีความเปนเลิศตามอัตลักษณ/จุดแข็งเพื่อใหเกิดคุณภาพในระบบ

อุดมศึกษา และ สะทอนผลลัพธ (Outcome - based) สอดคลองกับความตองการของชุมชน/พื้นท่ี/

ประเทศ  

3. สถาบันอุดมศึกษาเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและ

ตอบสนอง ตอโลกในศตวรรษท่ี 21  

4.2 แนวทางการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ  

4.2.1 แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล (Management and Good 

Governances)  

4.2.2 แนวทางท่ี 2 การพฒันาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณท่ีหลากหลาย (Reinventing  

University)  

4.2.3 แนวทางท่ี 3 ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial Security) 

4.2.4 แนวทางท่ี 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education)  

5) การขับเคล่ือนสําคัญ   

5.1 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ท่ี 1 กําลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูง ตอบโจทย

การพัฒนา อุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ดานการเกษตรและอาหาร การแพทยและสุขภาพ การ

ทองเท่ียว และพลังงาน  รวมถึงวัสดุ และเคมีชีวภาพ) เพื่อยกระดับเปนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy)  
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5.2 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ท่ี 2 กําลังคนระดับสูงท่ีมีทักษะรองรับอุตสาหกรรม

และบริการ ใหมแหงอนาคตเพิ่มขึ้น  

5.3 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ท่ี 3 ระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐาน

นวัตกรรมรวมถึง SMEs and IDEs มีความเขมแข็ง  

5.4 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ท่ี 4 การรองรับสังคมสูงวัย และการเขาถึงการเรียนรู

ตลอดชีวิต โดยสมบูรณ  

5.5 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ท่ี 5 การสรางความเปนเลิศ และองคความรูใหมดาน 

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตร  

5.6 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ท่ี 6 ศูนยกลางความเช่ียวชาญระดับนานาชาติ (Hub 

of Talent  & Knowledge)  

5.7 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ท่ี 7 โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิจัยและ นวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขมแข็ง  

2.3.2 ชื่อแผนระดับที่ 3 ราง แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ของ

กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   

1) จุดมุงเนนนโยบาย   

ขอ (2) ประเทศไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค มุงเนน

คุณคาและ ความย่ังยืน สามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได  

ขอ (3) ประเทศไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารท่ีมีคุณคา

และมูลคา สูง โดยมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงเปนอันดับ 1 ใน 10 ของโลก  

ขอ (4) ผูสูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอยางเต็มท่ีในการพึ่งตนเอง มีคุณคาและสราง

มูลคาเพิ่มใหแก สังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย  

ขอ (5) ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีกาวหนา ล ายุคสูอนาคต และ

เทคโนโลยี อวกาศ สําหรับการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการท่ีมีอยูแลว และพัฒนา

อุตสาหกรรม/ธุรกิจใหม ขอ (6) ประเทศไทยสามารถสรางกําลังคนสมรรถนะสูงและเปนศูนยกลาง

กําลังคนระดับสูงของอาเซียน  โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทยการพัฒนา

แหงอนาคต และสอดรับกับปรัชญาการ อุดมศึกษาไทยใหม  

2) เปาประสงคของ ราง แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 

ของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

1) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศใหยกระดับ

ความสามารถในการ แขงขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน  

2) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแขงขันดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจ

สรางสรรค เพิ่ม ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได ย่ังยืน พรอมสูอนาคต  

3) สังคมไทย มีการพัฒนาอยางย่ังยืนสามารถแกปญหาทาทายของสังคมและส่ิงแวดลอม 
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ปรับตัวไดทัน ตอพลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก 

3) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจ

สรางสรรค ใหมี ความสามารถในการแขงขัน และพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต โดย

ใชวิทยาศาสตร การวิจัย และนวัตกรรม  

แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 1 รูปแบบที่ 1 (รูปแบบที่มี แผนงาน BCG 1 แผนงาน) 

ประกอบดวย  3.1. แผนงานสําคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย ประกอบดวย   

1. พัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 และการยกระดับเปนศูนยกลางดานวัคซีนในระดับ

อาเซียน   

2. พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; 

ATMPs)  รวมถึงชีววัตถุท่ีเกี่ยวของ ใหเปนอันดับหน่ึงของอาเซียน   

3. ยกระดับการผลิตและการสงออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel 

Food ให เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกชั้นนําของโลก   

4. เรงพัฒนาการผลิตและการสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง ใหไทยเปนผูนําของโลก 

โดยเพิ่ม มูลคาทางเศรษฐกิจและประเทศท่ีส่ังซื้อ   

5. พัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีเนนคุณคา สราง

ความย่ังยืน  และเพิ่มรายไดของประเทศ   

6. เรงพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและเทคโนโลยีเกี่ยวเน่ือง ใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการ ผลิตของอาเซียน   

7. พัฒนาและสงเสริมใหประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ   

3.1.1 แผนงาน ประกอบดวย   

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green  

Economy: BCG) ใน 4 ดาน (ดานการแพทยและสุขภาพ เกษตรและอาหาร การทองเท่ียว และ

พลังงาน วัสดุ  และเคมีชีวภาพ) ใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความย่ังยืนและเพิ่มรายไดของ

ประเทศ   

2. พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมท้ัง

หุนยนตและ ระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการพึ่งพาตนเอง   

3. พัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบรางของประเทศใหทันสมัยไดมาตรฐานสากล แขงขันได 

และ เชื่อมตอกับเครือขายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน   

4. พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาใหสามารถแขงขันได รองรับการขยายตัวดานการ

คมนาคมขนสง ของอาเซียนและพึ่งตนเองได   

5. พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ (IDEs) เพื่อยกระดับรายได ความสามารถในการ

แขงขัน และ การพึ่งพาตนเองของประเทศ   

แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 1 รูปแบบที่ 2 (รูปแบบท่ีมี แผนงาน BCG 4 แผนงาน) 
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ประกอบดวย  32 แผนงานสําคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย ประกอบดวย 

1. พัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 และการยกระดับเปนศูนยกลางดานวัคซีนในระดับ

อาเซียน   

2. พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; 

ATMPs)  รวมถึงชีววัตถุท่ีเกี่ยวของ ใหเปนอันดับหน่ึงของอาเซียน   

3. ยกระดับการผลิตและการสงออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel 

Food ให เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกช้ันนําของโลก   

4. เรงพัฒนาการผลิตและการสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง ใหไทยเปนผูนําของโลก 

โดยเพิ่ม มูลคาทางเศรษฐกิจและประเทศท่ีส่ังซื้อ  

5. พัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีเนนคุณคา สราง

ความย่ังยืน  และเพิ่มรายไดของประเทศ   

6. เรงพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและเทคโนโลยีเกี่ยวเน่ือง ใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการ ผลิตของอาเซียน   

7. พัฒนาและสงเสริมใหประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ  

3.2.1 แผนงาน ประกอบดวย   

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green  

Economy: BCG) ในดานการแพทยและสุขภาพ ใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความย่ังยืนและเพิ่ม

รายได ของประเทศ   

2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green  

Economy: BCG) ในดานเกษตรและอาหารใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความย่ังยืนและเพิ่ม

รายไดของ ประเทศ   

3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green  

Economy: BCG) ในดานการทองเท่ียวใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความย่ังยืนและเพิ่มรายได

ของประเทศ   

4) ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับสังคมและส่ิงแวดลอมใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถ

แกไข ปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก โดยใชวิทยาศาสตร การ

วิจัยและ นวัตกรรม  

แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย   

4.1 แผนงานสําคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย ประกอบดวย   

1. ผูสูงอายุมีศักยภาพและโอกาสในการพึ่งตนเอง มีคุณคาและสรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกสังคม   

4.2 แผนงาน ประกอบดวย   

1. พัฒนาสังคมสูงวัยดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   
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2. ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศใหพรอมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติ

ใหม   

3. ขจัดความยากจน โดยการลดชองวางของการเขาถึงโอกาสดานการพัฒนาอาชีพ การศึกษา

เรียนรู  การเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม   

4. เพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขัน สามารถพึ่งพา

ตนเองไดและ กระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น   

5. พัฒนาสังคมคุณธรรม แกไขปญหาคอรรัปชัน และเสริมสรางธรรมาภิบาล   

6. พัฒนาเมืองนาอยูท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น และกระจายความเจริญทาง

เศรษฐกิจและ สังคมสูทุกภูมิภาค โดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   

7. สังคมไทยไรความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะในการ

ดํารงชีวิต   

8. พัฒนาและเรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยมุงเนนการเปนสังคม

คารบอนตํ่า   

9. ลดความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

5) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ระดับขั้น

แนวหนาที่ กาวหนาลายุค เพ่ือสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต  

แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 3 ประกอบดวย   

5.1 แผนงานสําคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย ประกอบดวย   

1. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีกาวหนา ล ายุคสูอนาคต และเทคโนโลยีระบบโลกและ

อวกาศ  (Earth Space Technology) รวมท้ังดาวเทียม เพื่อการประยุกตใชประโยชนสําหรับการ

พัฒนาประเทศดานภูมิ สารสนเทศ และตอยอดสูอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต   

5.2 แผนงาน ประกอบดวย   

1. ขับเคล่ือนการวิจัยขั้นแนวหนาท่ีสรางองคความรูใหมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร  ศิลปกรรมศาสตร และเทคโนโลยีขั้นแนวหนา รวมท้ังการนําผลการวิจัยขั้นแนวหนา

ประยุกตใชและพัฒนาตอ ยอด   

2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแหงอนาคตและบริการแหงอนาคต 

รวมท้ัง อุตสาหกรรมอวกาศ   

3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐานทาง

คุณภาพของ ประเทศ ท่ีรองรับการวิจัยขั้นแนวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูอนาคต   

6) ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากําลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยใหเปนฐาน

การ ขับเคล่ือน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน โดย

ใชวิทยาศาสตร  การวิจัยและนวัตกรรม  
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แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 4 ประกอบดวย   

6.1 แผนงานสําคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย ประกอบดวย   

1. พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกร ทุกคน ใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม  เปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีจําเปนควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและวิชาการ   

2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกรทักษะสูงท่ี

ตรงตาม ความตองการของประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม   

3. พัฒนาการเปนศูนยกลางกําลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนยกลางการเรียนรู 

(Hub of  Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงดานศาสตรโลกตะวันออก   

6.1 แผนงาน ประกอบดวย   

1. พลิกโฉมระบบการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหประเทศไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูงเพียงพอ

ตามเปาหมาย ยุทธศาสตรและการพัฒนาแหงอนาคต รวมถึงสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม   

2. ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและ

นวัตกร  ตอบโจทยความตองการของประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม   

3. พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนเลิศตามบทบาทการสรางกําลังคน องคความรู 

เทคโนโลยี  นวัตกรรม และการพัฒนาพื้นท่ีและประเทศ   

4. พลิกโฉมและยกระดับสถาบัน/ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหตอบโจทยเปาหมายของ

ประเทศและ สามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ   

5. ยกระดับความรวมมือดานการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนยวิจัย

กับ เครือขายระดับนานาชาติ และการเปนศูนยกลางกําลังคนระดับสูงของอาเซียน 
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สวนที่ 3 สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ.2565) 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

3.1.1 วิสัยทัศนของสวนราชการ  

“มหาวิทยาลัยช้ันนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของชุมชน  ทองถิ่น สังคมอยางย่ังยืน” 

3.1.2 พันธกิจของสวนราชการ  

1.จัดการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

โดยมุงเนนผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได และเปนท่ีพึ่งทางวิชาการ

ใหกับประเทศ ภูมิภาค และ ชุมชน ท้ังภาครัฐและเอกชน  

2. ผลิตผลงานวิจัยท่ีเปนการสราง และประยุกตใชองคความรู สรางสรรคนวัตกรรม หรือ

ทรัพยสินทางปญญา ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 

และประเทศ   

3. ใหบริการวิชาการท่ีมุงเนนการถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ท่ีสอดคลอง กับบริบทมหาวิทยาลัยดานวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความตองการ

ของทองถิ่น ชุมชนและสังคม  

4. จัดการเรียนรู วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนําไปสูการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเปน

ไทย หรือสราง โอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศนตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลท่ีมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัวโปรงใส และตรวจสอบได  

 
3.2 แผนปฏิบัติราชการ 

3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 1 การจัดการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัยเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตนัก

ปฏิบัติสู ศตวรรษที่ 21  

1) เปาหมาย  

1) มุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสอดคลองกับความ

ตองการของ ประเทศ  

2) มุงพัฒนาผูประกอบการท่ีประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมกับภูมิปญญา ศิลปะ 

วัฒนธรรม  เศรษฐกิจสรางสรรค และทรัพยากรทองถิ่นอยางเหมาะสม  

3) การพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม  

2) กลยุทธ  
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กลยุทธที่ 1 การพัฒนาความเปนผูประกอบการใหมใหแกนักศึกษา ศิษยเกา และ

ประชาชนท่ัวไป  

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนา

บัณฑิตนักปฏิบัติ   

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของภาคการบริการ ภาค

การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและทองถิ่น  

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของมหาวิทยาลัย 

 

3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอยางมืออาชีพ เพ่ือสราง

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และงานสรางสรรคสําหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ  

1) เปาหมาย  

1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค  

2) เพื่อเพิ่มศกัยภาพศูนยพัฒนาความเปนเลิศดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  

3) เพื่อสรางเครือขายวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี  

4) การยอมรับในระดับนานาชาติดานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพฒันาชุมชนและ 

อุตสาหกรรม  

2) กลยุทธ  

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย 

เพื่อสนับสนุน การเปนมหาวิทยาลัยในกลุมท่ี 2 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม   

กลยุทธที่ 2 ความเปนนานาชาติของ มทร. ลานนา  

 

3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรสมัยใหมสู

ความเปนเลิศ  

1) เปาหมาย  

1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองคกรมีธรรมาภิบาลมากขึ้นภายใตแผนพัฒนาความเปนเลิศ

ของ มหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  

2) บุคลากรมีความพึงพอใจในการส่ือสารองคกรของมหาวิทยาลัย  

3) พัฒนากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีประชาคมมีสวนรวมในการดําเนินการ  

4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ังดานการบริหารจัดการ การเรียน

การสอน การ วิจัยและบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

2) กลยุทธ  

กลยุทธที่ 1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรใหมีธรรมาภิบาล   

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
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3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 4 การสงเสริมสังคมภาคีเครือขาย ยกระดับศักยภาพสังคม 

คุณภาพ ชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงลานนาใหสามารถปรับตัว

ไดทันตอพลวัตการ เปล่ียนแปลงของโลก  

1) เปาหมาย  

1) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของสังคมในพื้นท่ีโดยใช

ศักยภาพ โครงสรางของมหาวิทยาลัยแตละพื้นท่ี  

2) เพื่อสรางเครือขายการทํางานรวมในระดับทองถิ่นเพื่อยกระดับ และลดความ

เหล่ือมล าในสังคม  

3) สงเสริมการนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  

4) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม   

5) เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาความเปนเลิศดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  

6) เพื่อสรางเครือขายวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี  

2) กลยุทธ   

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาแหลงเรียนรูตลอดชีวิตใหสังคมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมดวยองคความรูของมหาวิทยาลัย  

 กลยุทธที่ 3 การขับเคล่ือนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมรวมกับเครือขาย  

 

3.2.5 แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 5 การสืบสาน รักษา ตอยอด ปรัชญาและศาสตรพระราชาเพ่ือ

การพัฒนาที่ ยั่งยืน  

1) เปาหมาย  

1) เพื่อการสืบสาน รักษา ตอยอด ปรัชญาและศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

2) กลยุทธ   

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาชุมชน สืบสาน รักษา ตอยอด ปรัชญาและศาสตรพระราชา 

ดวย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองคความรูของมหาวิทยาลัย  

 



56 

 

 

 

 

7. ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับงบประมาณและโครงการ 

  

ตารางท่ี 5.1 สรุปประมาณการแผนรายจาย กองบริหารทรัพยากร ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมวดรายการจาย งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวมท้ังส้ิน 

งบบุคลากร 2,642,141 1,403,037 4,045,178 

งบดําเนินงาน  3,935,323 3,935,323 

งบลงทุน    

งบเงินอุดหนุน 6,642,664  6,642,664 

งบรายจายอ่ืน  169,710 169,710 

รวม 9,284,805 5,508,070 14,792,875 

*ขอมูลงบประมาณประจําป พ.ศ.2565 ผานการพิจารณาจาก ครม. (รางพระราชบัญญัติประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565 ) 

 

ตารางท่ี 5.2 รายละเอียดงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2565 

หมวดรายการ งบประมาณ 

งบบุคลากร 2,642,141 

งปม. กองบริหารทรัพยากร 1.1.1.1 อัตราเดิม 710,841 

งปม. กองบริหารทรพัยากร 1.1.1.3 เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 67,200 

งปม. กองบริหารทรัพยากร 1.1.1.2 เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับ

ขาราชการ 

67,200 

งปม. กองบริหารทรพัยากร 1.1.2.1 อัตราเดิม 1,183,030 

งปม. กองบริหารทรัพยากร 1.3.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 597,600 

งปม. กองบริหารทรพัยากร 2.2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับ

พนักงานราชการ 

15,370 

งปม. กองบริหารทรัพยากร 2.2.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสําหรับ

พนักงานราชการ 

900 

งบเงินอุดหนุน 6,642,664 

งปม. กองบริหารทรพัยากร 4.1.3.6 วัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน 35,000 

งปม. กองบริหารทรพัยากร 4.1.3.6 วัสดุการศึกษา วัสดุเอกสารการพิมพ 35,540 

งปม. กองบริหารทรพัยากร 4.1.3.6 วัสดุการศึกษา โครการสนับสนุนการ 312,024 
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หมวดรายการ งบประมาณ 

เรียนการสอน งานบริการ 

งปม. กองบริหารทรัพยากร 4.1.4.1 คาไฟฟา 1,867,600. 

งปม. กองบริหารทรพัยากร 4.1.4.3 คาโทรศัพท 20,600 

งปม. กองบริหารทรัพยากร 4.1.4.5 คาไปรษณีย 22,500 

งปม. กองบริหารทรพัยากร 4.2.1 คาใชจายบุคลากร เงินเดือน 4,352,400 

รวมท้ังส้ิน 9,284,805 

 

ตารางท่ี 5.3 รายละเอียดงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2565 

หมวดรายการ งบประมาณ 

งบบุคลากร 1,403,037 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 1.2.1 คาจางชั่วคราว 1,371,597 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 1.6 คาครองชีพ 31,440 

งบดําเนินงาน 3,935,323 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.1.2.4 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 

คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

50,000 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 45,650 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 

คาเดินทางผูบริหาร 

30,000 

 งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ   

คาใชจายในการประชุม 

30,000 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับ

ลูกจางชั่วคราว 

77,910 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสําหรับ

ลูกจางชั่วคราว 

3,900 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.2.3 คาซอมแซมครุภัณฑ 308,238 

 งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.2.4 คาจางเหมาบริการ จางเหมาทําความ

สะอาด 

1,490,380 

 งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.2.4 คาจางเหมาบริการ จางเหมาดูแลภูมิ

ทัศน 

561,893 
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 งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.2.4 คาจางเหมาบริการ จางเหมาพนักงาน

ขับรถยนค 

144,000 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.2.4 คาจางเหมาบริการ จางเหมารักษา

ความปลอดภัย 

519,792 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.2.4 คาจางเหมาบริการ จางเหมาอ่ืน 168,833 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.3.1 วัสดุสํานักงาน 19,550 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 139,223 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.3.3 วัสดุกอสราง 83,389 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.3.4 วัสดุงานบานงานครัว 50,000 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.3.5 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 80,000 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.3.6 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 50,000 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.3.9 วัสดุการเกษตร 32,565 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.3.10 วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร 2.4.5 คาไปรษณีย 10,000 

งบรายจายอ่ืน 169,710 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร เงินรับฝาก เงินมัดจําคาเชาราน 8,000 

งปผ. กองบริหารทรัพยากร แผนงานคาใชจายขายสินคา 161,710 

รวมท้ังส้ิน 5,508,070 
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