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กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562
1. พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร มี เ อกลักษณ คือ การเปน มหาวิทยาลัย แหงการใหโ อกาสได พัฒนาการจาก
จุดเริ่มตนการเปน “โรงเรียนฝกหัดครู” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 และ“วิทยาลัยครู” ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2513
ไดรับพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535
และไดยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแตวันที่ 15
มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีพื้นที่บริการหลักในกลุม “จังหวัดสนุก” ประกอบดวย 3 จังหวัด ไดแก สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร ซึ่งประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร โดยผลผลิตทางการเกษตรที่มีการแปรรูปทางการคาที่สําคัญไดแก
หมากเมา ขาวฮาง เนื้อโคขุนโพนยางคํา ปลาสม ผาคราม ผายอมสีธรรมชาติ เปนตน นอกจากนั้นยังเปนพื้นที่อุดมดวย 3
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) กลาวคือมีแหลงธรรมะที่เปนศูนยรวมพระเกจิอาจารยผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจํานวน
มาก อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรทางธรรมชาติ ไดแก บึงหนองหาร เทือกเขาภูพาน แมน้ําโขง เปนตน และมีทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ไดแก ชาติพันธุ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงเปนพื้นที่เชื่อมโยง
ทั้งทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมสูประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและภูมิภาคอาเซียน เชน ลาว เวียดนาม และจีน เปนตน

2. ขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครมี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการดําเนินการในแตละดานดังตอไปนี้
ดานการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีนักศึกษาดานวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญ ญาเอก ประมาณ 15,000 คน จากหลั ก สู ต รภาคปกติและภาคพิเ ศษ รวม 19 สาขาวิช า 66 หลักสู ตร รวมทั้ง มี
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา ในชื่อ “โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร” เปนโรงเรียนตนแบบการเรียนการสอนภายใตหลัก 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และธรรมดา)
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ เปดสอนในระดั บปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยในระดับ
ปริญญาตรี เปดสอน 13 หลักสูตร 51 สาขาวิชา ไดแก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป) 15 สาขาวิชา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 20 สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) 9 สาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ. 4 ป ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ป) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต
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(ศ.บ. 4 ป) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ป) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ป) หลักสูตรศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ป) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ป) และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ป) ในระดับ
ปริญญาโทเปดสอน 4 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ไดแก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 4 สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบั ณฑิต (ศศ.ม.) 2 สาขาวิชา หลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) และหลักสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
(วท.ม.) 2 สาขาวิชา ปริญญาเอกเปด 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ค.ด.) และหลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต (ปร.ด.) 4 สาขาวิชา นักศึกษาในปการศึกษา 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 15,246 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี จํานวนทั้งสิ้น 13,855 คน เปนนักศึกษาภาคปกติ 11,634 คน นักศึกษาภาคพิเศษ 2,221 คน และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 1,391 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมุงผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ โดยพัฒนาหลักสูตร
ใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและทองถิ่น สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร “1 คณะ 1 สาขาวิชา”
ใหมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดแสดงใหเห็นจุดเดนดานการบริการวิชาการ ดานวิจัย และพัฒนาจุดเดนของนักศึกษาแตละ
สาขาวิ ช า ได แก สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย สาขาวิ ช าวิทยาศาสตรสุ ขภาพ สาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม สาขาวิ ช าการบัญ ชี
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาที่ผูเรียน
สามารถเรียนรูและประกอบอาชีพไปพรอมๆ กัน ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครมุ ง จั ด การศึ ก ษาด ว ยกระบวนการเรี ย นรู ที่เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ โดยส ง เสริ ม
การเรียนรูที่หลากหลายทั้งในหองเรียนและการปฏิบัติงานจริงในชุมชนและสถานประกอบการ โดยความรวมมือกับชุมชน
องคกร หนวยงานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชนในทองถิ่น มีการนําวัฒนธรรมทองถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการ
สอนโดยพัฒนารายวิชา “แองสกลนคร” เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาถึงวัฒนธรรมทองถิ่นอยางลึกซึ้ง มีการจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สรางองคความรู
ใหม และถายทอดใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
นอกจากนั้นยังไดการจัดโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูโดยไมจํากัดเวลาและ
สถานที่ โดยมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและระบบ Wifi กระจายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน e-learning มีการจัดหองเรียนคุณภาพครอบคลุมทุกอาคารเรียนเพื่อใหเกิดความ
พรอมและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน รวมถึงมีการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายตามความสนใจและความ
ถนัดของนักศึกษา สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย
ดานการใหบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดใหมีการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศึกษาและการเขาสูอาชีพใหแกนักศึกษาทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย มีระบบบริการขอมูล
ขาวสารแกนักศึกษาและศิษยเกาเพื่อใหพัฒนาประสบการณและความรูอยางตอเนื่อง เชน บริการจัดหาขอมูลการสมัครงาน
บริการขาวสารแหลงทุน การกูยืมเงิน กยศ. กรอ.เปนตน
ดานการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตระหนักถึงความเปนมหาวิทยาลัยของทองถิ่น
จึงใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่นซึ่งสวนใหญมีรายไดไมมากนักโดยเก็บคาเลาเรียนในอัตราที่ต่ํากวามหาวิทยาลัย
อื่นๆ มีการจัดทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยในระดับปริญญาตรี ไดแก ทุนการศึกษา
สําหรับผูดอยโอกาสทางการศึกษา ทุนการศึกษานักศึกษาชายแดนภาคใต นักศึกษากัมพูชา ทุนการศึกษาดานวัฒนธรรม
ดานกีฬา หรือที่มีผลงานหรือความสามารถดีเดน เปนตน สวนในระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาลาว
และนักศึกษาเวียดนาม ทุนสงเสริมการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ เปนตน นอกจากนั้นยังไดบริหารจัดการกองทุนกูยืม กรอ.
กยศ. ใหนักศึกษามีโอกาสกูยืมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในปการศึกษา 2557 ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 3,450 คน ซึ่งสวนใหญเปนระดับปริญญาตรี รอยละ 93.77 และ
ระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ 6.23 มีผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี ปการศึกษา 2556 บัณฑิต
มีงานทํารอยละ 83.93 และมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2556
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มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ดาน (ดานความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ดานความสามารถพื้นฐานที่
สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ) อยูที่ 4.31 คะแนนซึ่งมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นทุกป
จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2558 และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557
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เงินเดือนตั้งตนเฉลี่ยของผูสําเร็จการศึกษา

เงินเดือนตั้งตนเฉลี่ยของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา2556 รายไดเฉลี่ย 9,055 บาทตอเดือน
ดานการวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครมี ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เป น หน ว ยงานหลั ก ที่ ดู แ ลงานวิ จั ย มี น โยบาย
การดําเนินการวิจัย คือ การสนับสนุนการดําเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาทองถิ่นและการวิจัยในการพัฒนาทองถิ่น มีการทําความ
รวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อใหบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทํางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น พัฒนาชุมชนผานกระบวนการวิจัยชุมชน (Community Based Research : CBR) ซึ่งจะนําไปสูการใช
ประโยชนจากงานวิจัยไดอยางแทจริง และชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน มีแหลงเรียนรูเพื่อการวิจัยในพื้นที่
ไดแก หนองหาร ภูพาน และแองสกลนคร ซึ่งถือวาเปนพื้นที่สําคัญของจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเชิงประเด็น
เพื่อสรางธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม การผลิตและ เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก การผลิตและการ
พัฒนาผายอมคราม การผลิตและพัฒนาโคขุน การผลิตและพัฒนาขาวฮาง และอาหารฮาลาล เปนตน
สําหรับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสูระดับนานาชาติ มีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ อาทิ เชน ศูนยความเปนเลิศ
ทางด า นพลั ง งานทางเลื อ ก ซึ่ ง เป น ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม เพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมสํ า หรั บ
ภาคอุตสาหกรรม มีการผลักดันใหมีการนําเสนอผลงานในระดับตางๆ ดังเห็นไดจาก การไดรับรางวัล Thailand Research
Expo 2015 ซึ่งเปนรางวัลระดับชาติ และรางวัลระดับนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอรแลนด ไตหวัน เกาหลี เปนตน
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มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับประทศเพื่อนบานโดยเฉพาะประเทศลาว ประเทศเวียดนาม มีการทําบันทึกความ
รวมมือในเรื่องที่เกี่ยวของกับการวิจัย ซึ่งตองมีการวางแผนรวมกันในการทําวิจัย โดยเฉพาะประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คุณภาพของแรงงานตางดาว เสนทางคมนาคมระหวางประเทศ เปนตน
ในการบริหารจัดการดานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนแหลงประสานทุน
วิจัยระหวางแหลงทุนกับนักวิจัย โดยมีการลงทุนดานการวิจัยซึ่งเปรียบเทียบเปนรอยละจากงบดําเนินการตามประเภท
งบประมาณในแตละป มีการเพิ่มงบประมาณของเงินทุนวิจัย และมีโครงการที่พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ยังมีระบบและกลไกในการสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ การตีพิมพ
เผยแพรผลงาน การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรของบุคลากรในองคกร โดยจําแนกทุนวิจัยเปน 6 ประเภท ไดแก 1) ทุนวิจัย
เพื่อสรางองคความรู 2) ทุนวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 3) ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 4) ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน (งานวิจัยในชั้นเรียน) 5) ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยสูงานประจํา 6) ทุนวิจัยสําหรับนักศึกษา
ซึ่งในป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร มีงบประมาณดานการวิ จัยจากแหลงทุ นต างๆ
ประมาณ 12 ลานบาท มีโครงการวิจัยรวมทั้งสิ้น 378 โครงการ จําแนกเปนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายใน 364 โครงการ
และจากแหลงทุนภายนอก 14 โครงการ มีบุคลากรทํางานวิจัยรอยละ 32.49 ของบุคลากรทั้งหมด มีบทความวิจัยตีพิมพทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติรวม 43 เรื่อง มีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐที่อยูระหวางการขอรับการจดสิทธิบัตร จํานวน 4 เรื่อง
ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมามีคณาจารยและนักวิจัยไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนระดับชาติ และรางวัลสิ่งประดิษฐคิดคนทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่อง
ในการบริหารจัดการและผลิตผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยมีหนวยงานภายในที่นอกเหนือจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ที่ทําหนาที่วิจัยและบริการวิชาการแกชุมชน ไดแก ศูนยครามศึกษา ศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือก ศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี ศูนยวิทยาศาสตร รวมถึงคณะทุกคณะที่สงเสริมการวิจัยรวมกับชุมชน โดยบูรณาการกับกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการแกสังคม
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีนโยบายใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลัก
ในการบริการวิชาการและประสานความรวมมือกับหนวยงานระดับคณะ กําหนดใหมีสํารวจความตองการรับการบริการ
วิชาการของชุมชนและกําหนดพื้นที่บริการอยางชัดเจน เพื่อลดความซ้ําซอนในการใหบริการ โดยในปจจุบันพื้นที่ที่ดําเนินการ
รวมกันทุกหนวยงาน คือ พื้นที่ อ.เตางอย ซึ่งจากการประชุมรวมกับภาครัฐ ภาคประชาชน เพื่อคนหาประเด็นความตองการ
บริการวิชาการแลวไดบูรณาการโครงการรวมกันในการแกไขปญหาภายใตโครงการพัฒนาศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอีสาน
ตอนบน ประกอบดวยโครงการบริการวิชาการ 7 โครงการ และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาในประเด็นสําคัญๆ 5 โครงการ
นอกจากนี้หนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน และศูนย ตางๆ ไดใหบริการวิชาการในพื้นที่อื่นๆ ตามความ
ตองการของชุมชน มีการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมคิด รวมทํา กับชุมชน รวมทั้งบูรณาการเขากับกระบวนการเรียนการสอน
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสสรางเสริมความรูและประสบการณในวิชาชีพจากแหลงขอมูลจริงในชุมชน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครไดสนับสนุนงบประมาณใหทุกคณะในลักษณะ “1 หลักสูตร 1 ชุมชน” ผลการใหบริการชุนชนสรางความพึงพอใจ
แกชุมชนและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและมีการดําเนินการตอเนื่องทั้งในชุมชนเดิม และชุมชนใหมที่มีความตองการใน
ลักษณะเดียวกัน เชน โครงการครูคณิตจิตอาสายกระดับความรูพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรและพัฒนาคณิตศาสตรโรงเรียน
ทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมีไดดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ 2 เนื่องจากชวยพัฒนาการเรียนรูดานคณิตศาสตรใหแกนักเรียนได
เปนอยางดี โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อใหความรูดานบัญชีแกชุมชนและนักศึกษาได
เรียนรูถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชี วิต และการบริหารจัดการชุมชน ความรูดานบัญชี แกชุมชน และโครงการบริการวิชาการ
สาธารณสุขศาสตร 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อใหนักเรียนและประชาชนในการประเมิน
สุขภาพเบื้องตนและการบําบัดอาการเจ็บปวยเบื้องตนดวยการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก การนวดเพื่อสุขภาพ และ
การออกกําลังกายแนวใหมที่เหมาะสมกับกลุมวัยและกลุมโรคในชุมชน
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ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ตระหนั ก และเห็ น ความสํ า คั ญ
ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ สืบสาน ใหคงอยูเปนเอกลักษณของชุมชน รวมทั้งเพื่อชวยหลอหลอมให
นัก ศึก ษาและบุ คลากร เป น ผู มี คุณ ธรรม เป น คนดี มีจิ ตสาธารณะ รวมถึ งสรา งความสั ม พัน ธกั บ ชุ มชน และสื บ สาน
วัฒนธรรม จึงไดจัดใหมีระบบและกลไกในการดําเนินการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
โดยในระดับมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม เปนหนวยงานหลักในการอนุรักษสืบสาน ศึกษา
คนควา วิจัย และเผยแพรองคความรูดานภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมและกําหนดใหกองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานหลัก
ในการประสานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมรวมกับคณะตางๆ
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นมีทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป เชน พิธีไหวครูพิธีอัญเชิญตรา
พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดชฯ โครงการถวายเทียนพรรษา และผาอาบน้ําฝน โครงการ
สืบสานงานบุญจุลกฐิน และพิธีสําคัญตางๆ ในวันสําคัญๆ ที่จัดเปนประจําทุกปและกิจกรรมที่จัดเปนครั้งคราว เชน โครงการ
นมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพอองคแสน โครงการเกษตรอนุรักษวัฒนธรรมการทํานา เปนตน นอกจากนั้นยังเขารวมจัด
งานประเพณีสําคัญๆ รวมกับจังหวัดและชุมชน ไดแก ประเพณีแหปราสาทผึ้ง ประเพณีการแขงขันเรือยาว ประเพณีตรุษจีน/
เวียดนาม เปนตน มีการเผยแพรกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก เชน จัดแสดงนิทรรศการ
ในแหลงเรียนรู“หอวัฒนธรรมมีชีวิต และเผยแพรผานโครงการตางๆ เชน มหกรรมภูมิปญญาทองถิ่น “มูนมังอีสาน” เปนตน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีเครือขายความรวมมือดานการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศและกลุมอาเซียน มีการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูของทองถิ่นและอาเซียน โดยแหลงเรียนรูสําคัญคือ “หอวัฒนธรรมมีชีวิต”
ซึ่งรวบรวม จัดเก็บ และแสดงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นสวนทางดานภาษา ไดเปดศูนยลาวศึกษา ศูนย
เวี ย ดนามศึ ก ษา ศู น ย จี น ศึ ก ษา และศู น ย ไ ทยศึ ก ษา ณ จั ง หวั ด กวางตรี ประเทศเวี ย ดนาม รวมทั้ ง มี ค วามร ว มมื อ กั บ
สถานศึกษาในลาว เวียดนาม และจีน เพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและดานวิชาการทําใหมีนักศึกษาตางชาติจากประเทศ
เหลานี้เขามาศึกษาอยางตอเนื่องในปจจุบันมี 81 คน
ดานการบริหารจัดการ
เป น ภารกิ จ สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ทั้ ง 4 ด า นที่ ก ล า วมาแล ว ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่มีคุณคาทางวิชาการ พรอมเขาสูระดับสากล จึงไดมีการ
บริหารจัดการดานตางๆ โดยไดพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพและดําเนินการใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน
โดยดําเนินการตามเกณฑคุณภาพของ กพร. สมศ. และ สกอ. รวมถึงพัฒนาตัวชี้วัดสําคัญที่นําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยให
บรรลุวิสัยทัศนและมีคุณภาพ เปนสถาบันอุดมศึกษากลุมแรกๆ ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 2558) จาก สมศ. และไดรับการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ดวยคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และ 3 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 10 ป ติดตอกัน ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 – 2557
อยางไรก็ตาม คุณภาพที่ไดรับการรับรองจะเปนที่ประจักษตอสาธารณชน รวมถึงการเปนมหาวิทยาลัยแหงการให
โอกาส
ในการบริ ห ารจั ด การด า นต า งๆ จํ า เป น ต อ งใช ง บประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น การ โดยงบประมาณรายได ห ลั ก ของ
มหาวิทยาลัยไดจากงบประมาณของรัฐบาลและไดจากคาเลาเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีขอจํากัดในการไดมาซึ่งงบประมาณของ
รัฐบาล รายไดจากคาเลาเรียนคอนขางคงที่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณการเปนมหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาสจึงมี
นโยบายเก็บคาเลาเรียนต่ําและไมขึ้นคาเลาเรียนเนื่องจากตระหนักถึงความจําเปนของผูเรียนในทองถิ่น ในขณะที่มีคาใชจาย
เพิ่มขึ้นทุกป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรวม 657.90 ลานบาท จําแนกเปนรายไดจาก
งบประมาณแผนดิน 445.94 ลานบาท และ งบประมาณเงินรายได 211.96 ลานบาท มีรายจายจํานวนรวมทั้งสิ้น 657.90
บาท จําแนกเปน คาใชจายบุคลากร 127.97 บาท งบดําเนินงาน 138.60 บาท และงบลงทุน 143.05 บาท
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ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 819 คน เปนบุคลากรสายวิชาการ 388
คน (รอยละ 47.37) บุคลากรสายสนับสนุน 431 คน (รอยละ 52.63) ในสวนของบุคลากรสายวิชาการมีผูดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 8 คน (รอยละ 2.06) ผูชวยศาสตราจารย 80 คน (รอยละ 20.62) และบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 74 คน (รอยละ 19.07)
การบริ ห ารงานมี ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ การบริ ห ารที่ ห ลากหลาย เช น การจัด การความรู การบริ ห าร ความเสี่ ย ง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร ระบบการผูประเมินผูบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ตลอดระยะเวลา 52 ป นับแตกอตั้ งโรงเรีย นฝกหัดครูจนยกฐานะขึ้น เปน มหาวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนคร มีพัฒนาการเติบโตเคียงคูมากับทองถิ่นอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาองคความรู ถายทอดสู การพัฒนาทองถิ่น สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน บัณฑิตมีคุณภาพสามารถนําความรูความสามารถไปสรางสรรคผลงานและพัฒนาสังคมในภาคสวน
ตางๆ ทั่วประเทศ สรางชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังคงมุงมั่นทุมเทในการสรางจุดเดนทาง
วิชาการผสานกับการพัฒนาทองถิ่นเปนที่พึ่งของสังคมอยางตอเนื่องตลอดไป
ภาพรวมจํานวนบุคลากร ในระยะ 10 ป (ปการศึกษา 2549 – 2558)
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2. ปจจัยสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
2.1 นโยบายของคณะรัฐมนตรี
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน
2557 จําแนกเปน 11 ดาน ดังนี้
1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามประเพณี
การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษา
พระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการ
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
2.1) ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความ
มั่ น คงอาเซี ย นในกิ จ การ 5 ด า น ได แ ก การบริ ห ารจั ด การชายแดน การสร า งความมั่ น คงทางทะเล การแก ไ ขป ญ หา
อาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหาร
รวมกันของอาเซียน
2.2) เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และ
พัฒนามาใช
2.3) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความ
พรอมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ
2.4) เสริ มสร า งความสั มพั น ธ อัน ดีกับ นานาประเทศบนหลักการที่วา นโยบายการตางประเทศเป น
สวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.1) ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน และจะสงเสริมใหแรงงาน
นอกระบบเขาสูระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.2) ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
3.3) ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนให
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
3.4) เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงาน หรือกิจกรรมที่
เหมาะสม
3.5) เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน
3.6) จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป
3.7) แกปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกร และการรุกล้ําเขตปาสงวน
4) การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1) จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู
4.2) ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจําเปนของผูเรียน และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา
4.3) ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
รวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
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4.4) พัฒนาคนทุกชวงวัย โดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
4.5) สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
4.6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู
4.7) ทะนุบํารุง และอุปถัมภพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ
4.8) อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น และ
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
4.9) สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน และวัฒนธรรมสากล และ
การสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
4.10) ปลูกฝงคานิยม และจิตสํานึกที่ดี ใหเยาวชนและประชาชน
5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.1) วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวน
5.2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา
5.3) เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด
5.4) ปองกัน และแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
5.5) สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
5.6) ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตางๆ ในสังคม เพื่อปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
การอุมบุญ และการปลูกถายอวัยวะและสะเต็มเซลล
5.7) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย และสาธารณสุข
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1) ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะพนกําหนด
ภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว
6.2) นํ า หลั ก การสํ า คั ญ ของการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558
ที่ใหความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพรอมในการดําเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม ประหยัด ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพ
6.3) กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
สงเสริมการลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
6.4) ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตางๆ
6.5) ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว
6.6) ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย
6.7) ในระยะตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกัน
6.8) แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝน และปญหาขาดแคลนน้ําในบางฤดูกาล
6.9) ปฏิรปู โครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุน
6.10) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดอยางครบถวน
6.11) บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาลที่ผานมา
6.12) ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและคมนาคม
6.13) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาท และภารกิจของหนวยงาน
ระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน
6.14) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
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6.15) ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรให
สอดคลองกับความตองการ และสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อผลผลิตจนถึงการแปรรูป
และการสงออก
6.16) ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
6.17) เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมใหเขมแข็ง
6.18) สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง
7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
7.1) เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน
7.2) พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ
7.3) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
7.4) เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
7.5) ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิต ในชุมชนสูแหลง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
7.6) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8) การพั ฒ นาและส ง เสริ ม การใช ป ระโยชน จ ากวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี การวิ จั ย และพั ฒ นา
และนวัตกรรม
8.1) สนับ สนุนการเพิ่ มคาใชจายในการวิจัย และพัฒนาของประเทศไมต่ํากวารอยละ 1 ของรายได
ประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70
8.2) เร งเสริ มสร า งสังคมนวั ตกรรม โดยสงเสริมการเรีย นการสอนที่เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
8.3) ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและพัฒนาไป
ตอยอดหรือใชประโยชน
8.4) สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
8.5) ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ดานการวิจัยและ
พัฒนา และดานนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง การอนุรักษกับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
9.1) ในระยะเฉพาะหน า เร งปกปองและฟน ฟูพื้น ที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไม และสั ตวปาโดยให
ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐใหชัดเจน
9.2) สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน
9.3) ในระยะต อ ไป พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และแก ไ ขการบุ กรุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ โดยยึ ด แนว
พระราชดําริที่ใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได
9.4) บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
9.5) เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค เพื่อสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน
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10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1) ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ทองถิ่น
10.2) ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหป ระชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ ว
ประหยัด และสะดวก
10.3.) ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ
การเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง
10.4) เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ
10.5) ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด
10.6) ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
10.7) สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดสอง เฝาระวัง
ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1) ในระยะเฉพาะหน า จะเรง ปรั บ ปรุ ง ประมวลกฎหมายหลั กของประเทศ และกฎหมายอื่ น ๆ
ที่ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน การประกอบ
ธุรกิจหรือไมเอื้อตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ
11.2) เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ ใ ห ค วามเห็ น ทางกฎหมายและจั ด ทํ า กฎหมายให ส ามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชน ไดตามหลักเกณฑที่จะเปดกวางขึ้น
11.3) ในระยะตอไปจะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง ของรัฐ
11.4) นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัดการดําเนินคดีทุกขั้นตอนให
รวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใชติดตามผล
11.5) ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม
11.6) นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใช ในการปองกันและปราบปรามผู
มีอิทธิพลและเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2 ทิศทางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
สาระสําคัญ
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และการเมือง
1.2 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็ง เปน
ศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่อง
และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
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1.3 สังคม มี ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุ มชน มีความ
เขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน
1.4 ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อม
ล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิ ต
การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา
อยางมีพลัง
2.3 ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสราง การพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ง
เปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
3.3 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนเพื่อการ
พัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
3.4 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร มียุทธศาสตรในการดําเนินการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง
1) เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัต ริย ทรงเป นประมุ ข สร างจิ ตสานึ กของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี และธํารงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา กระจาย
อํานาจ และสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3) ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เนนเสริมสรางกระบวนการสันติสุข
และแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
4) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล โดยพัฒนาความรวมมือเปนหุนสวนยุทธศาสตร
ความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและชายฝงทะเล เสริมสรางความสัมพันธดานวัฒนธรรม เรงรัดจัดทําหลักเขตแดน
แกไขปญหาพื้นที่ทับซอน และปญหาการลักลอบเขาเมืองทั้งระบบ
5) พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร ว มมื อ ระหว า งประเทศทุ ก ระดั บ รั ก ษาดุ ล ยภาพ
ของความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ สามารถปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
ลดผลกระทบจากภัยกอการราย และเสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร
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6) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสรางกําลังและ
ยุทโธปกรณที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ พรอมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตร
ประเทศ รวมทั้งมีสว นรวมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ
7) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา
8) ปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น กําหนดการบริหาร
จั ด การที่ ค รบวงจรและยั่ ง ยื น /พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหมายให เ อื้ อ ต อ การดํ า เนิ น งาน และให ค วามสํ า คั ญ กั บ การติ ด ตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน
1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
- รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น โดยดําเนินนโยบายการคลังและการเงินใหมี
ความสอดคลองกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสรางความเชื่อมั่นในตางประเทศ
พัฒนาระบบการเงินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและสามารถใหบริการประชาชนทุกระดับ เพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแขงขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน
- สงเสริ มการค าและการลงทุ น ทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหส อดคลองกับ ยุทธศาสตรป ระเทศและ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่สะทอนความตองการและศักยภาพของพื้นที่ และใหอยูบนการแขงขันที่เปนธรรม และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม
- พัฒ นาประเทศสูความเปน ชาติการคา โดยใช ฐานเศรษฐกิจ ดิจิ ตอล และการพัฒ นานวั ตกรรม
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทําธุรกิจของผูประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอํานวยความสะดวกทางดานโครงสรางและระบบ
ดานปจจัยสนับสนุน และดานบุคลากร
2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ
ภาคเกษตร
- เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
- เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร
- สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
- พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขงขัน
ภาคอุตสาหกรรม
- พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ภาคบริการ
- สรางรายไดจากการทองเที่ยว
- ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ
- สงเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
พัฒนาผูประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน
- พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทย ในการสรางสรรคสินคาและบริการรูปแบบใหม
ใหมีจุดเดน เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด และกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนสงเสริม
สถาบันการศึกษาในทองถิ่น ใหเปนแหลงรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานในการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความเปน
เอกลักษณ และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบผูบริโภคทุกระดับ และรณรงคสงเสริมประชาสัมพันธ
ใหผูประกอบการเห็นความสําคัญในการสรางเครื่องหมายการคาของตนเอง และสรางภาพลักษณสินคาไทยใหเปนที่ยอมรับ
ของคนทั่วโลกสนับสนุนผูประกอบการเดิมใหสามารถปรับตัวและเตรียมความพรอมสําหรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมๆ
และมาตรการทางการคาในรูปแบบตางๆ
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ของประเทศ

- พั ฒ นาแล ะยกระดั บ ผลิ ต ภาพแรงงาน เพื่ อ ส ง เสริ ม ขี ด คว ามสามารถในการแข ง ขั น

- พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มสู ส ากล ให มี ก ารรวมกลุ ม คลั ส เตอร ที่ เ ข ม แข็ ง
เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยการพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ และเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันสงเสริมการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล
- ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากล
- พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและสถาบั น เกษตรกร เพื่ อ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน
และกลุมประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
- เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน พั ฒ นาเป น ฐานการผลิ ต ใหม กระจายกิ จ กรรมเศรษฐกิ จ
และความเจริ ญสูภูมิภาค สร างความมั่ นคงในพื้ นที่ชายแดน เชื่อมโยงกั บประเทศเพื่อนบานทั้งในด านการผลิ ตรว มและ
ชองทางการตลาดรวมกัน
- พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ บริ เ วณชายฝ ง ทะเลตะวั น ออก พั ฒ นาเป น ฐานการผลิ ต ที่ ใ ช เ ทคโนโลยี สู ง
มีบริการทันสมัย ใชทรัพยากรอยางประหยัด เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
- พื้ น ที่ เ มื อ งศู น ย ก ลางความเจริ ญ พั ฒ นาเป น เมื อ งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปลอดภั ย และน า อยู
ใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด จัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอนาคต
มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนยกลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขีดความสามารถสูง
การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- ดานการขนสง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคาทางถนนสูการขนสงที่ตนทุนต่ํา รวมทั้งพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดิ นทางและขนสงไปสูเ มืองศูนย กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ และ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน และพัฒนาอุ ตสาหกรรมระบบราง และอุต สาหกรรมซอมบํารุงอากาศยานและการผลิ ต
ชิ้นสวนอากาศยาน เพื่อสรางฐานอุตสาหกรรมใหมของประเทศ
- ดานความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาใหมีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจายประเภทของ
เชื้อเพลิง สงเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่ อาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรางศักยภาพดาน
พลังงาน พึ่งพาตนเองไดอยา งยั่ งยื น และนํา ไปสู การสรางอุตสาหกรรมที่จ ะเปน ฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ รวมทั้ง
เชื่อมโยงแหลงพลังงานกับประเทศในอาเซียน
- ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปน
อิน เทอร เ น็ ต ความเร็ ว สู งให ทัน สมั ย และกระจายทั่ ว ถึ ง พั ฒ นาบุ คลากรให มี ค วามรู ค วามสามารถและเชี่ ย วชาญระดั บ
มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช ICT ในการสรางนวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณา
การ ประยุกต ICT เพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นา เพิ่ ม สั ด ส ว นค า ใช จ า ยวิ จั ย และพั ฒ นาไม น อ ยกว า ร อ ยล ะ3
โดยมี สั ด ส ว นรั ฐ ต อ เอกชน 20:80 สนั บ สนุ น วิ จั ย ที่ มุง เปา ตอบสนองความต องการในการพัฒ นาประเทศ เพิ่ม จํา นวน
บุคคลากรดานวิจัยและพัฒนาเปน 70 คนตอประชากร 10,000 คน
การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
- สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้งในระดับ
ทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อสงเสริมความมั่นคง เพื่อสรางความเจริญกาวหนาและลดความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืนรวมกัน
- ส ง เสริ ม ให ป ระเทศไทยเป น ฐานของการประกอบธุ ร กิ จ การให บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา
การใหบริการดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกส และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งเปนฐานความรวมมือในเอเชีย
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ตางประเทศ

- ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การลงทุ น และการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของนั ก ลงทุ น และผู ป ระกอบการไทยใน

- สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสรางความมั่นคงดานพลังงาน ดานอาหาร
ดานสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการปองกันภัย ในทุกรูปแบบ
- ส ง เ ส ริ ม บทบ าทก ารเ ป น ผู ประ ส าน ประ โ ยช น ใ น การ เชื่ อ มโ ย งแล ะถ ว งดุ ล ระห ว า ง
กลุมอํานาจตางๆ และแกไขปญหาความแตกตางทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดํารงความสัมพันธ ที่ดีกับ
ประเทศและองคกรระหวางประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอยางตอเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ
กับกลุมมหาอํานาจตาง ๆ
- เพิ่ ม บทบาทและการมี ส ว นร ว มของไทยในองค ก ารระหว างประเทศ ในการผลัก ดั น การพั ฒ นา
ในอนุ ภู มิภ าคและภู มิภ าค รวมทั้ ง ประเทศกํ า ลั ง พัฒ นาในภูมิภ าคอื่น ๆ และให ความชว ยเหลื อทั้ งในด านการเงิน และ
ทางเทคนิคกับประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนาดานความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย
- สนับสนุนการเปดเสรีทางการคา ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และสงเสริมการคากับ
กลุมประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภ าคเดีย วกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เรงรั ดการใช ประโยชนจากขอตกลง
ที่มีผลบังคับใชแลว ตลอดจนใชโอกาสจากการเปดเสรีการคาและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทางปองกันผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
- สร า งองค ค วามรู ด า นการต า งประเทศ และให ค วามรู ค วามเข า ใจด า นการต า งประเทศ
และผลประโยชน ที่ มี ต อ การพั ฒ นาประเทศต อ ภาคส ว นต า ง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้ ง ดํ า เนิ น การเชิ ง รุ ก
ในกา รส ร า งคว ามเข าใจ คว า มเชื่ อ มั่ น แ ล ะภ าพลั ก ษณ ที่ ดี แ ละ ศั ก ยภ าพท างเศ รษฐ กิ จ แ ล ะด า นอื่ น ๆ
ของประเทศไทย
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา เริ่มตั้งแต
ในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต ไดแก (1) ชวงการตั้งครรภ/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน (3) วัยรุน/นักศึกษา
(4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผูสูงอายุ
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสราง
และระบบบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ การเข า ถึ ง การศึ ก ษาอย า งเท า เที ย มและทั่ ว ถึ ง และการยกระดั บ
สถาบั น การศึ กษาในสาขาที่ มีความเชี่ ยวชาญสู ความเปน เลิศ ปฏิรูป ระบบการคลังดานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนา
ครูผูสอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งใหมีการปฏิรูประบบการเรียนรู
3) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การพัฒนา
สภาพแวดลอมที่เอื้ อตอสุขภาพ การสงเสริมรู ปแบบการดําเนิน ชีวิต ที่สนั บสนุ นการมีสุขภาพกาย และจิต ที่ดี สรางและ
เผยแพรความรูดานสุขภาพเพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับ
แตละชวงวัย
4) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาที่ของสถาบันครอบครัว
ในการบมเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิ ตใจให เขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต จิตสํานึกสาธารณะ
ควบคูไปกับการสรางคานิยมหลักของไทยใหสมาชิกในครอบครัว สรางความอบอุน และมั่นคงใหสมาชิกในครอบครัว
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
1) การสร า งความมั่ น คงและการลดความเหลื่ อ มล้ํ า ทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยสร า ง
ความมั่ น คงทางด า นรายได แ ละการออม กระจายทรั พ ยากรให ทั่ ว ถึ ง เป น ธรรมทั้ ง ในด า นบริ ก ารสาธารณะ
ขั้ น พื้ น ฐาน ฐานทรั พ ยากรต า งๆ โดยเฉพาะ ในกลุ ม ผู มี ร ายได น อ ยและกลุ ม ด อ ยโอกาส ความเป น ธรรม
ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
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2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3
กองทุน เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ําในระบบหลักประกันสุขภาพ การสงเสริม
การอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือขาย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการดานโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
4) การสร า งคว ามเข ม แข็ ง ของสถาบั น ทางสั ง คมแล ะทุ น ทางวั ฒ นธรรมและความเข ม แข็ ง
ของชุ ม ชน โดยการฟ น ฟู บ ทบาทสถาบั น ศาสนา การธํ า รงรั ก ษาวั ฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี
เพื่อเปนฐานรากที่เขมแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหชุมชนสามารถจัดการตนเองได
อยางยั่งยืน
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา สงเสริมจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่ อ มีการกํ าหนดบทลงโทษ และพัฒ นาภาคประชาชน ใหมีความรู เทาทัน สื่อโดยเฉพาะ
สื่อออนไลน
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
- ปกปองรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดําเนินการปราบปรามและปองกันการบุกรุกทําลายปาอยาง
เขมงวด
- สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาไมบนพื้นฐานใหคนและ
ชุมชนสามารถอยูกับปาได และสงเสริมแนวทางประเมินมูลคาการใหบริการของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการ
อนุรักษ
- วางระบบปองกันการกัดเซาะชายฝง
- เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือในภูมิภาคอาเซียนดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ
- เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ ใหมีแหลงกักเก็บน้ําตนทุนและแหลง
ชะลอน้ําที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา และการผันน้ํา และการพัฒนา
คลังขอมูลระบบพยากรณ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ตลอดจนการปรับปรุงองคกรและกฎหมาย
รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา
- พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
- เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด
- กําหนดกฎระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
- สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอยางถูกตอง
และตอเนื่อง
3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- พั ฒ นาพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมหนาแน น ให เ ป น เมื อ งอุ ต สาหกรรมนิ เ วศต น แบบ และบรรจุ
ใหเปนแผนพัฒนาของจังหวัดและพื้นที่
- สนั บสนุน และผลักดัน ให โรงงานปฏิบัติสูอุตสาหกรรมสีเขียว และปรับ กฎระเบียบใหเอื้อตอการ
พัฒนา
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ของเสีย
และยั่งยืน

ธุรกิจ

- เพิ่มศักยภาพเมืองดานสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการ
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเปนแหลงดูดซับมลพิษและเก็บกักคารบอน
- พัฒนาพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
4) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ลดการกอกาซเรือนกระจก
- เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ปองกัน เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเสริมการทําแผนบริหารความตอเนื่องของ

5) ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
- จั ด ให มี ภ าษี แ ละค า ธรรมเนี ย มสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
และคาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
- ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งภาษี เ พื่ อ ส ง เสริ ม การประหยั ด พลั ง งาน การใช พ ลั ง งานทางเลื อ ก
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสราง องคกร
กลไก กระบวนการยุ ติธ รรม และกฎหมายในการบริห ารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหทัน สมัย และมี
ประสิทธิภาพ เนนหลักการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
- ปฎิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพื่อเพิ่มรายไดของภาครัฐและเปนเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันและลดความเหลื่อมล้ํา
- ปฏิรูประบบการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดใหมีกฎหมายที่เปน
กรอบในการบริ ห ารการเงิ น การคลั งภาครั ฐ มี การจัด ทํางบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อ สนับ สนุน การ
ขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาประเทศ
- มุ ง เน น การจั ด ทํ า งบประมาณโดยยึ ด พื้ น ที่ แ ละประเด็ น วาระการพั ฒ นาเป น ตั ว ตั้ ง
และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํางบประมาณไดมากขึ้น
2) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ
- ทบ ทว น บท บา ท ภ า ร กิ จ ขอ ง หน ว ยง าน ภ าค รั ฐ ใ ห มี ค ว า ม เห มา ะ ส ม ถ า ยโ อ นง า น
ใหภาคสวนอื่น เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
- พั ฒ นาให ห น ว ยงานภาครั ฐ เป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู เป ด โอกาสให ป ระชาชนเข า มา
มีสว นร ว มในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดีเพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน
3) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
- พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับตางๆ ระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยเนนการยึดพื้นที่เปนหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณใหเปนแบบยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง
รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณใหกระทรวง/กรม ตองสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดใน
สัดสวนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม
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4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร ใหมีความเหมาะสม ไมเปนภาระตองบประมาณประเทศ
- สรรหา และจูงใจใหคนรุนใหมที่มีขีดสมรรถนะสูงเขามาสูระบบราชการไทย สนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
- เสริมสรางระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแตงตั้ง โยกยาย
5) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ภ าคี อ งค ก รภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม ชุ ม ชนและประชาชน
และเครื อขา ยต างๆ สอดสองเฝา ระวัง ตรวจสอบ หรือตอตานการทุจริตและประพฤติ มิช อบของบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการคุมครองพยานและผูที่เกี่ยวของ
- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผานการฝกอบรมเขามา
ดําเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของทางราชการ
6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
- พัฒนางานบริการของภาครัฐสูความเปนเลิศ เพื่อสนองตอบความตองการของผูรับบริการ
- พัฒนาศูนยกลางการใหบริการดวยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดทําฐานขอมูล
งานบริการที่มีประสิทธิภาพ ใหประชาชนเขาถึงการใหบริการของรัฐไดโดยสะดวก
- ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ การใหบริการ online ผานทางเว็บไซด และโทรศัพทมือถือ
7) การปรับปรุงแกไข กฎหมาย และระเบียบ ขอบังคับที่ลาสมัย
- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหเอื้ออํานวยตอการบริหารราชการแผนดิน การ
ประกอบธุรกิจ ขอตกลงระหวางประเทศและการแขงขันระหวางประเทศ
- เพิ่มศักยภาพหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายใหสามารถปฏิบัติงาน ไดอยาง
รวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได
2.3 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
จากสถานะของประเทศและบริบ ทการเปลี่ย นแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ของประเทศ
การกําหนดตําแหนงทางยุทะศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น “
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของ
ภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตร
ปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ”
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เปาหมาย
1) การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0
1.2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2564 เพิ่มขึ้นเปน 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร สรอ.) และ 301,199 บาท
(8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป
1.3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป
1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ ไมต่ํากวารอย
ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ การสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํา
กวารอยละ 4.0 ตอป)
2) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุ นการเจริญเติบโตของประเทศและการสร างสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ
2.1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
2.3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
3) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3.1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
4) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4.1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
และเปนธรรม
4.2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
5) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
5.1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
5.2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
5.3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
1.1) การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม ทั้งดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหาร
จัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
1.2) การพั ฒ นาผลิ ต ภาพแรงงาน สรางความรว มมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒ นา
กําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้น
พื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยาย
ระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
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สูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานให
เปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
1.3) การส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการที่ เ ข ม แข็ ง และพาณิ ช ย ดิ จิ ต อล พั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทาง
การคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มี แบรนดสินคาและ
ชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการ
ผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล
1.4) การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการ
เดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีด
ความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพื่อสราง
โอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
1.5) การปรั บ โครงสร า งการผลิ ต ปรั บ โครงสร า งการผลิ ต ภาคเกษตร โดยการปรั บ เปลี่ ย น
จากการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐม เปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความ
เชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันลง
สูระดับที่จาเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่
และความตองการของตลาดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตร
จากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจาก
ขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใชกลไก
ตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรั บ โครงสร า งการผลิ ตภาคบริการโดยเรงพัฒ นาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกัน เปน
โครงขายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสูสากลและ
รองรั บ การพั ฒ นาการท องเที่ ยวให ส ามารถแข งขั น ไดในระดับ นานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒ นาเชิงพื้น ที่ในลักษณะ
กลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมทองถิ่น และกิจกรรมการทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมทั้ง
ระบบ
พั ฒ นาต อ ยอดอุ ต สาหกรรมอนาคตเพื่ อ เป น แหล ง การถ า ยทอดเทคโนโลยี เชื่ อ มโยงการผลิ ต กั บ
อุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒ นาโครงสร า งพื้ นฐานที่ ส นับ สนุน การขยายตัว ดานการคาการลงทุน เชน โลจิส ติกส และพลังงาน
รวมทั้งป จจั ยสนั บสนุนการลงทุ นอื่ นๆ เช น ลดอุ ปสรรคการเคลื่อนยายเงิ นทุ นระหว างประเทศ เปนต น สงเสริ มการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสราง
เศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การ
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จัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบ
แทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม
2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยชวงวัยเด็กตั้งแต
แรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใต
บริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับ
ประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและ
ฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ
2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูประบบ
บริ ห ารจั ด การทางการศึ ก ษา โดยปรั บ ระบบบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาใหม เ พื่ อ สร า งความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลลั พ ธ
(Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต
กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจาก
ตัวผูเรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรู เพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับ
ปฐมศึก ษาจนถึ ง การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต พั ฒ นาสื่ อ เพื่ อการเรี ย นรู ปรั บ หลั ก สู ต รและผลิ ต กํ า ลั งคนให ส อดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู
2.3) การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพื่อรองรับการ
เปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข
บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริม
การอภิ บ าลระบบสุ ขภาพในรู ป แบบเครื อข า ยที่ มีก ารใชท รัพ ยากรร ว มกัน พัฒ นาศั กยภาพของประเทศไทยสูก ารเป น
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งสงเสริมการ
ใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาค
สวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน
2.4) การสร า งสภาพแวดล อ มและนวั ต กรรมที่ เ อื้ อ ต อ การดํ า รงชี พ ในสั ง คมสู ง วั ย โดยการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
พัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ
3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
3.1) การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานให
ชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับพื้นที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร
ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต
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3.2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก
โดย (1) พัฒ นาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมี
รายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับ
ภาคธุ ร กิ จ เอกชน และ (3) การจั ด รู ป แบบสวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐานที่ จา เปน และเหมาะสมตามกลุ มเป าหมาย (Customized
Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)
3.3) การสรา งความเสมอภาคในการเข า ถึงทรั พยากร โดยปฏิรูป ที่ดินเพื่อการเกษตร สนับ สนุน ให
เกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทํากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
น้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน
3.4) การเข า ถึ งกระบวนการยุ ติธ รรมอยา งเสมอภาค การคุ มครองสิท ธิขั้ น พื้ น ฐาน และการเข าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมอยางเท าเทีย มโดยการเสริ มศักยภาพและความเขมแข็งด านกฎหมายให แกประชาชน รวมทั้ งการ
ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เปน
ตน
4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
4.1) การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอมรองรับ
ความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมือง ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนใน
เมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
4.2) การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทุน
และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน
และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมี
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง
4.3) การส ง เสริ ม การลงทุ น การค า ชายแดน และการจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุ น
โครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีด
จากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวน นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อ
การบริหารจัด การ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิ ภาพและเปนธรรม เพิ่มพื้น ที่ปาไมโดยส งเสริมการปลูกไมมีคาทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ และการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร
กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานขอมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา
กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ํา
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เพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการ
น้ําในระดับพื้นที่ เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูใชน้ํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิง
นโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง
5.2) การส ง เสริ ม การบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม สร า งระบบหมุ น เวี ย นวั ส ดุ ที่ ใ ช แ ล ว ที่ มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน
5.3) การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซ
อุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain /Green Value Chain) สงเสริมการทาการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน เรงรัด
แกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงกําจัด
ขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม
เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใช
กฎหมาย
5.5) การพั ฒนาความรวมมือด านสิ่งแวดลอมระหว างประเทศ ผลักดั นการจัดทาแผนแม บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ในประเด็ น การขนส ง ข า มพรมแดน การเคลื่ อ นย า ยแรงงาน การบริ ห ารจั ด การพลั ง งาน และการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
ระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันน้ําทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและ
ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1) การสรางความโปรงใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน
สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจางโครงการของ
ทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูล ขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม
เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ
6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให ระบบราชการเล็กกระทัด รัดแตมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง
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6.3) การสร า งรู ปแบบการพั ฒนา อปท. ให เ หมาะสม สามารถรั บ มือ การเปลี่ ย นแปลงทางดา น
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพื้นที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ
6.4) การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงาน ที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนไดไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหไดรับ
การยกระดับสูมาตรฐานสากล ตอยอดองคความรูสูนวัตกรรมและโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่สําคัญซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครไดใหความสําคัญ ในการนํามาใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เชน
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทยปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทั ดเทีย มกับมาตรฐานสากลบนความเปนท องถิ่น และความเปนไทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก การพัฒนาระบบการศึกษาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมมุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจก
จัดใหใหมีระบบการจัดการความรู สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น
- การสร า งโอกาสและการกระจายโอกาสทางการศึ ก ษา โดยลดข อ จํ า กั ด ของการเข า ถึ ง การศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษาชั้ น สู ง โดยจั ด ให มี “โครงการเงิ น กู เ พื่ อ การศึ ก ษาที่ ผู ก พั น กั บ รายได ใ นอนาคต”
โดยใหผูกูเริ่มใชคืนตอเมื่อมีรายไดเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวไดพักชําระหนี้แกผูเปนหนี้กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาโดยปรับเปลี่ยน
การชําระหนี้เปนระบบที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับใหเอื้อตอการขยาย
โอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดใหมีระบบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม ดําเนิน
“โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน”เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุงใหเกิดสังคมแหง
การเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต
- จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม และสนับสนุนการสรางรายไดระหวางเรียน และสนับสนุนให
ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดทันทีโดยความรวมมือระหวางแหลงงานกับสถานศึกษา สงเสริมใหมีศูนยอบรมอาชีวศึกษาเพื่อให
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรูหาประสบการณกอนไปประกอบอาชีพ
- พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติโดยใชเครื่องมือในการเรง
ยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพื่อกลไกในการ
เปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
- สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร า งทุ น ป ญ ญาของชาติ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให มุ ง สู ก ารเป น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก
- การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
โดย
รวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
สอดคลองตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ เปนตน
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2.5 ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
สาระวิชาหลักและทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
การรอบรูสาระวิชามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จของนักเรียน/นักศึกษา สาระวิชา
หลักไดแก ภาษาอังกฤษ การอานภาษาของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร การปกครองและความเปนพลเมืองที่ดี แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตใน
โลกยุคศตวรรษที่ 21 สถาบันการศึกษาตองสงเสริมความเขาใจเนื้อหาวิชาการใหอยูในระดับสูงดวย
การสอดแทรกทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตอไปนี้เขาในทุกวิชาหลัก
• ความรูเรื่องโลก (Global Awareness)
• ความรูดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ (Financial, Economic, Business and
Entrepreneurial Literacy)
• ความรูดานการเปนพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
• ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy)
• ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy)
ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม
ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมจะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียน/นักศึกษาในการเขาสูการทํางาน
ซึ่งมีความซับซอนเพิ่มขึ้นในโลกปจจุบัน ทักษะดานนี้ไดแก
• ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
• การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
• การสื่อสารและความรวมมือ (Communication and Collaboration)
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ปจจุบัน โลกอยูในสภาพแวดลอมที่ขับเคลื่อนดวยสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นไดจากการเขาถึงขอมูลขาวสาร
จํานวนมากมาย การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยีการศึกษาและความสามารถในการเชื่อมโยงกันและการมีสวน
รวมในอัตราที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน พลเมืองและแรงงานที่มีประสิทธิภาพตองสามารถแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาน
และปฏิบัติงานไดหลากหลาย เชน
• ทักษะดานสารสนเทศ (Information Literacy)
• ทักษะดานสื่อ (Media Literacy)
• ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communications and Technology,
Literacy)
ทักษะชีวิตและอาชีพ
ชีวิตและสภาพการทํางานในทุกวันนี้จําเปนตองมีทักษะการคิดและองคความรูเพิ่มขึ้นมากมาย ความสามารถใน
การทํางานในยุคที่แขงขันกันดานขอมูลขาวสารและการดํารงชีวิตที่มีความซ้ําซอนใหประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนที่
นักเรียน/นักศึกษาตองใสใจอยางเครงครัดในการพัฒนาทักษะชีวิตตอไปนี้ใหเพียงพอ
• ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
• การริเริ่มและการกํากับดูแลตนเองได (Initiative and Self-Direction)
• ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills)
• การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได (Productivity and Accountability)
• ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)
(ที่มา: เครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21)
0
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2.6 ยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0)
"Thailand 4.0 : สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสูโลก"พลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในปจจุบันซึ่งเปนเรื่องที่สงผลกระทบเราอยางหลีกเลี่ยงไมได มีอยูดวยกัน 3 กระแสหลัก คือ
1. Globalization ที่ทั่วโลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งตางๆเหลานี้พรอมกัน อาทิ
- กระแส Digitization กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคนและรูปแบบในการทําธุรกิจ
- กระแส Urbanization ที่มีการกระจายตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเปนอยูแบบคนเมือง มีการ
กระจายตัวทางความเจริญไปสูภูมิภาคมากขึ้น
- กระแส Commonization ที่เปนเรื่องที่ผูคนในโลกไดรับผลกระทบรวมกันอยางถวนทั่ว ไมวาจะเปน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การกอการราย โรคระบาด ที่สามารถแพรไปในทุกภูมิภาคของโลกอยางหลีกเลี่ยง
ไมได
2. Regionalization กระแสการรวมกลุมกันในภูมิภาค ไมวาจะเปนในเชิงของภูมิรัฐศาสตรและภูมิ
เศรษฐศาสตร การรวมกลุมดังกลาวทําใหมีอํานาจตอรองของประเทศที่อยูในกลุมสมาชิกเปนอยางดี
3. Localization กระแสของการมีความเปนทองถิ่นและชุมชนอยางเขมขน สกลนครเปนตัวอยางหนึ่งของ
การมี Locality ที่เขมแข็ง เนื่องจากมีความเปนเอกลักษณและอัตลักษณที่ชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอด
และเชื่อมโยงคนในทองถิ่นมายาวนาน
"Thailand 4.0" ประกอบดวย 2 แนวคิดสําคัญ
1. "Strength from Within" คือการสรางความเขมแข็งจากภายใน Strength from Within หรือการ
สรางความเขมแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู 3 ตัว คือ
- การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวนในประเทศ
- การสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition)
- การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย (Community Driven Proposition)
ซึ่งทั้ง 3 กลไกนี้ตองขับเคลื่อนไปพรอมๆกันนวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผาน Growth Engine 3 ตัวใหม
อันประกอบดวย Green Growth Engine, Productive Growth Engine และ Inclusive Growth Engine การยกระดับ
นวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณของผูประกอบการ จึงจะเอื้อใหเกิดการสราง Smart Enterprise
ที่มีโมเดลการทําธุรกิจแบบใหมๆ มากมาย ทามกลาง Enabling Ecosystem ที่เอื้อใหเกิดการรังสรรคนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคสวนสุดทายของ Strength from Within คือการสรางความเขมแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซึ่งเมื่อผนวก
ความเขมแข็งในระดับฐานรากกับการสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณผูประกอบการ จะกอใหเกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของ
ผูคนในสังคม (Social Mobility) ผานการสรางสังคมแหงโอกาส (Society with Opportunity) ควบคูไปกับการสรางสังคม
ที่สามารถ (Society with Competence)
2. "Connect to the World" เมื่อภายในเขมแข็งแลว ก็ตองเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก
และเมื่อโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเขมแข็งแลว การเชื่อมโยงภายนอก (Connect to the
World) เปนสิ่งที่ตองดําเนินควบคูกันไป ซึ่งในสวนนี้ ประกอบดวย 3 ระดับดวยกัน คือ
2.1) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ
2.2) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค
2.3) Global Economy เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิ จ ในประเทศ เมื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แนวคิ ด การสร า งความเข ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานราก
จะกอใหเกิดการเติมเต็มพลังในทองถิ่น (Local Empowerment) ผานการคาและการลงทุนในทองถิ่นการจางงานในทองถิ่น
และนําไปสูความเปนเจาของของคนในทองถิ่น ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ Regional Economy เขาดวยกันจะ
เห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ และ CLMVT ในภาพที่เล็กลงมาซึ่งสวนนี้จะสอดรับกับแนวคิด "CLMVT As Our Home
Market" ที่รัฐบาลชุดนี้กําลังผลักดันอยู ผานการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดทั้งในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และ
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ประชาชนกับประชาชน สุดทาย เปนการเชื่อมโยง Regional กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงรอย
ASEAN เข าด ว ยกัน เพื่อเป น พลั งต อรองกั บส ว นอื่น ๆ ของประชาคมโลกผ านบทบาทในมิติทางภูมิรัฐ ศาสตรและภูมิ
เศรษฐศาสตรของภูมิภาคแหงนี้
2.7 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”
เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษาและ
หรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละ
ระดับ ซึ่งประเมินโดย“สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา
“สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุก
แหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผล
การประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544
- 2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง(พ.ศ. 2549 - 2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
(พ.ศ. 2554 - 2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เปนการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แตหากสถาบันใด
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักการประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมิน
คุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการรูปแบบและ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปน ไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการดังตอไปนี้
1) เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสินการจับผิด หรือการให
คุณใหโทษ
2) ยึ ด หลั ก ความเที่ ย งตรง
เป น ธรรม
โปร ง ใส
มี ห ลั ก ฐานข อ มู ล ตามสภาพความเป น จริ ง
(evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability)
3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม
4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติตาม ที่กําหนด
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ
โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน
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2.8 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 –2565)
วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) คือ “การยกระดับ
คุณภาพอุ ดมศึกษาไทย เพื่ อผลิต การพั ฒนาบุ คลากรที่ มีคุณภาพสามารถปรับ ตัว สําหรั บงานที่เ กิดขึ้น ตลอดชีวิ ต พัฒ นา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรู และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน
สนับ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน ของท องถิ่ น ไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบ าลการเงิน การกํากับ มาตรฐาน และเครือขาย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”
2.9 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –2559)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กําหนดวิสัยทัศน คือ อุดมศึกษาเปน
แหลงความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงใน
ประชาคมอาเซีย นและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษาระดั บนานาชาติ โดยมุงเนนผลิตบัณฑิ ตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพตามความ
ตองการของสั งคม มี ความสามารถคิ ดวิ เ คราะห มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการสื่อสารและการทํางานรว มกับ ผูอื่ น
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจ เนนการใชกลยุทธผานการนําองคกรเชิงรุก และกลยุทธการเงิน
รวมทั้งพัฒนาอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน และการวิจัย เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงคทําใหสังคมมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน
2.10 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ป พ.ศ. 2556 – 2560 ตามแนวนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย
อัตลักษณและจุดเดนของมหาวิทยาลัย
เปาหมายสําคัญในการดําเนินการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุงเนนในการพัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มี
ลักษณะเปนอัตลักษณและจุดเดนของมหาวิทยาลัย 4 ดาน ดังนี้
1) บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ
2) นักศึกษามีความคิดสรางสรรค ใฝรู สูงาน
3) นักศึกษามีระเบียบวินัย รูจักหนาที่ มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และทํางานดวยความทุมเท
4) นั ก ศึ ก ษามี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม มี ความซื่อ สัต ยสุ จ ริต มี ความภาคภู มิใ จในองคก รมี ความตระหนัก ต อ
สิ่งแวดลอม และพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนผูที่มีระเบียบวินัย มีจริยธรรม
มีจุดเดน และนําไปสูการเปนบัณฑิตที่เปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาและสงเสริมวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม
1.1 การพัฒนาและสงเสริมดานวิชาการ
1) พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตรงตามความตองการของผูเรียน และผูใชบัณฑิตและเปนหลักสูตรที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน
2) พัฒนาหลั กสูต รต อยอด ที่ สามารถเทียบโอนรายวิชาหรือหนวยกิตจากประสบการณทํางาน เพื่ อ
สงเสริมเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)
3) พัฒ นาหลั กสู ตรความรว มมือ (Sandwich Program) โดยการหาพันธมิตรทางการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ
4) การรับนักศึกษามีหลากหลายวิธี เพื่อใหตรงตามความตองการแทจริง ตรงตามความถนัด และเปนไป
ตามศักยภาพของผูเรียน เชน การรับตรงในแตละสาขาวิชาตางๆ การสอบคัดเลือกทั่วไป เปนตน
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5) การใหโอกาสทางการศึกษา เชน การรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติพิเศษ ไดแก คนดี กีฬาเดน และสาน
ตอโครงการใหทุนทางการศึกษาเด็กบานทานตะวัน
6) สงเสริมการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนวางแผนการเรียนไดเอง
เชน สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือก หรือ เลือกเสรีไดเองตามความสนใจ
7) การจัดการเรียนการสอนเนนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการ จิตตปญญาและเสริมสราง
ทักษะวิธีคิด มีโครงการ/กิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง เชน การเรียนรูจากปราชญชาวบานโดยการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อสรางทักษะใหฝกการคิด วิเคราะห สังเคราะห และ สรุปบทเรียนได
8) จั ด ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ อ ง ค ร ว ม โ ด ย มี ก า ร ศึ ก ษ า ซึ่ ง เ ชื่ อ ม ต อ ศู น ย ห น อ ง ห า ร ศึ ก ษ า
และคายอาสาพัฒนา หมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9) พัฒนาทักษะที่ จําเปน เชน พัฒนาบุคลิ กภาพ คุ ณธรรมจริยธรรม การสื่ อสารภาษาต างประเทศ ดาน
สารสนเทศและเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นใหนักศึกษา
10) สงเสริมการบูรณาการผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และการบริการวิชาการเขากับกระบวนการ
เรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและไดศึกษาบริบทจากประสบการณจริง
11) มีโครงการแนะแนว พัฒนาตอยอดความรู และสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนเพื่อดึงดูดใหเขามา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
12) พั ฒ น า โ ร ง เ รี ย น วิ ถี ธ ร ร ม แ ห ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ก ล น ค ร เ พื่ อ เ ป น ส ถ า น ที่
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านแก นั ก ศึ ก ษา เป น แหล ง เรี ย นรู ต น แบบโรงเรี ย นวิ ถี ธ รรม และ ให บ ริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพแก
บุตร-ธิดาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
1.2 การพัฒนาและสงเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการแกทองถิ่นดวยเครือขาย
1) สงเสริมการศึกษาทรัพยากรในภูมิภาคหรือภูมิศึกษา (Regional Studies) เชน หนองหารศึกษา
เวียดนามศึกษา การศึกษาวิจัยภูมิปญญาทองถิ่น พืชพันธุในทองถิ่น และชนเผา เปนตน
2) สนับสนุนหนวยงานวิจัยเฉพาะ (Special Research Unit) เชน โครงการหมูบานราชภัฏ และศูนยหนอง
หารศึกษา
3) สนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทํ า วิ จั ย ในลั ก ษณะงานวิ จั ย แบบร ว มมื อ (Collaborative
Research)
4) สงเสริมการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ (Excellent Center) เชน ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก (Thermoelectrics Research Center) ศูนยครามศึกษา (Indigo Study Center) เปนตน
5) สงเสริมการบริการวิชาการแกชุมชน เชน การจัดทําหลักสูตรระยะสั้นที่สรางประโยชน
ในภาครัฐ
และเอกชน
6) สรางเครือขายความรวมมือในการวิจัย และการบริการวิชาการกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม
2. การบริหารจัดการ โดยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) การบริหารตองมีประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาล โปรงใส
2) การเสริมสรางความพรอมทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร
3) การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
4) การสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต
5) การรักษาระดับของการเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา ตามเกณฑตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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3. การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ โดยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
1) มุงเนนการพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยวางแผนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับ
คณะ และสรางระบบที่เอื้อตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2) สนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น และเนนการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกใหสูงขึ้น และเนน
การเพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกให มี จํ า นวนมากขึ้ น และต อ งตรงตามความต อ งการของสาขาวิ ช าและตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3) สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาและสังคม
4) มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Exchange Staff Program)
5) พัฒนาทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ เชน ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทักษะภาษาตางประเทศ เปนตน
6) การพัฒนาบุคลากรโดยใชกระบวนการจิตตปญญาและเสริมสรางทักษะวิธีคิด
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
1) เสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ใหเหมาะสมตามตําแหนงงาน
2) พัฒนาบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ เชน เชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหความรูแกบุคลากร (Visiting
Scholar) สงเสริมการเขารับการฝกอบรม/เพิ่มพูนความรูและประสบการณ เปนตน
3) การพั ฒ นาทั ก ษะที่ สํ า คั ญ และจํ า เป น ต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ เช น ทั ก ษะภาษาต า งประเทศ
ทักษะการใหบริการ ทักษะการใชชีวิต คุณธรรมจริยธรรม เปนตน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ อยางมีความสุข และ
มีความภาคภูมิใจในองคกร
2.11 แผนพัฒนา 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผูบริหาร) (พ.ศ. 2556 – 2559)
ตามวิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตรและกลยุทธของอธิการบดี และทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ. 2556 - 2559 ไดนํามากําหนดเปนแผนพัฒนา 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ฉบับผูบริหาร) (พ.ศ. 2556 2559) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) นโยบายยุทธศาสตรและกลยุทธของอธิการบดีและทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556 – 2559
วิสัยทัศน
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น ที่มีจุดเดน เปนที่พึ่งของทองถิ่นพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน”
ประเด็นยุทธศาสตร
1. มหาวิทยาลัยมีจุดเดนในระดับคณะของตนเองที่สามารถเชื่อมโยงสูการพัฒนาทองถิ่นได
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะเปนคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ และเปนที่พึ่งของสังคมได
3. มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับอยากวางขวางทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ
และในประชาคมอาเซียน
4. มหาวิทยาลัยมุงเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่นําไปสูการใหบริการสังคมสามารถเปนที่พึ่งของทองถิ่นได
5. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
สังคมได
6. ศิลปวัฒนธรรมไดรับการทํานุบํารุงอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน
7. มหาวิทยาลัยมีความพรอมสูประชาคมอาเซียนทั้งดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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กลยุทธ
1. สรางจุดเดน
1.1 สรางจุดเดนหรือเอกลักษณ ภายใตแนวคิด“หนึ่งคณะ หนึ่งสาขาวิชา”
1.2 พัฒนาหลักสูตรที่มีจุดเดน มีความหลากหลายครอบคลุมความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิตทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับอาเซียน และไดมาตรฐานตามกรอบ TQF พรอมทั้งจัดตั้งคณะ กรรมการเฉพาะดูแลระบบและกลไก
การพัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน
1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบัน การศึกษาหรือองคกรตางประเทศในการพัฒนาผลงานวิจัย
1.4 พัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.5 บริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม
2. สรางคน
2.1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ “เปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ”
1) วางแผนที่เสนทางการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยการมีสวนรวมของนักศึกษาและผู
มีสวนไดสวนเสีย
2) สรางชองทางการสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา
3) พัฒนานักศึกษาสูประชาคมอาเซียน
4) จัดระบบดูแลนักศึกษาตางชาติตลอดหลักสูตร
2.2 พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน “เปนคนดี มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ”
1) สายวิชาการ
1.1) ผลักดันใหบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากขึ้นและมีคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้นและตรงตาม
ความตองการของมหาวิทยาลัย
1.2) พัฒนานักวิจัยรุนใหมโดยมีนักวิจัยอาวุโสเปนทีมพี่เลี้ยง
2) สายสนับสนุนวิชาการ
2.1) สรางเสนทางความกาวหนาเปนรายบุคคล
2.2) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานเขาสูตําแหนงตามสายงาน
3) สายบริหาร
3.1) พัฒนาความพรอมผูบริหารที่มีวาระทุกระดับใหเปนผูบริหารมืออาชีพ
3.2) พัฒนาผูบริหารระดับประธานสาขาวิชา
3.3) สงเสริม และพัฒนาผูบริหารระดับตน และระดับสูงใหเปนผูบริหารมืออาชีพ
4) สงเสริมการพัฒนา ตนเองทุกรูปแบบภายใตงบประมาณที่สมเหตุสมผล และตรงตามสมรรถนะตาม
สายงาน
5) นําหลักการของการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรใหจริงจังมากขึ้น
6) ปรับสถานภาพ คาตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรประเภทตางๆ ใหมีความแตกตางกันนอยที่สุด
ภายใตกฎระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเอื้ออํานวยให
7) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานที่พักอาศัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนสําหรับนักศึกษาบุคลากร และการบริการวิชาการแกทองถิ่น
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3. สรางผลงาน
3.1 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมจากรากหญาสูอาเซียน
1) กําหนดยุทธศาสตรการวิจัยที่เนนความเปนทองถิ่น
2) สรางทีมวิจัยที่เขมแข็ง
3) พัฒนาระบบและกลไกการใหทุนสนับสนุนการวิจัยที่เหมาะสมและเปนรูปธรรม
4) จัดสรรทุนวิจัยใหกับคณะในอัตราที่เพียงพอและสอดคลองกับมาตรฐานงานวิจัย
5) สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
6) สงเสริมการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอชุมชน
7) สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนและการผลิตสื่อการสอน
8) สรางงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
3.2 บริการวิชาการแบบมืออาชีพ
1) จัดตั้ง “ศูนยพัฒนาจังหวัด”
2) พัฒนาศูนยภาษา ใหเปน Language Park
3.3 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) สรางศูนยวัฒนธรรมมีชีวิต
2) แลกเปลี่ยนและเรียนรูวัฒนธรรมกับประเทศในกลุมอาเซียน
2) แผนพัฒนา 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผูบริหาร) (พ.ศ. 2556 – 2559)
ประกอบดวยนโยบาย 5 ดาน ดังนี้
1) นโยบายดานการบริหารองคกร
1. บริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม
2. พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน “เปนคนดี มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ”
2.1 สายวิชาการ
1) ผลักดันใหบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น และมีคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้นและ สามารถ
ทดแทนอัตราที่เปนสาขาขาดแคลน
2) พัฒนานักวิจัยรุนใหมโดยมีนักวิจัยอาวุโสเปนทีมพี่เลี้ยง
3) จํานวนนักวิจัยรุนใหมที่มีนักวิจัยอาวุโสเปนทีมพี่เลี้ยง
2.2 สายสนับสนุนวิชาการ
1) สรางเสนทางความกาวหนาเปนรายบุคคล
2) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานเขาสูตําแหนงตามสายงาน
2.3 สายบริหาร
1) พัฒนาความพรอมผูบริหารที่มีวาระทุกระดับใหเปนผูบริหารมืออาชีพ
2) พัฒนาผูบริหารระดับประธานสาขาวิชา
3) สงเสริม และพัฒนาผูบริหารระดับตน และระดับสูงใหเปนผูบริหารมืออาชีพ
3. สงเสริมการพัฒนา ตนเองทุกรูปแบบภายใตงบประมาณที่สมเหตุสมผลและตรงตามสมรรถนะตามสายงาน
4. นําหลักการของการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรใหจริงจังมากขึ้น
5. ปรั บสถานภาพ ค าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรประเภทตางๆ ใหมีความแตกตางกัน นอยที่สุด
ภายใตกฎระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเอื้ออํานวยให
6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานที่พักอาศัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จําเปนสําหรับนักศึกษาบุคลากร และการบริการวิชาการแกทองถิ่น
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2) นโยบายดานการเรียนการสอน
1. สรางจุดเดนหรือเอกลักษณ ภายใตแนวคิด“หนึ่งคณะ หนึ่งสาขาวิชา”
2. พัฒนาหลักสูตรที่มีจุดเดน มีความหลากหลายครอบคลุมความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิตทั้งในระดับ
ทองถิ่น และระดับอาเซียน และไดมาตรฐานตามกรอบ TQF พรอมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะดูแลระบบและกลไกการ
พัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน
3. วางแผนที่เสนทางการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยการมีสวนรวมของนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย
4. สรางชองทางการสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา
5. พัฒนานักศึกษาสูประชาคมอาเซียน
6. จัดระบบดูแลนักศึกษาตางชาติตลอดหลักสูตร
3) นโยบายดานการวิจัย
1. ระบบและกลไกการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบัน การศึกษาหรือองคกรตางประเทศในการพัฒนา
ผลงานวิจัย
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมจากรากหญาสูอาเซียน
2.1 กําหนดยุทธศาสตรการวิจัยที่เนนความเปนทองถิ่น
2.2 สรางทีมวิจัยที่เขมแข็ง
2.3 พัฒนาระบบและกลไกการใหทุนสนับสนุนการวิจัยที่เหมาะสมและเปนรูปธรรม
2.4 จัดสรรทุนวิจัยใหกับคณะในอัตราที่เพียงพอและสอดคลองกับมาตรฐานงานวิจัย
2.5 สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.6 สงเสริมการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอชุมชน
2.7 สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนและการผลิตสื่อการสอน
2.8 สรางงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
4) นโยบายดานการบริการทางวิชาการ
1. ระบบและกลไกการพัฒนาโรงเรียนวิถธี รรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. บริการวิชาการแบบมืออาชีพ
2.1 จัดตั้ง “ศูนยพัฒนาจังหวัด”
2.2 พัฒนาศูนยภาษา ใหเปน Language Park
5) นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. สรางศูนยวัฒนธรรมมีชีวิต
2. แลกเปลี่ยนและเรียนรูวัฒนธรรมกับประเทศในกลุมอาเซียน
2.12 จุดเนนของสภามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ดานบุคลากร
1.1 มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยใช
หลักการจัดการความรู และใชกระบวนการจิตตปญญาและเสริมสรางทักษะกรอบความคิดและชุดทักษะแหงศตวรรษที่ 21
(New Mindset and Skillset in 21st Country)
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1.1.1 สายวิชาการ
1) มุงเนนการพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยวางแผนการพัฒนาตั้งแตระดับคณะ โดยสรางระบบ
ที่เอื้อตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ มุงใหเกิดผลการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
2) จัดสรรทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อใหได
สัดสวนคุณวุฒิอาจารยสูงขึ้นและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)
3) สนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ (New Mindse/ New
Skillset) เขารับการฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อใหมีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และปรับตัวใหพรอมอยูในประชาคมอาเซียน
1.1.2 สายสนับสนุนวิชาการ
1) มุงเนนการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนารายบุคคล
2) จัดสรรทุนการศึกษาตอตามความเหมาะสมและจําเปนเฉพาะตําแหนง
3) สนับสนุนใหพัฒนาทักษะที่สําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนา
นวัตกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและปรับตัวใหพรอมอยูในประชาคมอาเซียน
1.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการปรับโครงสรางเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยตามนโยบายรัฐบาล
ใหเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา
1.3 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
บริหาร
1.4 พัฒนาทักษะการเปนผูนํา (New Skillset for Leader)ในระดับตางๆ เพื่อพัฒนานําไปสูผูนําแหงการ
เปลี่ยนแปลง (Leader for Change) ในบริบทของความปกติใหม (New Normal)
2. ดานนักศึกษา
2.1 มุงเนนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการเรียนการสอนแบบใช
โครงการเปนฐาน(Project based learning) เพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะหและการมองเชิงบูรณาการ การเรียนการสอนแบบใช
ปญหาเปนฐาน (Problem based learning : PBL)เพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหาและการเรียนการสอน
บนฐานความคิดสรางสรรค (Creative Based Learning : CBL)
2.1.2 พัฒนาการเรียนรูทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และสงเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
2.1.3 สงเสริมกระบวนการเรียนการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน (Research based learning) เพื่อกระตุน
ทักษะการใฝรูและทักษะการเรียนรู การเรียนการสอนแบบการเรียนรูคูการบริการ (Service learning) เพื่อสรางทักษะการ
คิดและจิตสํานึกในหนาที่ตอสังคมและการเรียนรูคูการทํางาน (Work based learning) หรือบูรณาการการเรียนรูกับการ
ทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)เพิ่มเสริมความพรอมดานอาชีพ โดยสงเสริมการบูรณาการผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค และการบริการวิชาการเขากับกระบวนการเรียนการสอน เนนใหนักศึกษาไดทําวิจัยและเรียนรูจากประสบการณ
จริง โดยจัดการศึกษาแบบองครวม และ จัดใหมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถเรียนรู
จากประสบการณจริง
2.1.4 มุงเนนการปฏิรูปหองเรียนและจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษาจัดทําตนแบบ Smart Classroom ใหสอดคลองกับการเรียนรูและทักษะแหงศตวรรษที่ 21
จั ด ห า ท รั พ ย า ก ร ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ไ ด แ ก ห นั ง สื อ ตํ า ร า
CD-ROM บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอุปกรณ และสนับสนุนการสรางสื่อการสอนใน
ลักษณะ e-Learning อยางตอเนื่อง
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2.1.5 สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ทั้งที่เปนกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมระดับคณะ
ระดับสาขาวิชา องคการนักศึกษา รวมไปถึงชมรมตางๆ ใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมภายใตกรอบนโยบายและแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สงผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2.1.6 สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะดาน Soft Skill เชน ทักษะชีวิตและทัศนคติ (Attitude)การ
ปรับตัวใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) บุคลิกภาพ (Personality) การสงเสริมวัฒนธรรมหรือทัศนคติของการเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneurial Culture)การสรางแรงบันดาลใจและเสริมพลัง (Inspire and Motivate themselves)
2.2 มุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาโดยการรับนักศึกษาในหลากหลายวิธี เพื่อใหตรงตามความตองการที่
แทจริง ตามความถนัดและศักยภาพผูเรียน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนดี กีฬาเดนและผูที่ขาดโอกาส โดย
จัดสรรทุนสงเสริมการศึกษา และสนับสนุนการทํางานระหวางเรียน
2.3 มุงเนนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.4 มุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งที่สอดคลองกับยุคสมัยของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของวิชาชีพครู ผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยมุงเนนพัฒนา
ดานวิธีการสอน
3. ดานการบริหารจัดการ
3.1. มุงเนนสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑที่มีความจําเปนเรงดวนตองใชงาน และสนับสนุนการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความเหมาะสมและมีสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหมีบรรยากาศแหงอุดมศึกษา (Smart
Environment) กรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินหรือขอตั้งงบประมาณประจําปไมทันกาล
3.2 มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับสังคมดิจิตอล (Digital Society)และพัฒนาไปสู Smart Campus พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการบนพื้นฐานขอมูล และการใหบริการที่เพียงพอตอนักศึกษาและบุคลากร
3.3 มุงเนนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่
3.4 มุงเนนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตามอัตลักษณ และพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน
3.5 มุงเนนการสรางระบบและกลไกการเขาสูประชาคมเอเซียน เพื่อใหสามารถดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ
4. ดานหลักสูตร
4.1 มุงเนนการพัฒนาหลักสูตรเดิม และพัฒนาหลักสูตรใหมที่มีจุดเดน มีความหลากหลายครอบคลุมความ
ตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิตทั้งในระดับทองถิ่นและระดับอาเซียน โดยทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF :
HEd.) พัฒนาหลักสูตรตอยอดที่สามารถเทียบโอนรายวิชาหรือหนวยกิตจากประสบการณทํางาน เพื่อสงเสริมเรียนรูตลอด
ชีวิต (Life Long Learning) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นให
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและตอยอดสูระดับสากลพรอมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะดูแลระบบและกลไกการ
พัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน
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4.2 มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบ Non-degree Program โดยเนนเนื้อหาที่มีความทันสมัยและ
เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง / สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น-สังคม เชน หลักสูตรการดูแลผูสูงวัย การเปนผูประกอบการ
Startup SmartSME Digital Devices ฯลฯ เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไป (อาจใชคณาจารยหรือวิทยากรมือ
อาชีพ)
4.3 พัฒนารายวิชาใหมๆ ในกลุมวิชาการศึกษาทั่วไปใหมีความยึดหยุนและพัฒนาตอการเปลี่ยนแปลง เชน
รายวิชาการเปนผูประกอบการ (Smart Entrepreneurship)อาเซียนศึกษา (ASEAN Study)โลกยุคดิจิตอล (Digital Age)
English for Science Student English for Social Science Student หมากลอม (โกะ) เปนตน
5. ดานการวิจัยและการบริการวิชาการ
5.1 มุ งเน น สนั บ สนุ น ทุ น การวิ จั ย เพื่ อผลิ ตงานวิ จัย และนวัต กรรมจากรากหญาสู อาเซีย นเป ดโอกาสให
บุคลากรอาจารยและนักวิจัยไดรับทุนการศึกษาวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ตามขีดความสามารถ โดยมุงเนนงานวิจัยดานการ
พัฒนาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การศึกษาทรัพยากรในภูมิภาค และการวิจัยเฉพาะ
5.2 สนับสนุนทุนการวิจัยประเภท “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research : R2R” ใหแก
บุคลากรสายสนับวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานบนพื้นฐานการวิจัย
5.3 สงเสริมกระบวนการวิจัยโดยพัฒนาทีมวิจัยที่เขมแข็ง จัดใหมีพี่เลี้ยงนักวิจัยรุนใหม สรางระบบและกลไก
ใหผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการไดรับการคุมครองสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพ
5.4 สนั บ สนุ น การตี พิม พ เ ผยแพรง านวิ จั ย งานสร างสรรค ทั้ งภายในและต างประเทศ ส งเสริ ม ให มีก าร
สังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยและถายทอดความรูสูชุมชนและผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
5.5 มุงเนนการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาองคกร และชุมชนทั้งภายในและตางประเทศ
เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม สงเสริมการดําเนินงานของศูนยความเปน
เลิศ เชน ศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือกศูนยครามศึกษา เปนตนสนับสนุนหนวยวิจัยเฉพาะ เชน โครงการหมูบาน
ราชภัฏ และศูนยหนองหารศึกษาและมุงเนนการจัดบริการวิชาการเผยแพรความรูสูชุมชน โดยยึดหลักการบูรณาการทุก
ศาสตรจากการมีสวนรวมของบุคลากร (รวมทั้งนักศึกษา) ทุกคณะ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนโครงการ “ประชารัฐ” (3P) ซึ่งเปนความ
รวมมือระหวางภาครัฐ (Public)ภาคเอกชน (Private) และภาคประชาชน (People) ในการสรางสรรคประโยชนรวมกัน

