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กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 

       

 
1. พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีเอกลักษณ คือ การเปนมหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาสไดพัฒนาการจาก
จุดเริ่มตนการเปน “โรงเรียนฝกหัดครู” เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 และ“วิทยาลัยครู” ในวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2513  
ไดรับพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 
และไดยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแตวันท่ี 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีพ้ืนท่ีบริการหลักในกลุม “จังหวัดสนุก” ประกอบดวย 3 จังหวัด ไดแก สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร ซ่ึงประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร โดยผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีการแปรรูปทางการคาท่ีสําคัญไดแก 
หมากเมา ขาวฮาง เนื้อโคขุนโพนยางคํา ปลาสม ผาคราม ผายอมสีธรรมชาติ เปนตน นอกจากนั้นยังเปนพ้ืนท่ีอุดมดวย 3 
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) กลาวคือมีแหลงธรรมะท่ีเปนศูนยรวมพระเกจิอาจารยผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจํานวน
มาก อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรทางธรรมชาติ ไดแก บึงหนองหาร เทือกเขาภูพาน แมน้ําโขง เปนตน และมีทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ไดแก ชาติพันธุ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงเปนพ้ืนท่ีเชื่อมโยง
ท้ังทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมสูประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและภูมิภาคอาเซียน เชน ลาว เวียดนาม และจีน เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม                    
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการดําเนินการในแตละดานดังตอไปนี้  
 ดานการผลิตบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีนักศึกษาดานวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร ท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ประมาณ 15,000 คน จากหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ รวม 19 สาขาวิชา 66 หลักสูตร รวมท้ังมี                   
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา ในชื่อ “โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร” เปนโรงเรียนตนแบบการเรียนการสอนภายใตหลัก 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และธรรมดา) 
 ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ เปดสอนในระดับปริญญาตรี 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) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต             
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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 
มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 2 สาขาวิชา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต            
(วท.ม.) 2 สาขาวิชา ปริญญาเอกเปด 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ค.ด.) และหลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต (ปร.ด.) 4 สาขาวิชา นักศึกษาในปการศึกษา 2558  มีจํานวนท้ังสิ้น 15,246 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  จํานวนท้ังสิ้น 13,855 คน  เปนนักศึกษาภาคปกติ 11,634 คน นักศึกษาภาคพิเศษ  2,221 คน และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 1,391 คน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมุงผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ โดยพัฒนาหลักสูตร        
ใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและทองถ่ิน สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร “1 คณะ 1 สาขาวิชา”             
ใหมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดแสดงใหเห็นจุดเดนดานการบริการวิชาการ ดานวิจัย และพัฒนาจุดเดนของนักศึกษาแตละ
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาท่ีผูเรียน
สามารถเรียนรูและประกอบอาชีพไปพรอมๆ กัน ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  และหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมุงจัดการศึกษาดวยกระบวนการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริม              
การเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในหองเรียนและการปฏิบัติงานจริงในชุมชนและสถานประกอบการ โดยความรวมมือกับชุมชน 
องคกร หนวยงานท้ังภาครัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชนในทองถ่ิน มีการนําวัฒนธรรมทองถ่ินมาบูรณาการกับการเรียนการ
สอนโดยพัฒนารายวิชา “แองสกลนคร” เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาถึงวัฒนธรรมทองถ่ินอยางลึกซ้ึง มีการจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สรางองคความรู
ใหม และถายทอดใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม  
  นอกจากนั้นยังไดการจัดโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูโดยไมจํากัดเวลาและ
สถานท่ี โดยมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและระบบ Wifi กระจายท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน e-learning มีการจัดหองเรียนคุณภาพครอบคลุมทุกอาคารเรียนเพ่ือใหเกิดความ
พรอมและประสทิธิภาพในการเรียนการสอน รวมถึงมีการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายตามความสนใจและความ
ถนัดของนักศึกษา สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาท้ังในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย  
 ดานการใหบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดใหมีการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนว 
การใชชีวิตแกนักศึกษาและการเขาสูอาชีพใหแกนักศึกษาท้ังในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย มีระบบบริการขอมูล
ขาวสารแกนักศึกษาและศิษยเกาเพ่ือใหพัฒนาประสบการณและความรูอยางตอเนื่อง เชน บริการจัดหาขอมูลการสมัครงาน 
บริการขาวสารแหลงทุน การกูยืมเงิน กยศ. กรอ.เปนตน  
 ดานการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตระหนักถึงความเปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน
จึงใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถ่ินซ่ึงสวนใหญมีรายไดไมมากนักโดยเก็บคาเลาเรียนในอัตราท่ีต่ํากวามหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ มีการจัดทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยในระดับปริญญาตรี ไดแก ทุนการศึกษา
สําหรับผูดอยโอกาสทางการศึกษา ทุนการศึกษานักศึกษาชายแดนภาคใต นักศึกษากัมพูชา ทุนการศึกษาดานวัฒนธรรม 
ดานกีฬา หรือท่ีมีผลงานหรือความสามารถดีเดน เปนตน สวนในระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาลาว 
และนักศึกษาเวียดนาม ทุนสงเสริมการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ เปนตน นอกจากนั้นยังไดบริหารจัดการกองทุนกูยืม กรอ. 
กยศ. ใหนักศึกษามีโอกาสกูยืมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ในปการศึกษา 2557  ผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 3,450 คน ซ่ึงสวนใหญเปนระดับปริญญาตรี  รอยละ 93.77 และ
ระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ 6.23 มีผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี ปการศึกษา 2556 บัณฑิต    
มีงานทํารอยละ 83.93 และมีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   ตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2556           
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มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 3 ดาน (ดานความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ  ดานความสามารถพ้ืนฐานท่ี
สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ) อยูท่ี 4.31 คะแนนซ่ึงมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป  
 

จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2558 และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557 

 
 

ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 

นักศึกษาใหม นักศึกษาท้ังหมด ผูสําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี 3,338  13,855  3,235  

ปริญญาโท 317  1,133  189  

ปริญญาเอก 42  258  26  

 3,338   
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 3,235  

 317  
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 189   42   258   26  
 -    
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ปการศึกษา
2551 

ปการศึกษา
2552 

ปการศึกษา
2553 

ปการศึกษา
2554 

ปการศึกษา
2555 

ปการศึกษา
2556 

1. ดานความสามารถทางวิชาการ  
ตามลักษณะงานในสาขาน้ัน ๆ 

3.86 3.92 3.91 4.11 4.05 4.32 

2. ดานความสามารถพ้ืนฐาน 
ที่สงผลตอการทํางาน 

3.83 3.86 3.83 4.12 3.97 4.32 

3. ดานคุณธรรม จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4.24 4.16 4.18 4.4 4.33 4.28 

คาเฉลี่ย (รวม 3 ดาน) 3.98 3.96 3.98 4.08 4.13 4.31 

3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 

4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
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ภาวะการมีงานทํา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 

 
 
 

 
เงินเดือนตั้งตนเฉล่ียของผูสําเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเดือนตั้งตนเฉล่ียของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา2556 รายไดเฉล่ีย 9,055 บาทตอเดือน 

 
 ดานการวิจัย  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานหลักท่ีดูแลงานวิจัย มีนโยบาย                
การดําเนินการวิจัย คือ การสนับสนุนการดําเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและการวิจัยในการพัฒนาทองถ่ิน  มีการทําความ
รวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพ่ือใหบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทํางานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน  พัฒนาชุมชนผานกระบวนการวิจัยชุมชน (Community Based Research : CBR) ซ่ึงจะนําไปสูการใช
ประโยชนจากงานวิจัยไดอยางแทจริง และชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน มีแหลงเรียนรูเพ่ือการวิจัยในพ้ืนท่ี  
ไดแก หนองหาร ภูพาน และแองสกลนคร ซ่ึงถือวาเปนพ้ืนท่ีสําคัญของจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเชิงประเด็น 
เพ่ือสรางธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม การผลิตและ เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  การผลิตและการ
พัฒนาผายอมคราม  การผลิตและพัฒนาโคขุน  การผลิตและพัฒนาขาวฮาง  และอาหารฮาลาล  เปนตน  
 สําหรับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสูระดับนานาชาติ  มีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ อาทิ เชน ศูนยความเปนเลิศ
ทางดานพลังงานทางเลือก ซ่ึงเปนศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  เ พ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม  มีการผลักดันใหมีการนําเสนอผลงานในระดับตางๆ ดังเห็นไดจาก การไดรับรางวัล Thailand  Research 
Expo 2015 ซ่ึงเปนรางวัลระดับชาติ และรางวัลระดับนานาชาติท่ีประเทศสวิตเซอรแลนด  ไตหวัน  เกาหลี  เปนตน 
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 มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับประทศเพ่ือนบานโดยเฉพาะประเทศลาว ประเทศเวียดนาม มีการทําบันทึกความ
รวมมือในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการวิจัย  ซ่ึงตองมีการวางแผนรวมกันในการทําวิจัย โดยเฉพาะประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
คุณภาพของแรงงานตางดาว เสนทางคมนาคมระหวางประเทศ เปนตน 
 ในการบริหารจัดการดานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนแหลงประสานทุน
วิจัยระหวางแหลงทุนกับนักวิจัย โดยมีการลงทุนดานการวิจัยซ่ึงเปรียบเทียบเปนรอยละจากงบดําเนินการตามประเภท
งบประมาณในแตละป  มีการเพ่ิมงบประมาณของเงินทุนวิจัย และมีโครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้ยังมีระบบและกลไกในการสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ  การตีพิมพ
เผยแพรผลงาน  การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรของบุคลากรในองคกร โดยจําแนกทุนวิจัยเปน 6 ประเภท ไดแก 1) ทุนวิจัย
เพ่ือสรางองคความรู 2) ทุนวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี  3) ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 4) ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน (งานวิจัยในชั้นเรียน) 5) ทุนวิจัยเพ่ือการพัฒนางานวิจัยสูงานประจํา 6) ทุนวิจัยสําหรับนักศึกษา  
   ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีงบประมาณดานการวิจัยจากแหลงทุนตางๆ 
ประมาณ 12 ลานบาท มีโครงการวิจัยรวมท้ังสิ้น 378 โครงการ จําแนกเปนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายใน 364 โครงการ 
และจากแหลงทุนภายนอก 14 โครงการ มีบุคลากรทํางานวิจัยรอยละ 32.49 ของบุคลากรท้ังหมด  มีบทความวิจัยตีพิมพท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติรวม 43 เรื่อง มีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐท่ีอยูระหวางการขอรับการจดสิทธิบัตร จํานวน 4 เรื่อง 
ในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมามีคณาจารยและนักวิจัยไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนระดับชาติ และรางวัลสิ่งประดิษฐคิดคนท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่อง                     
 ในการบริหารจัดการและผลิตผลงานวิจัยท่ีเกิดข้ึน มหาวิทยาลัยมีหนวยงานภายในท่ีนอกเหนือจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ท่ีทําหนาท่ีวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชน ไดแก ศูนยครามศึกษา ศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือก ศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี ศูนยวิทยาศาสตร รวมถึงคณะทุกคณะท่ีสงเสริมการวิจัยรวมกับชุมชน โดยบูรณาการกับกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการแกสังคม  
 
 ดานการบริการวิชาการแกสังคม  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีนโยบายใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลัก
ในการบริการวิชาการและประสานความรวมมือกับหนวยงานระดับคณะ กําหนดใหมีสํารวจความตองการรับการบริการ
วิชาการของชุมชนและกําหนดพ้ืนท่ีบริการอยางชัดเจน เพ่ือลดความซํ้าซอนในการใหบริการ โดยในปจจุบันพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ
รวมกันทุกหนวยงาน คือ พ้ืนท่ี อ.เตางอย ซ่ึงจากการประชุมรวมกับภาครัฐ ภาคประชาชน เพ่ือคนหาประเด็นความตองการ
บริการวิชาการแลวไดบูรณาการโครงการรวมกันในการแกไขปญหาภายใตโครงการพัฒนาศูนยวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินอีสาน
ตอนบน ประกอบดวยโครงการบริการวิชาการ 7 โครงการ และโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาในประเด็นสําคัญๆ 5 โครงการ  
 นอกจากนี้หนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน และศูนย ตางๆ ไดใหบริการวิชาการในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ   ตามความ
ตองการของชุมชน มีการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมคิด รวมทํา กับชุมชน รวมท้ังบูรณาการเขากับกระบวนการเรียนการสอน 
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสสรางเสริมความรูและประสบการณในวิชาชีพจากแหลงขอมูลจริงในชุมชน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครไดสนับสนุนงบประมาณใหทุกคณะในลักษณะ “1 หลักสูตร 1 ชุมชน”  ผลการใหบริการชุนชนสรางความพึงพอใจ
แกชุมชนและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและมีการดําเนินการตอเนื่องท้ังในชุมชนเดิม และชุมชนใหมท่ีมีความตองการใน
ลักษณะเดียวกัน เชน โครงการครูคณิตจิตอาสายกระดับความรูพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตรและพัฒนาคณิตศาสตรโรงเรียน
ทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมีไดดําเนินการตอเนื่องเปนปท่ี 2 เนื่องจากชวยพัฒนาการเรียนรูดานคณิตศาสตรใหแกนักเรียนได
เปนอยางดี โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพ่ือใหความรูดานบัญชีแกชุมชนและนักศึกษาได
เรียนรูถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการบริหารจัดการชุมชน ความรูดานบัญชีแกชุมชน และโครงการบริการวิชาการ
สาธารณสุขศาสตร 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพ่ือใหนักเรียนและประชาชนในการประเมิน
สุขภาพเบื้องตนและการบําบัดอาการเจ็บปวยเบื้องตนดวยการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก การนวดเพ่ือสุขภาพ และ
การออกกําลังกายแนวใหมท่ีเหมาะสมกับกลุมวัยและกลุมโรคในชุมชน 
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 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตระหนักและเห็นความสําคัญ                 
ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ สืบสาน ใหคงอยูเปนเอกลักษณของชุมชน รวมท้ังเพ่ือชวยหลอหลอมให
นักศึกษาและบุคลากร เปนผูมีคุณธรรม เปนคนดี มีจิตสาธารณะ รวมถึงสรางความสัมพันธกับชุมชน   และสืบสาน
วัฒนธรรม จึงไดจัดใหมีระบบและกลไกในการดําเนินการท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
โดยในระดับมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม เปนหนวยงานหลักในการอนุรักษสืบสาน ศึกษา 
คนควา วิจัย และเผยแพรองคความรูดานภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมและกําหนดใหกองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานหลัก
ในการประสานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมรวมกับคณะตางๆ  
 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีจัดข้ึนมีท้ังกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุกป เชน พิธีไหวครูพิธีอัญเชิญตรา
พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดชฯ โครงการถวายเทียนพรรษา  และผาอาบน้ําฝน โครงการ
สืบสานงานบุญจุลกฐิน และพิธีสําคัญตางๆ ในวันสําคัญๆ ท่ีจัดเปนประจําทุกปและกิจกรรมท่ีจัดเปนครั้งคราว เชน โครงการ
นมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพอองคแสน โครงการเกษตรอนุรักษวัฒนธรรมการทํานา เปนตน นอกจากนั้นยังเขารวมจัด
งานประเพณีสําคัญๆ รวมกับจังหวัดและชุมชน ไดแก ประเพณีแหปราสาทผึ้ง ประเพณีการแขงขันเรือยาว ประเพณีตรุษจีน/
เวียดนาม เปนตน มีการเผยแพรกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังภายในและภายนอก เชน จัดแสดงนิทรรศการ
ในแหลงเรียนรู“หอวัฒนธรรมมีชีวิต และเผยแพรผานโครงการตางๆ เชน มหกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน “มูนมังอีสาน” เปนตน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีเครือขายความรวมมือดานการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศและกลุมอาเซียน มีการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูของทองถ่ินและอาเซียน โดยแหลงเรียนรูสําคัญคือ “หอวัฒนธรรมมีชีวิต” 
ซ่ึงรวบรวม จัดเก็บ และแสดงวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินสวนทางดานภาษา ไดเปดศูนยลาวศึกษา ศูนย
เวียดนามศึกษา ศูนยจีนศึกษา และศูนยไทยศึกษา ณ จังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม รวมท้ังมีความรวมมือกับ
สถานศึกษาในลาว เวียดนาม และจีน เพ่ือแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและดานวิชาการทําใหมีนักศึกษาตางชาติจากประเทศ
เหลานี้เขามาศึกษาอยางตอเนื่องในปจจุบันมี  81 คน  
 ดานการบริหารจัดการ  

เปนภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจท้ัง 4 ดานท่ีกลาวมาแลวใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินท่ีมีคุณคาทางวิชาการ พรอมเขาสูระดับสากล จึงไดมีการ
บริหารจัดการดานตางๆ โดยไดพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพและดําเนินการใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน 
โดยดําเนินการตามเกณฑคุณภาพของ กพร. สมศ. และ สกอ. รวมถึงพัฒนาตัวชี้วัดสําคัญท่ีนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยให
บรรลุวิสัยทัศนและมีคุณภาพ เปนสถาบันอุดมศึกษากลุมแรกๆ ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบท่ี 3 (พ.ศ. 2554 - 
2558) จาก สมศ. และไดรับการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ดวยคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ และ 3 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 10 ป ติดตอกัน ต้ังแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 – 2557  
  อยางไรก็ตาม คุณภาพท่ีไดรับการรับรองจะเปนท่ีประจักษตอสาธารณชน รวมถึงการเปนมหาวิทยาลัยแหงการให
โอกาส  
  ในการบริหารจัดการดานตางๆ จําเปนตองใชงบประมาณเพ่ือดําเนินการ โดยงบประมาณรายไดหลักของ
มหาวิทยาลัยไดจากงบประมาณของรัฐบาลและไดจากคาเลาเรียนของนักศึกษา ซ่ึงมีขอจํากัดในการไดมาซ่ึงงบประมาณของ
รัฐบาล รายไดจากคาเลาเรียนคอนขางคงท่ีเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณการเปนมหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาสจึงมี
นโยบายเก็บคาเลาเรียนต่ําและไมข้ึนคาเลาเรียนเนื่องจากตระหนักถึงความจําเปนของผูเรียนในทองถ่ิน ในขณะท่ีมีคาใชจาย
เพ่ิมข้ึนทุกป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรวม 657.90 ลานบาท จําแนกเปนรายไดจาก
งบประมาณแผนดิน 445.94 ลานบาท และ งบประมาณเงินรายได 211.96 ลานบาท มีรายจายจํานวนรวมท้ังสิ้น 657.90 
บาท จําแนกเปน คาใชจายบุคลากร 127.97 บาท งบดําเนินงาน 138.60 บาท และงบลงทุน 143.05 บาท  
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  ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 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) และบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 74 คน (รอยละ 19.07)  
 การบริหารงานมีการใชเครื่องมือการบริหารท่ีหลากหลาย เชน การจัดการความรู การบริหาร ความเสี่ยง                 
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร  ระบบการผูประเมินผูบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 ตลอดระยะเวลา 52 ป นับแตกอตั้งโรงเรียนฝกหัดครูจนยกฐานะข้ึนเปนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สกลนคร มีพัฒนาการเติบโตเคียงคูมากับทองถ่ินอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาองคความรู ถายทอดสู การพัฒนาทองถ่ิน สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน บัณฑิตมีคุณภาพสามารถนําความรูความสามารถไปสรางสรรคผลงานและพัฒนาสังคมในภาคสวน
ตางๆ ท่ัวประเทศ สรางชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังคงมุงม่ันทุมเทในการสรางจุดเดนทาง
วิชาการผสานกับการพัฒนาทองถ่ินเปนท่ีพ่ึงของสังคมอยางตอเนื่องตลอดไป 
 

ภาพรวมจํานวนบุคลากร ในระยะ 10 ป (ปการศึกษา 2549 – 2558) 

 
   * ไมรวมพนักงานภูพานเพลซ 
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19% ปริญญาตรี 
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วุฒิการศึกษาของอาจารย  ปการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ปการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
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อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย รวม 

300 80 8 388 
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2. ปจจัยสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2.1   นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เม่ือวันศุกรท่ี 12 กันยายน 

2557 จําแนกเปน 11 ดาน ดังนี้ 
1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามประเพณี
การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาท่ีสําคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษา
พระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการ 

2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
2.1) ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความ

ม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความม่ันคงทางทะเล การแกไขปญหา
อาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน และการเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหาร
รวมกันของอาเซียน 
   2.2) เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และ
พัฒนามาใช 

2.3) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความ 
พรอมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ 
   2.4) เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีวานโยบายการตางประเทศเปน
สวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผนดิน  ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
3.1) ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดท่ีม่ันคงแกผูท่ีเขาสูตลาดแรงงาน 

รวมท้ังสตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน และจะสงเสริมใหแรงงาน
นอกระบบเขาสูระบบท่ีถูกกฎหมายมากข้ึน 

3.2) ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 
3.3) ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนให

มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 
3.4) เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงาน หรือกิจกรรมท่ี

เหมาะสม 
3.5) เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 
3.6) จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ

และประชาชนท่ัวไป 
3.7) แกปญหาการไรท่ีดินทํากินของเกษตรกร และการรุกล้ําเขตปาสงวน 

4) การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1) จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู 
4.2) ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ

ความจําเปนของผูเรียน และลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา 
4.3)  ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไปมีโอกาส

รวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 
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4.4) พัฒนาคนทุกชวงวัย โดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4.5) สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
4.6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู 
4.7) ทะนุบํารุง และอุปถัมภพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ 
4.8) อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน และ

ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.9) สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน และวัฒนธรรมสากล และ

การสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
4.10) ปลูกฝงคานิยม และจิตสํานึกท่ีดี ใหเยาวชนและประชาชน 

5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน 

5.1) วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวน 
5.2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา 
5.3) เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด 
5.4) ปองกัน และแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 
5.5) สงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
5.6) ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตางๆ ในสังคม เพ่ือปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

การอุมบุญ และการปลูกถายอวัยวะและสะเต็มเซลล 
5.7) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย และสาธารณสุข 

6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.1) ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังคางอยูกอนท่ีจะพนกําหนด

ภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว 
6.2) นําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ .  2558                     

ท่ีใหความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพรอมในการดําเนินงาน  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม ประหยัด ไมซํ้าซอน และมีประสิทธิภาพ 

6.3) กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
สงเสริมการลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

6.4) ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตางๆ 
6.5) ลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว 
6.6) ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย 
6.7) ในระยะตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกัน 
6.8) แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝน และปญหาขาดแคลนน้ําในบางฤดูกาล 
6.9) ปฏิรปูโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุน 
6.10) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดอยางครบถวน 
6.11) บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลท่ีผานมา 
6.12) ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและคมนาคม 
6.13) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงท่ีมีการแยกบทบาท และภารกิจของหนวยงาน

ระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติท่ีชัดเจน 
6.14) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวสิาหกิจใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
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6.15) ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรให
สอดคลองกับความตองการ และสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรเพ่ิมบทบาทในฐานะผูซ้ือผลผลิตจนถึงการแปรรูป   
และการสงออก 

6.16) ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 
6.17) เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมใหเขมแข็ง 
6.18) สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง 

7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
7.1) เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน 
7.2) พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ 
7.3) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
7.4) เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
7.5) ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิต ในชุมชนสูแหลง 

แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
7.6) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

8) การพัฒนาและสง เสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา                
และนวัตกรรม 

8.1) สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัย และพัฒนาของประเทศไมตํ่ากวารอยละ 1 ของรายได
ประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 

8.2) เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร 

8.3) ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและพัฒนาไป
ตอยอดหรือใชประโยชน 

8.4) สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

8.5) ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ดานการวิจัยและ
พัฒนา และดานนวัตกรรม 

9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวาง การอนุรักษกับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

9.1) ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ ทรัพยากรปาไม และสัตวปาโดยให
ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดทาแนวเขตท่ีดินของรัฐใหชัดเจน 

9.2) สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลายทาง 
ชีวภาพอยางยั่งยืน 

9.3) ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชดําริท่ีใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได 

9.4) บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
9.5) เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต และบริโภค เพ่ือสราง

คุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหแกประชาชน 
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10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   10.1) ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ทองถ่ิน 
   10.2) ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก 
   10.3.) ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบ
การเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง 
   10.4) เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ 
   10.5) ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด 
   10.6) ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 
   10.7) สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือสอดสอง เฝาระวัง 
ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
11.1) ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอ่ืนๆ                 

ท่ีลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน การประกอบ
ธุรกิจหรือไมเอ้ือตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ 

11.2) เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชน ไดตามหลักเกณฑท่ีจะเปดกวางข้ึน 

11.3) ในระยะตอไปจะจัดต้ังองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซง  ของรัฐ 
11.4) นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือเรงรัดการดําเนินคดีทุกข้ันตอนให

รวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงกันสามารถใชติดตามผล 
11.5) ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม 
11.6) นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใช ในการปองกันและปราบปรามผู

มีอิทธิพลและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 2.2  ทิศทางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  วิสัยทัศน 
  “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  สาระสําคัญ 

1. ความม่ันคง 

1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และการเมือง  

1.2 ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง เปน
ศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่อง
และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  
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1.3 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน  

1.4 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน  

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ประชาชนมีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา  
2. ความม่ังคั่ง 

2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อม
ล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน  

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต 
การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา
อยางมีพลัง  

2.3 ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสราง การพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทาง
การเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3. ความย่ังยืน 

3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถ
ในการรองรบัและเยียวยาของระบบนิเวศน  

3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซ่ึง
เปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม  

3.3 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนเพ่ือการ
พัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

3.4 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ยุทธศาสตร มียุทธศาสตรในการดําเนินการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 

1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สรางจิตสานึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา กระจาย
อํานาจ และสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

3) ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เนนเสริมสรางกระบวนการสันติสุข
และแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  

4) บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล โดยพัฒนาความรวมมือเปนหุนสวนยุทธศาสตร
ความม่ันคงและการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและชายฝงทะเล เสริมสรางความสัมพันธดานวัฒนธรรม เรงรัดจัดทําหลักเขตแดน 
แกไขปญหาพ้ืนท่ีทับซอน และปญหาการลักลอบเขาเมืองท้ังระบบ  

5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพ                   
ของความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ สามารถปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
ลดผลกระทบจากภัยกอการราย และเสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร  
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6) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสรางกําลังและ
ยุทโธปกรณท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ พรอมสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตร
ประเทศ รวมท้ังมีสวนรวมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ  

7) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสรางความม่ันคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา  

8) ปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน กําหนดการบริหาร
จัดการท่ีครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ือตอการดําเนินงาน และใหความสําคัญกับการติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
   1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

- รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน โดยดําเนินนโยบายการคลังและการเงินใหมี
ความสอดคลองกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสรางความเชื่อม่ันในตางประเทศ 
พัฒนาระบบการเงินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและสามารถใหบริการประชาชนทุกระดับ เพ่ือสงเสริมความสามารถใน
การแขงขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน  

- สงเสริมการคาและการลงทุน ท้ังภาครัฐและเอกชน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศและ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีสะทอนความตองการและศักยภาพของพ้ืนท่ี และใหอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรม และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม  

- พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา โดยใชฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทําธุรกิจของผูประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอํานวยความสะดวกทางดานโครงสรางและระบบ 
ดานปจจัยสนับสนุน และดานบุคลากร  

2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
   ภาคเกษตร  

- เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน  
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร  
- สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม

เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ  
- พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน  

   ภาคอุตสาหกรรม  
- พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
ภาคบริการ 
- สรางรายไดจากการทองเท่ียว  
- ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ  
- สงเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ  

   พัฒนาผูประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
- พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทย ในการสรางสรรคสินคาและบริการรูปแบบใหม

ใหมีจุดเดน เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด และกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนสงเสริม
สถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ใหเปนแหลงรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิปญญาชาวบานในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปน
เอกลักษณ และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผูบริโภคทุกระดับ และรณรงคสงเสริมประชาสัมพันธ
ใหผูประกอบการเห็นความสําคัญในการสรางเครื่องหมายการคาของตนเอง และสรางภาพลักษณสินคาไทยใหเปนท่ียอมรับ
ของคนท่ัวโลกสนับสนุนผูประกอบการเดิมใหสามารถปรับตัวและเตรียมความพรอมสําหรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมๆ 
และมาตรการทางการคาในรูปแบบตางๆ 
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- พัฒนาและยกระดับผลิ ตภาพแร งง าน  เ พ่ื อส ง เ สริ ม ขี ดคว ามสามารถในการแข ง ขั น                     

ของประเทศ  
- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล ให มีการรวมกลุมคลัสเตอร ท่ี เขมแข็ง               

เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยการพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการดําเนนิธุรกิจ และเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันสงเสริมการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล  

- ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากล  
- พัฒนาวิสาห กิจชุมชนและสถาบัน เกษตรกร  เ พ่ือ เสริ มสร า งความเขมแ ข็ งของชุมชน                   

และกลุมประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
   การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเปนฐานการผลิตใหม  กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ                  
และความเจริญสูภูมิภาค สรางความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานท้ังในดานการผลิตรวมและ
ชองทางการตลาดรวมกัน  

- พ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริ เวณชายฝ งทะเลตะวันออก พัฒนาเปนฐานการผลิตท่ีใช เทคโนโลยีสู ง                           
มีบริการทันสมัย ใชทรัพยากรอยางประหยัด เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและชุมชน  

- พ้ืน ท่ีเ มืองศูนยกลางความเจริญ พัฒนาเปนเมือง ท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และนาอยู                   
ใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด จัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอนาคต               
มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนยกลางความเจริญท่ัวประเทศ บริหารจัดการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขีดความสามารถสูง  
   การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

- ดานการขนสง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคาทางถนนสูการขนสงท่ีตนทุนต่ํา รวมท้ังพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนสงไปสูเมืองศูนยกลางของภูมิภาคท่ัวประเทศ และ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศยานและการผลิต
ชิ้นสวนอากาศยาน เพ่ือสรางฐานอุตสาหกรรมใหมของประเทศ  

- ดานความม่ันคงทางพลังงาน พัฒนาใหมีความม่ันคงในราคาท่ีเหมาะสม โดยกระจายประเภทของ
เชื้อเพลิง สงเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนท่ี อาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางศักยภาพดาน
พลังงาน พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน และนําไปสูการสรางอุตสาหกรรมท่ีจะเปนฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ รวมท้ัง
เชื่อมโยงแหลงพลังงานกับประเทศในอาเซียน  

- ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ท่ีเปน
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหทันสมัยและกระจายท่ัวถึง พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช ICT ในการสรางนวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณา
การ ประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

- ด านการวิ จั ยและ พัฒนา  เ พ่ิมสั ดส ว นค า ใ ช จ า ย วิ จั ยและ พัฒนา ไม น อยกว า ร อยละ3                     
โดยมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ  เพ่ิมจํานวน
บุคคลากรดานวิจัยและพัฒนาเปน 70 คนตอประชากร 10,000 คน 
   การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

- สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ท้ังในระดับ
ทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือสงเสริมความม่ันคง เพ่ือสรางความเจริญกาวหนาและลดความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืนรวมกัน  

- ส ง เสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุร กิจ การใหบริ การทางการ ศึกษา                 
การใหบริการดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกส และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในเอเชีย  
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- สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผูประกอบการไทยใน
ตางประเทศ  

- สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสรางความม่ันคงดานพลังงาน  ดานอาหาร 
ดานสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ รวมท้ังการปองกันภัย ในทุกรปูแบบ  

- ส ง เ ส ริ มบทบาทการ เ ป นผู ป ร ะสานประ โ ยช น ใ น การ เ ชื่ อ ม โ ย งและถ ว งดุ ล ร ะห ว า ง                     
กลุมอํานาจตางๆ และแกไขปญหาความแตกตางทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดํารงความสัมพันธ  ท่ีดีกับ
ประเทศและองคกรระหวางประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอยางตอเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ
กับกลุมมหาอํานาจตาง ๆ  

- เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศ ในการผลักดันการพัฒนา                
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และใหความชวยเหลือท้ังในดานการเงินและ                  
ทางเทคนิคกับประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนาดานความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย  

- สนับสนุนการเปดเสรีทางการคา ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และสงเสริมการคากับ
กลุมประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากข้ึน เรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลง                 
ท่ีมีผลบังคับใชแลว ตลอดจนใชโอกาสจากการเปดเสรีการคาและการลงทุน รวมท้ังวางแนวทางปองกันผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน  

- สรางองคความรู ด านการต างประเทศ และใหความรูความเขาใจด านการตางประเทศ                        
และผลประโยชน ท่ี มีตอการพัฒนาประเทศตอภาคสวนตาง ๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังดํา เนินการเชิงรุก                     
ในกา รสร า งคว าม เข า ใ จ  คว าม เชื่ อ ม่ั น  และภ าพลั กษณ ท่ี ดี แ ละ ศักยภ าพทาง เศ รษฐ กิ จ  และด า น อ่ืนๆ                           
ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา  เริ่มตั้งแต              

ในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต ไดแก (1) ชวงการต้ังครรภ/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน  (3) วัยรุน/นักศึกษา               
(4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผูสูงอายุ  

2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดยการปฏิรูปโครงสราง
และระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมและท่ัวถึง และการยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนา
ครูผูสอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมท้ังใหมีการปฏิรูประบบการเรียนรู  

3) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี โดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ การพัฒนา
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ การสงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมีสุขภาพกาย และจิตท่ีดี สรางและ
เผยแพรความรูดานสุขภาพเพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีเหมาะสมกับ
แตละชวงวัย  

4) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของสถาบันครอบครัว
ในการบมเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต จิตสํานึกสาธารณะ                       
ควบคูไปกับการสรางคานิยมหลักของไทยใหสมาชิกในครอบครัว สรางความอบอุน และม่ันคงใหสมาชิกในครอบครัว 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
1) การสร า งความ ม่ันคงและการลดความ เหลื่ อมล้ํ าทางด าน เศรษฐ กิจและสั งคม โดยสร า ง                    

ความ ม่ันคงทางด านรายได และการออม กระจายทรัพยากรให ท่ัว ถึง เปนธรรม ท้ังในด านบริการสาธารณะ                      
ข้ัน พ้ืนฐาน  ฐานทรัพยากรต า งๆ  โดย เฉพาะ ในกลุ มผู มี ร ายได น อยและกลุ มด อยโอกาส ความ เปนธรรม                           
ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  
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2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 
กองทุน เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ําในระบบหลักประกันสุขภาพ การสงเสริม
การอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือขาย รวมท้ังการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุและผูดอยโอกาส  

4) การสร า งคว าม เข มแ ข็ งของสถาบันทางสั ง คมและทุนทางวัฒนธรรมและความ เข มแ ข็ ง                     
ของชุ มชน โดยการฟ น ฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธํ ารงรั กษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี                       
เพ่ือเปนฐานรากท่ีเขมแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือใหชุมชนสามารถจัดการตนเองได
อยางยั่งยืน  

5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา สงเสริมจรรยาบรรณของสื่อมวลชน                
มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการกําหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชน ใหมีความรูเทาทันสื่อโดยเฉพาะ              
สื่อออนไลน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
   1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

- ปกปองรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดําเนินการปราบปรามและปองกันการบุกรุกทําลายปาอยาง
เขมงวด  

- สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไมบนพ้ืนฐานใหคนและ
ชุมชนสามารถอยูกับปาได และสงเสริมแนวทางประเมินมูลคาการใหบริการของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการ
อนุรักษ  

- วางระบบปองกันการกัดเซาะชายฝง  
- เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือในภูมิภาคอาเซียนดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
   2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

- เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ ใหมีแหลงกักเก็บน้ําตนทุนและแหลง
ชะลอน้ําท่ีเพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ําและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา และการผันน้ํา และการพัฒนา
คลังขอมูลระบบพยากรณ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ี ตลอดจนการปรับปรุงองคกรและกฎหมาย 
รวมท้ังการสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา 

- พัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- ลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
- กําหนดกฎระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  
- สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอยางถูกตอง

และตอเนื่อง  
   3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- พัฒนา พ้ืน ท่ี อุตสาหกรรมหนาแนน ให เปน เ มือง อุตสาหกรรมนิ เ วศตนแบบ และบรรจุ                       
ใหเปนแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนท่ี  

- สนับสนุนและผลักดันใหโรงงานปฏิบัติสูอุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบใหเอ้ือตอการ
พัฒนา  
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- เพ่ิมศักยภาพเมืองดานสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการ
ของเสีย  

- เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเปนแหลงดูดซับมลพิษและเก็บกักคารบอน  
- พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุล

และยั่งยืน  
   4) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- ลดการกอกาซเรือนกระจก  
- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- สงเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
- ปองกัน เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเสริมการทําแผนบริหารความตอเนื่องของ

ธุรกิจ  
   5) ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

- จัด ให มีภา ษีและค าธรรมเนียมสํ าหรับผลิตภัณฑ ท่ีก อ ให เ กิดผลกระทบสิ่ งแวดลอม                      
และคาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม  

- ปรับปรุงโครงสรางภาษีเ พ่ือสง เสริมการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทางเลือก                      
และอนุรักษสิ่งแวดลอม  

- สงเสริมการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังการปรับปรุงระบบ โครงสราง องคกร 
กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เนนหลักการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
   1) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

- ปฎิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายไดของภาครัฐและเปนเครื่องมือในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันและลดความเหลื่อมล้ํา  

- ปฏิรูประบบการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดใหมีกฎหมายท่ีเปน
กรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทํางบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

- มุ ง เน นการจั ด ทํ า งบประมาณโดยยึ ด พ้ืน ท่ีและประ เด็ นวาระการ พัฒนา เป นตั วตั้ ง                          
และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํางบประมาณไดมากข้ึน 
   2) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ 

- ทบทว นบทบาทภา ร กิ จ ขอ งหน ว ย ง านภ าครั ฐ ใ ห มี ค ว าม เหมาะสม  ถ า ย โ อนง าน                           
ใหภาคสวนอ่ืน เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

- พัฒนาใหหนวยงานภาครัฐเปนองคกรแหงการเรียนรู  เปดโอกาสใหประชาชนเขามา                  
มีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีเพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน  
   3) การวางระบบบรหิารงานราชการแบบบูรณาการ 

- พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับตางๆ ระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน โดยเนนการยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณใหเปนแบบยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 
รวมท้ังวางเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณใหกระทรวง/กรม ตองสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดใน
สัดสวนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
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   4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

- วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร ใหมีความเหมาะสม ไมเปนภาระตองบประมาณประเทศ  
- สรรหา และจูงใจใหคนรุนใหมท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเขามาสูระบบราชการไทย สนับสนุนใหมีการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  
- เสริมสรางระบบคุณธรรมและวางมาตรการท่ีเหมาะสมในการแตงตั้ง โยกยาย 

 5) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- สง เสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน                    

และเครือขายตางๆ สอดสองเฝาระวัง ตรวจสอบ หรือตอตานการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการคุมครองพยานและผูท่ีเก่ียวของ  

- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก ท่ีผานการฝกอบรมเขามา
ดําเนินการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของทางราชการ  
   6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

- พัฒนางานบริการของภาครัฐสูความเปนเลิศ เพ่ือสนองตอบความตองการของผูรับบริการ  
- พัฒนาศูนยกลางการใหบริการดวยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดทําฐานขอมูล

งานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ใหประชาชนเขาถึงการใหบริการของรัฐไดโดยสะดวก  
- ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ การใหบริการ online ผานทางเว็บไซด และโทรศัพทมือถือ 

 7) การปรับปรุงแกไข กฎหมาย และระเบียบ ขอบังคับท่ีลาสมัย 
- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ืออํานวยตอการบริหารราชการแผนดิน การ

ประกอบธุรกิจ ขอตกลงระหวางประเทศและการแขงขันระหวางประเทศ  
- เพ่ิมศักยภาพหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายใหสามารถปฏิบัติงาน ไดอยาง

รวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได 
 

 2.3  ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การ
พัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และ
ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ” ของประเทศ 

การกําหนดตําแหนงทางยุทะศาสตรของประเทศ (Country  Strategic  Positioning) 
  เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน “ 
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของ
ภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตร
ปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ” 
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เปาหมาย 
  1) การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
  1.1)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0 
  1.2)  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร สรอ.) และ 301,199 บาท 
(8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 
  1.3)  ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
  1.4)  การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ  ไมต่ํากวารอย
ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณ การสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมตํ่า
กวารอยละ 4.0 ตอป) 
  2) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ 
  2.1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  2.2)  การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
  2.3)  สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
  3) การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
  3.1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
  3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
 4) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  4.1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
และเปนธรรม 
  4.2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  4.3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4.5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
 5) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5.1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
  5.2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
  5.3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
  แนวทางการพัฒนา 
 1)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
  1.1) การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา  พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหาร
จัดการ รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
  1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
กําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยาย
ระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิต
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สูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานให
เปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
  1.3) การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล  พัฒนาขีดความสามารถของ
ผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทาง
การคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมี แบรนดสินคาและ
ชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการ
ผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล 
   1.4) การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน  เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการ
เดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีด
ความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ัง
พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสราง
โอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
  1.5) การปรับโครงสรางการผลิต  ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยน              
จากการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความ
เชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันลง
สูระดับท่ีจาเปนสําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ี
และความตองการของตลาดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตร
จากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจาก
ขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไก
ตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
   ปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปน
โครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการ
ทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและ
รองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะ
กลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมทองถ่ิน และกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน 
ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ัง
ระบบ 
   พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและ
บริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 
   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน 
รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสราง
เศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การ
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จัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบ
แทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 
  2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
  2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยชวงวัยเด็กตั้งแต
แรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใต
บริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับ
ประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและ
ฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 
  2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย (1) ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม เ พ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ 
(Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแต
กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจาก
ตัวผูเรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรู เพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษาตั้งแตระดับ
ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 
  2.3) การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือรองรับการ
เปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข 
บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริม
การอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมท้ังสงเสริมการ
ใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาค
สวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 
  2.4) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลาย
ท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ัง
พัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ 
  3)  การลดความเหล่ือมลาทางสังคม 
  3.1) การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานให
ชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร 
ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 
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  3.2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก 
โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมี
รายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจาเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized 
Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 
  3.3) การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให
เกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทํากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
น้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 
  3.4) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมท้ังการ
ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เปน
ตน 
  4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
   4.1) การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอมรองรับ
ความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมือง ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนใน
เมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
  4.2) การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา การลงทุน 
และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน 
และปรับปรงุกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมี
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 
   4.3) การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้ ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                          
ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 
   5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีด
จากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวน นําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือ
การบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม 
รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ และการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร 
กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา 
กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ํา 
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เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดต้ังองคกรบริหารจัดการ
น้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูใชน้ํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิง
นโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง  
   5.2) การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 
   5.3) การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซ
อุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain /Green Value Chain) สงเสริมการทาการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาท
มากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
   5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ 
ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน เรงรัด
แกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด เรงกําจัด
ขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม 
เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใช
กฎหมาย 
   5.5) การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
ระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันน้ําทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและ
ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 
  6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6.1) การสรางความโปรงใส ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน
สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา จัดซ้ือ จัดจางโครงการของ
ทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูล ขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม 
เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 
   6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกระทัดรัดแตมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 
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   6.3) การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ 
   6.4) การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงาน ท่ีมีคุณภาพ 
รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 
 

2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในประเด็นยุทธศาสตร 
การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนไดไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใหไดรับ
การยกระดับสูมาตรฐานสากล ตอยอดองคความรูสูนวัตกรรมและโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีสําคัญซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครไดใหความสําคัญ ในการนํามาใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เชน 

-  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทยปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเปนทองถ่ินและความเปนไทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก การพัฒนาระบบการศึกษาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมมุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจก    
จัดใหใหมีระบบการจัดการความรู สงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษาถ่ิน 

- การสรางโอกาสและการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยลดขอจํากัดของการเขาถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดใหมี “โครงการเงินกู เ พ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต”                
โดยใหผูกูเริ่มใชคืนตอเม่ือมีรายไดเพียงพอท่ีจะเลี้ยงตัวไดพักชําระหนี้แกผูเปนหนี้กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาโดยปรับเปลี่ยน
การชําระหนี้เปนระบบท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับใหเอ้ือตอการขยาย
โอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดใหมีระบบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ดําเนิน 
“โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน”เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุงใหเกิดสังคมแหง
การเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต 

- จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม และสนับสนุนการสรางรายไดระหวางเรียน และสนับสนุนให
ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดทันทีโดยความรวมมือระหวางแหลงงานกับสถานศึกษา สงเสริมใหมีศูนยอบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรูหาประสบการณกอนไปประกอบอาชีพ 

- พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติโดยใชเครื่องมือในการเรง
ยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพ่ือกลไกในการ
เปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและเอ้ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงสูการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก 

- การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน          โดย
รวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
สอดคลองตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ เปนตน 
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2.5 ทักษะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
สาระวิชาหลักและทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
การรอบรูสาระวิชามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จของนักเรียน/นักศึกษา สาระวิชา 
หลักไดแก ภาษาอังกฤษ การอานภาษาของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร การปกครองและความเปนพลเมืองท่ีดี แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตใน
โลกยคุศตวรรษท่ี 21 สถาบันการศึกษาตองสงเสริมความเขาใจเนื้อหาวิชาการใหอยูในระดับสูงดวย
การสอดแทรกทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตอไปนี้เขาในทุกวิชาหลัก 

• ความรูเรื่องโลก (Global Awareness)  
• ความรูดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ (Financial, Economic, Business and 

Entrepreneurial Literacy) 
• ความรูดานการเปนพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 
• ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 
• ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) 
ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 
ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมจะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียน/นักศึกษาในการเขาสูการทํางาน

ซ่ึงมีความซับซอนเพ่ิมข้ึนในโลกปจจุบัน ทักษะดานนี้ไดแก  
• ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
• การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
• การสื่อสารและความรวมมือ (Communication and Collaboration) 
ทักษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 
ปจจุบัน โลกอยูในสภาพแวดลอมท่ีขับเคลื่อนดวยสื่อและเทคโนโลยี ซ่ึงจะเห็นไดจากการเขาถึงขอมูลขาวสาร

จํานวนมากมาย การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยีการศึกษาและความสามารถในการเชื่อมโยงกันและการมีสวน
รวมในอัตราท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน พลเมืองและแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพตองสามารถแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาน
และปฏิบัติงานไดหลากหลาย เชน 

• ทักษะดานสารสนเทศ (Information Literacy) 
• ทักษะดานสื่อ (Media Literacy) 
• ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communications and Technology, 

Literacy) 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 
ชีวิตและสภาพการทํางานในทุกวันนี้จําเปนตองมีทักษะการคิดและองคความรูเพ่ิมข้ึนมากมาย ความสามารถใน

การทํางานในยุคท่ีแขงขันกันดานขอมูลขาวสารและการดํารงชีวิตท่ีมีความซํ้าซอนใหประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนท่ี
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) 
0(ท่ีมา: เครือขายองคกรความรวมมือเพ่ือทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21) 
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2.6 ยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) 
  "Thailand 4.0 : สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสูโลก"พลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในปจจุบันซ่ึงเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบเราอยางหลีกเลี่ยงไมได มีอยูดวยกัน 3 กระแสหลัก คือ 
 1. Globalization ท่ีท่ัวโลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งตางๆเหลานี้พรอมกัน อาทิ 
  - กระแส Digitization กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคนและรูปแบบในการทําธุรกิจ 
  - กระแส Urbanization ท่ีมีการกระจายตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเปนอยูแบบคนเมือง มีการ
กระจายตัวทางความเจริญไปสูภูมิภาคมากข้ึน 
  - กระแส Commonization ท่ีเปนเรื่องท่ีผูคนในโลกไดรับผลกระทบรวมกันอยางถวนท่ัว ไมวาจะเปน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การกอการราย โรคระบาด ท่ีสามารถแพรไปในทุกภูมิภาคของโลกอยางหลีกเลี่ยง
ไมได 
  2. Regionalization กระแสการรวมกลุมกันในภูมิภาค ไมวาจะเปนในเชิงของภูมิรัฐศาสตรและภูมิ
เศรษฐศาสตร การรวมกลุมดังกลาวทําใหมีอํานาจตอรองของประเทศท่ีอยูในกลุมสมาชิกเปนอยางด ี
  3. Localization กระแสของการมีความเปนทองถ่ินและชุมชนอยางเขมขน สกลนครเปนตัวอยางหนึ่งของ
การมี Locality ท่ีเขมแข็ง เนื่องจากมีความเปนเอกลักษณและอัตลักษณท่ีชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสืบทอด
และเชื่อมโยงคนในทองถ่ินมายาวนาน 
  "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 
- การสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition) 
- การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย (Community Driven Proposition) 

  ซ่ึงท้ัง 3 กลไกนี้ตองขับเคลื่อนไปพรอมๆกันนวัตกรรมจะถูกยกระดับข้ึน ผาน Growth Engine 3 ตัวใหม          
อันประกอบดวย Green Growth Engine, Productive Growth Engine และ Inclusive Growth Engine การยกระดับ
นวัตกรรมเม่ือผนวกกับการสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของผูประกอบการ จึงจะเอ้ือใหเกิดการสราง Smart Enterprise          
ท่ีมีโมเดลการทําธุรกิจแบบใหมๆ มากมาย ทามกลาง Enabling Ecosystem ท่ีเอ้ือใหเกิดการรังสรรคนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคสวนสุดทายของ Strength from Within คือการสรางความเขมแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซ่ึงเม่ือผนวก
ความเขมแข็งในระดับฐานรากกับการสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณผูประกอบการ จะกอใหเกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของ
ผูคนในสังคม (Social Mobility) ผานการสรางสังคมแหงโอกาส (Society with Opportunity) ควบคูไปกับการสรางสังคม 
ท่ีสามารถ (Society with Competence) 
  2. "Connect to the World" เม่ือภายในเขมแข็งแลว ก็ตองเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก
และเม่ือโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเขมแข็งแลว การเชื่อมโยงภายนอก (Connect to the 
World) เปนสิ่งท่ีตองดําเนินควบคูกันไป ซ่ึงในสวนนี้  ประกอบดวย 3 ระดับดวยกัน คือ 
  2.1)  Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ 
  2.2)  Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค 
  2.3)  Global Economy เศรษฐกิจโลก 
   เศรษฐกิจในประเทศ เ ม่ือเชื่อมโยงกับแนวคิดการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก                      
จะกอใหเกิดการเติมเต็มพลังในทองถ่ิน (Local Empowerment) ผานการคาและการลงทุนในทองถ่ินการจางงานในทองถ่ิน 
และนําไปสูความเปนเจาของของคนในทองถ่ิน ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ Regional Economy เขาดวยกันจะ
เห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ และ CLMVT ในภาพท่ีเล็กลงมาซ่ึงสวนนี้จะสอดรับกับแนวคิด "CLMVT As Our Home 
Market" ท่ีรัฐบาลชุดนี้กําลังผลักดันอยู ผานการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดท้ังในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และ 
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ประชาชนกับประชาชน สุดทาย เปนการเชื่อมโยง Regional กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงรอย 
ASEAN เขาดวยกัน เพ่ือเปนพลังตอรองกับสวนอ่ืนๆ ของประชาคมโลกผานบทบาทในมิติทางภูมิรัฐศาสตรและภูมิ
เศรษฐศาสตรของภูมิภาคแหงนี ้
 
 2.7 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ    “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”
เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและ
หรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํา
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ          
เพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับ   
  การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละ
ระดับ ซ่ึงประเมินโดย“สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา               
“สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุก
แหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ  5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผล
การประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน ซ่ึง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 
- 2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง(พ.ศ. 2549 - 2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม               
(พ.ศ. 2554 - 2558) ในการประเมินรอบท่ีสามของ สมศ. เปนการประเมินท้ังระดับสถาบันและคณะวิชา แตหากสถาบันใด
จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลักการประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานท่ีตั้งหลักท้ังหมด นอกจากนั้น การประเมิน
คุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันท่ีแตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการรูปแบบและ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ซ่ึงมีหลักการสําคัญ 5 ประการดังตอไปนี้ 

1) เปนการประเมินเพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสินการจับผิด หรือการให
คุณใหโทษ 

2) ยึดหลักความเท่ียงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง                   
(evidence – based) และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (accountability) 

3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม 
4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติตาม ท่ีกําหนด

ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัต ิ                
โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน 
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 2.8 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 –2565) 

วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551–2565) คือ “การยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรู และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน
สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาลการเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขาย
อุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”  

 
 2.9  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 –2559) 
  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) กําหนดวิสัยทัศน คือ อุดมศึกษาเปน
แหลงความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงใน
ประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีศักยภาพตามความ
ตองการของสังคม มีความสามารถคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน               
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะท้ังรางกายและจิตใจ เนนการใชกลยุทธผานการนําองคกรเชิงรุก และกลยุทธการเงิน 
รวมท้ังพัฒนาอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน และการวิจัย เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีพึงประสงคทําใหสังคมมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

2.10 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ป พ.ศ. 2556 – 2560 ตามแนวนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 
อัตลักษณและจุดเดนของมหาวิทยาลัย  
  เปาหมายสําคัญในการดําเนินการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุงเนนในการพัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิตท่ีมี
ลักษณะเปนอัตลักษณและจุดเดนของมหาวิทยาลัย 4 ดาน ดังนี้  

1) บัณฑิตเปนคนดี  มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ 
2) นักศึกษามีความคิดสรางสรรค ใฝรู สูงาน  
3) นักศึกษามีระเบียบวินัย รูจักหนาท่ี มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และทํางานดวยความทุมเท   
4) นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความภาคภูมิใจในองคกรมีความตระหนักตอ

สิ่งแวดลอม  และพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนผูท่ีมีระเบียบวินัย มีจริยธรรม                
มีจุดเดน และนําไปสูการเปนบัณฑิตท่ีเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี ้

1. การพัฒนาและสงเสริมวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม 
 1.1 การพัฒนาและสงเสริมดานวิชาการ 

1) พัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลายตรงตามความตองการของผูเรียน และผูใชบัณฑิตและเปนหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐาน  

2) พัฒนาหลักสูตรตอยอด ท่ีสามารถเทียบโอนรายวิชาหรือหนวยกิตจากประสบการณทํางาน เพ่ือ
สงเสริมเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)  

3) พัฒนาหลักสูตรความรวมมือ (Sandwich Program) โดยการหาพันธมิตรทางการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

4) การรับนักศึกษามีหลากหลายวิธี เพ่ือใหตรงตามความตองการแทจริง ตรงตามความถนัด และเปนไป
ตามศักยภาพของผูเรียน เชน การรับตรงในแตละสาขาวิชาตางๆ การสอบคัดเลือกท่ัวไป เปนตน  
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5) การใหโอกาสทางการศึกษา เชน การรับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ ไดแก คนดี กีฬาเดน และสาน
ตอโครงการใหทุนทางการศึกษาเด็กบานทานตะวัน 

6) สงเสริมการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนวางแผนการเรียนไดเอง 
เชน สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือก หรือ เลือกเสรีไดเองตามความสนใจ  

7) การจัดการเรียนการสอนเนนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการ จิตตปญญาและเสริมสราง
ทักษะวิธีคิด มีโครงการ/กิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง เชน การเรียนรูจากปราชญชาวบานโดยการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือสรางทักษะใหฝกการคิด 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 ซ่ึ ง เ ชื่ อ ม ต อ ศู น ย ห น อ ง ห า ร ศึ ก ษ า                           
และคายอาสาพัฒนา  หมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

9) พัฒนาทักษะท่ีจําเปน เชน พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม การสื่อสารภาษาตางประเทศ ดาน
สารสนเทศและเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นใหนักศึกษา  

10) สงเสริมการบูรณาการผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และการบริการวิชาการเขากับกระบวนการ
เรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูและไดศึกษาบริบทจากประสบการณจริง  

11) มีโครงการแนะแนว พัฒนาตอยอดความรู และสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนเพ่ือดึงดูดใหเขามา
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 พ่ื อ เ ป น ส ถ า น ท่ี                             
ฝกปฏิบัติงานแกนักศึกษา เปนแหลงเรียนรูตนแบบโรงเรียนวิ ถีธรรม และ ใหบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพแก               
บุตร-ธิดาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน 

1.2 การพัฒนาและสงเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการแกทองถิ่นดวยเครือขาย 
1) สงเสริมการศึกษาทรัพยากรในภูมิภาคหรือภูมิศึกษา (Regional Studies) เชน หนองหารศึกษา 

เวียดนามศึกษา การศึกษาวิจัยภูมิปญญาทองถ่ิน พืชพันธุในทองถ่ิน และชนเผา เปนตน 
2) สนับสนุนหนวยงานวจิัยเฉพาะ (Special Research Unit) เชน โครงการหมูบานราชภัฏ และศูนยหนอง

หารศึกษา  
3) สนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทําวิจัยในลักษณะงานวิจัยแบบรวมมือ (Collaborative 

Research)  
4) สงเสริมการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ (Excellent Center) เชน ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก (Thermo-

electrics Research Center) ศูนยครามศึกษา (Indigo Study Center) เปนตน  
5) สงเสริมการบริการวิชาการแกชุมชน เชน การจัดทําหลักสูตรระยะสั้นท่ีสรางประโยชน       ในภาครัฐ

และเอกชน  
6) สรางเครือขายความรวมมือในการวิจัย และการบริการวิชาการกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสังคม  
 2. การบริหารจัดการ โดยมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 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 โดยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้  
 3.1 บุคลากรสายวิชาการ  

1) มุงเนนการพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยวางแผนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับ
คณะ และสรางระบบท่ีเอ้ือตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

2) สนับสนุนการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน และเนนการเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอกใหสูงข้ึน  และเนน
การเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอกใหมีจํานวนมากข้ึน  และตองตรงตามความตองการของสาขาวิชาและตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3) สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษาและสังคม  
4) มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Exchange Staff Program) 
5) พัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี เชน ทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ทักษะภาษาตางประเทศ เปนตน 
6) การพัฒนาบุคลากรโดยใชกระบวนการจิตตปญญาและเสริมสรางทักษะวิธีคิด  

 3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
1) เสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีใหเหมาะสมตามตําแหนงงาน 
2) พัฒนาบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ เชน เชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหความรูแกบุคลากร (Visiting 

Scholar) สงเสริมการเขารับการฝกอบรม/เพ่ิมพูนความรูและประสบการณ เปนตน 
3) การ พัฒนาทักษะ ท่ีสํ า คัญและจํ า เปนตอการปฏิบั ติหน า ท่ี  เชน  ทักษะภาษาตา งประเทศ                

ทักษะการใหบริการ ทักษะการใชชีวิต คุณธรรมจริยธรรม เปนตน เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ 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 
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถ่ิน ท่ีมีจุดเดน เปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน” 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. มหาวิทยาลัยมีจุดเดนในระดับคณะของตนเองท่ีสามารถเชื่อมโยงสูการพัฒนาทองถ่ินได 
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะเปนคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ และเปนท่ีพ่ึงของสังคมได 
3. มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับอยากวางขวางท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ

และในประชาคมอาเซียน 
4. มหาวิทยาลัยมุงเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท่ีนําไปสูการใหบริการสังคมสามารถเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินได 
5. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสามารถเปนแบบอยางท่ีดีใหกับ

สังคมได 
6. ศิลปวัฒนธรรมไดรับการทํานุบํารุงอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 
7. มหาวิทยาลัยมีความพรอมสูประชาคมอาเซียนท้ังดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 กลยุทธ 

1. สรางจุดเดน 
1.1   สรางจุดเดนหรือเอกลักษณ ภายใตแนวคิด“หนึ่งคณะ หนึ่งสาขาวิชา” 
1.2 พัฒนาหลักสูตรท่ีมีจุดเดน มีความหลากหลายครอบคลุมความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิตท้ังใน

ระดับทองถ่ินและระดับอาเซียน และไดมาตรฐานตามกรอบ TQF พรอมท้ังจัดตั้งคณะ กรรมการเฉพาะดูแลระบบและกลไก
การพัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 

1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบัน การศึกษาหรือองคกรตางประเทศในการพัฒนาผลงานวิจัย 
1.4 พัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
1.5 บริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม 

2. สรางคน 
2.1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ “เปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ” 

1) วางแผนท่ีเสนทางการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยการมีสวนรวมของนักศึกษาและผู
มีสวนไดสวนเสีย 

2) สรางชองทางการสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
3) พัฒนานักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
4) จัดระบบดูแลนักศึกษาตางชาติตลอดหลักสูตร 

2.2 พัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน “เปนคนดี มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ” 
1) สายวิชาการ 

1.1) ผลักดันใหบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากข้ึนและมีคุณวุฒิการศึกษาสูงข้ึนและตรงตาม
ความตองการของมหาวิทยาลัย 

1.2) พัฒนานักวิจัยรุนใหมโดยมีนักวิจัยอาวุโสเปนทีมพ่ีเลี้ยง 
2)  สายสนับสนุนวิชาการ 

2.1)  สรางเสนทางความกาวหนาเปนรายบุคคล 
2.2)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานเขาสูตําแหนงตามสายงาน 

 3)  สายบริหาร  
  3.1)  พัฒนาความพรอมผูบริหารท่ีมีวาระทุกระดับใหเปนผูบริหารมืออาชีพ 
  3.2)  พัฒนาผูบริหารระดับประธานสาขาวิชา 
  3.3)  สงเสริม และพัฒนาผูบริหารระดับตน และระดับสูงใหเปนผูบริหารมืออาชีพ 
 4)  สงเสริมการพัฒนา ตนเองทุกรูปแบบภายใตงบประมาณท่ีสมเหตุสมผล และตรงตามสมรรถนะตาม
สายงาน 
 5)  นําหลักการของการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรใหจริงจังมากข้ึน 
 6)  ปรับสถานภาพ คาตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรประเภทตางๆ ใหมีความแตกตางกันนอยท่ีสุด 
ภายใตกฎระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเอ้ืออํานวยให 
 7)  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานท่ีพักอาศัย สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนสําหรับนักศึกษาบุคลากร และการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
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3. สรางผลงาน 
3.1  ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมจากรากหญาสูอาเซียน 

1) กําหนดยุทธศาสตรการวิจัยท่ีเนนความเปนทองถ่ิน 
2) สรางทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง 
3) พัฒนาระบบและกลไกการใหทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีเหมาะสมและเปนรูปธรรม 
4) จัดสรรทุนวิจัยใหกับคณะในอัตราท่ีเพียงพอและสอดคลองกับมาตรฐานงานวิจัย 
5) สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
6) สงเสริมการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน 
7) สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนและการผลิตสื่อการสอน 
8) สรางงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

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. พัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนบัสนุน “เปนคนดี มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ” 

2.1  สายวิชาการ 
1) ผลักดันใหบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากข้ึน และมีคุณวุฒิการศึกษาสูงข้ึนและ สามารถ

ทดแทนอัตราท่ีเปนสาขาขาดแคลน 
2) พัฒนานักวิจัยรุนใหมโดยมีนักวิจัยอาวุโสเปนทีมพ่ีเลี้ยง 
3) จํานวนนักวิจัยรุนใหมท่ีมีนักวิจัยอาวุโสเปนทีมพ่ีเลี้ยง 

 2.2  สายสนับสนุนวิชาการ 
1) สรางเสนทางความกาวหนาเปนรายบุคคล 
2) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานเขาสูตําแหนงตามสายงาน  

2.3 สายบริหาร 
  1)  พัฒนาความพรอมผูบริหารท่ีมีวาระทุกระดับใหเปนผูบริหารมืออาชีพ 

  2)  พัฒนาผูบริหารระดับประธานสาขาวิชา 
  3)  สงเสริม และพัฒนาผูบริหารระดับตน และระดับสูงใหเปนผูบริหารมืออาชีพ 

3. สงเสริมการพัฒนา ตนเองทุกรูปแบบภายใตงบประมาณท่ีสมเหตุสมผลและตรงตามสมรรถนะตามสายงาน 
4. นําหลักการของการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรใหจริงจังมากข้ึน 
5. ปรับสถานภาพ คาตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรประเภทตางๆ ใหมีความแตกตางกันนอยท่ีสุด 

ภายใตกฎระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเอ้ืออํานวยให 
6. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานท่ีพักอาศัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีจําเปนสําหรับนักศึกษาบุคลากร และการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
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2) นโยบายดานการเรียนการสอน 
1. สรางจุดเดนหรือเอกลักษณ ภายใตแนวคิด“หนึ่งคณะ หนึ่งสาขาวิชา” 
2. พัฒนาหลักสูตรท่ีมีจุดเดน มีความหลากหลายครอบคลุมความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิตท้ังในระดับ

ทองถ่ิน และระดับอาเซียน และไดมาตรฐานตามกรอบ TQF พรอมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะดูแลระบบและกลไกการ
พัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 

3. วางแผนท่ีเสนทางการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยการมีสวนรวมของนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

4. สรางชองทางการสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
5. พัฒนานักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
6. จัดระบบดูแลนักศึกษาตางชาติตลอดหลักสูตร 

3) นโยบายดานการวิจัย 
1. ระบบและกลไกการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบัน การศึกษาหรือองคกรตางประเทศในการพัฒนา

ผลงานวิจัย 
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมจากรากหญาสูอาเซียน 

2.1 กําหนดยุทธศาสตรการวิจัยท่ีเนนความเปนทองถ่ิน 
2.2 สรางทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง  
2.3 พัฒนาระบบและกลไกการใหทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีเหมาะสมและเปนรูปธรรม  
2.4 จัดสรรทุนวิจัยใหกับคณะในอัตราท่ีเพียงพอและสอดคลองกับมาตรฐานงานวิจัย 
2.5 สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
2.6 สงเสริมการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน  
2.7 สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนและการผลิตสื่อการสอน  
2.8 สรางงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  

4) นโยบายดานการบริการทางวิชาการ 
1. ระบบและกลไกการพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยใช
หลักการจัดการความรู และใชกระบวนการจิตตปญญาและเสริมสรางทักษะกรอบความคิดและชุดทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
(New Mindset and Skillset in 21st Country) 
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   1.1.1 สายวิชาการ  
    1) มุงเนนการพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยวางแผนการพัฒนาตั้งแตระดับคณะ โดยสรางระบบ
ท่ีเอ้ือตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ มุงใหเกิดผลการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 
    2) จัดสรรทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือใหได 
สัดสวนคุณวุฒิอาจารยสูงข้ึนและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 
    3) สนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี (New Mindse/ New 
Skillset) เขารับการฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือใหมีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และปรับตัวใหพรอมอยูในประชาคมอาเซียน 

1.1.2 สายสนับสนุนวิชาการ  
 1) มุงเนนการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนารายบุคคล  
 2) จัดสรรทุนการศึกษาตอตามความเหมาะสมและจําเปนเฉพาะตําแหนง  
 3) สนับสนุนใหพัฒนาทักษะท่ีสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีมีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนา
นวัตกรรมท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานและปรับตัวใหพรอมอยูในประชาคมอาเซียน 
 1.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยตามนโยบายรัฐบาล
ใหเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา 
 1.3 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
บริหาร 
 1.4 พัฒนาทักษะการเปนผูนํา (New Skillset for Leader)ในระดับตางๆ เพ่ือพัฒนานําไปสูผูนําแหงการ
เปลี่ยนแปลง (Leader for Change) ในบริบทของความปกติใหม (New Normal) 
 

2. ดานนักศึกษา 
   2.1 มุงเนนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต 
   2.1.1 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการเรียนการสอนแบบใช
โครงการเปนฐาน(Project based learning) เพ่ือเสริมทักษะการคิดวิเคราะหและการมองเชิงบูรณาการ การเรียนการสอนแบบใช
ปญหาเปนฐาน (Problem based learning : PBL)เพ่ือเสริมทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหาและการเรียนการสอน
บนฐานความคิดสรางสรรค (Creative Based Learning : CBL) 

   2.1.2 พัฒนาการเรียนรูทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 และสงเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
   2.1.3 สงเสริมกระบวนการเรียนการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน (Research based learning) เพ่ือกระตุน

ทักษะการใฝรูและทักษะการเรียนรู การเรียนการสอนแบบการเรียนรูคูการบริการ (Service learning) เพ่ือสรางทักษะการ
คิดและจิตสํานึกในหนาท่ีตอสังคมและการเรียนรูคูการทํางาน (Work based learning) หรือบูรณาการการเรียนรูกับการ
ทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)เพ่ิมเสริมความพรอมดานอาชีพ โดยสงเสริมการบูรณาการผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค และการบริการวิชาการเขากับกระบวนการเรียนการสอน เนนใหนักศึกษาไดทําวิจัยและเรียนรูจากประสบการณ
จริง โดยจัดการศึกษาแบบองครวม และ   จัดใหมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาสามารถเรียนรู
จากประสบการณจริง   

   2.1.4 มุงเนนการปฏิรูปหองเรียนและจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษาจัดทําตนแบบ Smart Classroom ใหสอดคลองกับการเรียนรูและทักษะแหงศตวรรษท่ี 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 



37 
 
   2.1.5 สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ท้ังท่ีเปนกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมระดับคณะ 
ระดับสาขาวิชา องคการนักศึกษา รวมไปถึงชมรมตางๆ ใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมภายใตกรอบนโยบายและแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาท่ีสงผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

   2.1.6 สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะดาน Soft Skill เชน ทักษะชีวิตและทัศนคติ (Attitude)การ
ปรับตัวใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) บุคลิกภาพ (Personality) การสงเสริมวัฒนธรรมหรือทัศนคติของการเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneurial Culture)การสรางแรงบันดาลใจและเสริมพลัง (Inspire and Motivate themselves) 
  2.2 มุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาโดยการรับนักศึกษาในหลากหลายวิธี เพ่ือใหตรงตามความตองการท่ี
แทจริง ตามความถนัดและศักยภาพผูเรียน รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาท่ีเรียนดี กีฬาเดนและผูท่ีขาดโอกาส โดย
จัดสรรทุนสงเสริมการศึกษา และสนับสนุนการทํางานระหวางเรียน 
  2.3 มุงเนนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  2.4 มุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งท่ีสอดคลองกับยุคสมัยของพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของวิชาชีพครู ผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยมุงเนนพัฒนา
ดานวิธีการสอน 

3. ดานการบริหารจัดการ 
  3.1. มุงเนนสนับสนุนการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองใชงาน และสนับสนุนการปรับปรุงและ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความเหมาะสมและมีสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหมีบรรยากาศแหงอุดมศึกษา (Smart 
Environment) กรณีท่ีไมไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินหรือขอตั้งงบประมาณประจําปไมทันกาล 

   3.2 มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับสังคมดิจิตอล (Digital Society)และพัฒนาไปสู Smart Campus พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการบนพ้ืนฐานขอมูล และการใหบริการท่ีเพียงพอตอนักศึกษาและบุคลากร 

   3.3 มุงเนนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ 
  3.4 มุงเนนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตามอัตลักษณ และพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน 
  3.5 มุงเนนการสรางระบบและกลไกการเขาสูประชาคมเอเซียน เพ่ือใหสามารถดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ  
 

4. ดานหลักสูตร 
  4.1 มุงเนนการพัฒนาหลักสูตรเดิม และพัฒนาหลักสูตรใหมท่ีมีจุดเดน มีความหลากหลายครอบคลุมความ
ตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิตท้ังในระดับทองถ่ินและระดับอาเซียน โดยทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : 
HEd.)  พัฒนาหลักสูตรตอยอดท่ีสามารถเทียบโอนรายวิชาหรือหนวยกิตจากประสบการณทํางาน เพ่ือสงเสริมเรียนรูตลอด
ชีวิต (Life Long Learning) พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือนําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินให
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและตอยอดสูระดับสากลพรอมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะดูแลระบบและกลไกการ
พัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 
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  4.2 มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบ Non-degree Program โดยเนนเนื้อหาท่ีมีความทันสมัยและ
เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง / สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน-สังคม เชน หลักสูตรการดูแลผูสูงวัย การเปนผูประกอบการ 
Startup SmartSME Digital Devices ฯลฯ เพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป (อาจใชคณาจารยหรือวิทยากรมือ
อาชีพ) 
  4.3 พัฒนารายวิชาใหมๆ ในกลุมวิชาการศึกษาท่ัวไปใหมีความยึดหยุนและพัฒนาตอการเปลี่ยนแปลง 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 มุงเนนสนับสนุนทุนการวิจัยเพ่ือผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมจากรากหญาสูอาเซียนเปดโอกาสให
บุคลากรอาจารยและนักวิจัยไดรับทุนการศึกษาวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ตามขีดความสามารถ โดยมุงเนนงานวิจัยดานการ
พัฒนาวิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การศึกษาทรัพยากรในภูมิภาค และการวิจัยเฉพาะ  
 5.2 สนับสนุนทุนการวิจัยประเภท “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research : R2R” ใหแก
บุคลากรสายสนับวิชาการเพ่ือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานการวิจัย  
 5.3 สงเสริมกระบวนการวิจัยโดยพัฒนาทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง จัดใหมีพ่ีเลี้ยงนักวิจัยรุนใหม สรางระบบและกลไก
ใหผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการไดรับการคุมครองสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพ  
 5.4 สนับสนุนการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยงานสรางสรรคท้ังภายในและตางประเทศ สงเสริมใหมีการ
สังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยและถายทอดความรูสูชุมชนและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 
  5.5 มุงเนนการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาองคกร และชุมชนท้ังภายในและตางประเทศ 
เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม สงเสริมการดําเนินงานของศูนยความเปน
เลิศ เชน ศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือกศูนยครามศึกษา เปนตนสนับสนุนหนวยวิจัยเฉพาะ เชน  โครงการหมูบาน
ราชภัฏ และศูนยหนองหารศึกษาและมุงเนนการจัดบริการวิชาการเผยแพรความรูสูชุมชน โดยยึดหลักการบูรณาการทุก
ศาสตรจากการมีสวนรวมของบุคลากร (รวมท้ังนักศึกษา)       ทุกคณะ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนโครงการ “ประชารัฐ” (3P) ซ่ึงเปนความ
รวมมือระหวางภาครัฐ (Public)ภาคเอกชน (Private) และภาคประชาชน (People) ในการสรางสรรคประโยชนรวมกัน 
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