แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ.2552-2555)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2552)

คํานํา
คณะรัฐมนตรี ในสมัยฯพณฯทานนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีมติเมื่อวันที่ 13
มกราคม พ.ศ.2552 เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552-2554 และใหสวนราชการ
นําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552-2554 ไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อเปนแผนในการดําเนินงานระยะ 4 ป และประกอบในการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง การจัดทํางบประมาณประจําป ของสวนราชการ
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555) โดยผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2552 แลว โดย
จัดทําขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล และตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยเปนการทบทวน และปรับปรุงแกไขจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
เดิม (พ.ศ.2551-2554) ทั้งนี้ เพื่อใหมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2552-2554 (ในปจจุบัน) และเปนกรอบในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี
ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงมี
การปรับปรุงกลยุทธ ตัวชี้วดั และเปาหมาย ใหมีความสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและ
การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณปจจุบนั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หวังวา แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555) จะเปน
ประโยชนที่ทกุ หนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะนําไปใชในการกระจายภารกิจของแต
ละหนวยงาน เพื่อรวมกันขับเคลื่อนแผนใหบรรลุเปาหมายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุด
แผนในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พฤศจิกายน 2552
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิสัยทัศน :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มี
ผลงานเปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล
เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญาเพื่อพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืนและใหมีอํานาจตอรองในประชาคมโลก
พันธกิจ :
สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูใน
คุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานทีม่ ีมาตรฐานสามารถแขงขันไดใน
ตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชน และ
รับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง
คานิยมองคการ :
มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การศึกษาและวิจัยเพื่อใหพัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เปาประสงค :
1. สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหแกเยาวชนและประชาชน
2. ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
3. สรางองคความรูและถายทอดวิทยาการในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน และสามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศ
4. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศและความมั่นคงของรัฐ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส และรวม
รับผิดชอบตอสังคม
6. พัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับอาหาร วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรการกีฬา และสาขาที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. สงเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย
พรอมทั้งเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมที่ดีงามในการ
อนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

จุดเนนของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555)
ในชวงระหวางป 2553-2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะมุงใหความสําคัญในการพัฒนาไปสู
มหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ จึงจําเปนตองมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย เพือ่
พัฒนาสูความเปนเลิศในสาขาวิชาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสาขาที่เปนอัตลักษณ และมหาวิทยาลัยมีความ
เขมแข็ง โดยมุงสงเสริมการรวมกลุมนักวิจยั ใหเกิดหองปฏิบัติการวิจัย กลุมวิจัย หนวยปฏิบัติการวิจยั
เชี่ยวชาญเฉพาะ (Special Research Unit , SRU) ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence, COE)
และกลุมวิจัยเฉพาะทางในหนวยงานตาง ๆ พรอมทั้งใหมีการระดมใชทรัพยากรดานการวิจัยรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเรงผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพภายใตประเด็นวิจัยที่กําหนดไวอยางชัดเจน
ในการขับเคลื่อนไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาตินั้น มหาวิทยาลัยไดรับการพิจารณา
คัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ในโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติในชวงป 2553-2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับความเห็นชอบในเบื้องตนในการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยในระดับชาติ 4 ศูนย ภายใตสถาบันวิชาการขั้นสูงแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
1. ศูนย วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (Center of Advanced studies in Agriculture and
Food)
2. ศูนยวิทยาการขั้นสูงดานทรัพยากรธรรมชาติเขตรอน (Center of Advanced studies in Natural
Resources)
3. ศูนยวิทยาการขั้นสูงดานนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร (Center
of Advanced studies in Nanotechnology)
4. ศูนยวิทยาการขั้นสูงดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Center of Advanced studies in Industrial
Technology)
ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในกรอบแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ระยะที่ 2
(SP2) มหาวิทยาลัยจักไดรับการสนับสนุนงบประมาณในวงเงินประมาณ 300 ลานบาทตอป เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจดังกลาวนี้ ดังนั้น ในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555) จึงมุงเนนใหมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเพิ่มขีดความสามารถไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับโลก (World Class University)
และมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณเสริมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาตินี้อีก
จํานวนหนึ่งตามศักยภาพของหนวยปฏิบัติการวิจยั ตาง ๆ ทั้งนี้ สถาบันวิชาการขั้นสูงแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จะเปนการบริหารจัดการ ในลักษณะหนวยงานเสมือน (Virtual Unit) โดยอาศัยความรวมมือ
ระหวางหนวยงานและการระดมทรัพยากรทั้งอาคาร สถานที่ อุปกรณเครื่องมือวิจัย ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 1.1, 3.1, 4.2, 4.5, 6.2
เปาประสงค สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหแกเยาวชนและประชาชน
ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เปาหมายรวม 4 ป
2552 - 2555
16,600
1,430
11,700
205
28,300
1,690
17,700
320
87,200
5,400
57,000
1,895
149,600

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสาขาวิชาที่ขาดแคลน
5. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
7. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานสังคมศาสตร
8. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานสาขาวิชาขาดแคลน
9. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
11. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานสังคมศาสตร
12. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานสาขาวิชาที่ขาดแคลน
13. จํานวนนิสิตทั้งหมด
กลยุทธ

1. จัดการศึกษาที่เหมาะสมในแตละวิทยาเขตอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนแบบ e-learning ผลิตบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งวิสาหกิจ
ชุมชน
2. ปรับปรุงระบบการรับนิสิตใหผูเรียนในภูมภิ าคและผูดอยโอกาสทางการศึกษาสามารถเขาศึกษา
ในวิทยาเขตตางๆ และ/หรือไดมีโอกาสเขาถึงระบบการศึกษาเรียนรูไดอยางทั่วถึง
3. สงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูมีความสามารถพิเศษ
4. พัฒนานิสิตใหเปนเลิศดานคุณธรรมควบคูไปกับพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต, คณะ, วิทยาลัย,สถาบัน,สํานัก, ศูนย
3

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 1.1, 1.2, 3.1, 7.5, 7.7
เปาประสงค ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา*
2. รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ
3. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4. รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
5. ร อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด ง านทํ า หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน
ระยะเวลา 1 ป
หมายเหตุ * เปนเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนป 2555

เปาหมายรวม 4 ป
2552 - 2555
51*
55*
95*
92*
85*

กลยุทธ
1.สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการวิจัย และบูรณาการการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริการวิชาการ ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหทันสมัย เนนการเรียนที่นําไปสูการ
ปฏิบัติจริง พัฒนาผูสอน กระบวนการ และสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไป
2. สงเสริมพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี จัดการแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย จัดทําหลักสูตร
รวมสองปริญญา (Double Degree Program) หลักสูตรสองปริญญาแบบตอยอด (Joint Degree Program) และ
ปรับการเรียนการสอนใหใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง
3. สรางมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารทางไกล เพื่อการศึกษา
5. พัฒนาชองทางการนําเสนอและเผยแพรผลงานทางวิชาการที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และพัฒนาการ
ผลิตและเผยแพรวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยใหกวางขวาง
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต, คณะ, วิทยาลัย,สถาบัน,สํานัก, ศูนย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใชความรูเปนฐาน
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 1.1,1.2, 3.1, 3.2, 3.5, 4.2, 4.5, 5.5, 6.1,6.2, 6.3, 7.5
เปาประสงค สรางองคความรูและถายทอดวิทยาการในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืน และสามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
3. รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
4. รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
5. รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
6. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร
7. จํานวนของโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการถายทอดสูประชาชน
8. รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติตออาจารยประจํา
9. จํานวนผูเขารับบริการ
หมายเหตุ * เปนเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนป 2555

เปาหมายรวม 4 ป
2552 - 2555
1,460
540
25*
29*
30*
49
2,230
165*

81,200

กลยุทธ
1. ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยที่สรางองคความรูใหมในสาขาที่มีศักยภาพและองคความรูที่เปน
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเพือ่ พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ และสนองตอบตอความตองการของชุมชน
และสังคม พรอมทั้งสงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ
2. ประยุกตองคความรูและผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและประเทศ
3. สรางและพัฒนาศูนยความเปนเลิศและศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีบทบาทสงเสริมการพัฒนา
ภาคการผลิตอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาแกนนําในการวิจัย/เครือขาย คลังสมอง เพื่อรวม
กิจกรรมเชิงวิชาการอยางตอเนือ่ ง

5

4. ผลิตนักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต
สงเสริมใหอาจารยนักวิชาการ และนักวิจัยสรางผลงานวิจยั อยางตอเนื่อง ครบวงจร เปนผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพเพื่อใหนักวิจัยชาวไทยและตางประเทศใชอางอิง และสนับสนุนงานวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามากขึ้น
5. สนับสนุนการแสวงหางบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกประเทศ
6. พัฒนาระบบสารสนเทศและ เครือขายฐานขอมูลงานวิจยั และขอมูลผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ
รวบรวมความรูภ ูมิปญญา เพื่อบูรณาการและเผยแพรความรูส ูสังคม สงเสริมสนับสนุนใหวิทยาเขต ศูนย
สถาบัน สํานัก และสถานีวิจัย เปนแกนนําในการเชื่อมโยงเครือขายการพัฒนาและสรางองคความรูรวมกับ
ชุมชน
7. ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูในองคความรูงานวิจยั ที่สรางขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ใหแพรหลายในมุมกวางและลึก รวมทั้งสรางบทบาทในการเปนผูนําและการเขาไปมีสวนรวมในงาน
วิชาการดานตาง ๆ ของสังคมและประเทศ
8. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหเกิดการระดมความรู รวบรวมวิเคราะห กลั่นกรอง กระจาย
ความรู ถายทอดภูมิปญญาตางๆ ไปสูทุกภูมิภาคอยางทั่วถึง
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต, คณะ, วิทยาลัย,สถาบัน,สํานัก, ศูนย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 3.1, 4.2, 4.4, 5.2
เปาประสงค สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศและความมั่นคงของรัฐ
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. จํานวนหลักสูตรดานการเกษตรและที่เกี่ยวของกับการฟนฟูความเชื่อมั่นและความ
มั่นคงของรัฐ
2. จํานวนโครงการวิจัยดานการเกษตรและที่เกี่ยวของกับการฟนฟูความเชื่อมั่นและ
ความมั่นคงของรัฐ
หมายเหตุ * เปนเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนป 2555

เปาหมายรวม 4 ป
2552 - 2555
156 หลักสูตร*
740 โครงการ

กลยุทธใฝ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเกษตรและการฟนฟูความเชื่อมั่นและความ
มั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ
2. สงเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในกระบวนการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย
3. สงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สงเสริมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติตามโอกาสและความพรอมโดยดําเนินการคูขนานกับการสรางกระบวนการปลูกจิตสํานึกแก
ประชาคม
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต, คณะ, วิทยาลัย,สถาบัน,สํานัก, ศูนย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 1.2, 3.1, 4.1, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3
เปาประสงค พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส และรวมรับผิดชอบตอ
สังคม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล
2. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ
4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
5. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา
หมายเหตุ * เปนเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนป 2555

เปาหมายรวม 4 ป
2552 - 2555
5*
77*
5*
5*
5*

กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาลและระบบการปฏิบัติงานใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในหนวยงาน
ทุกระดับ
2. ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและขอบังคับในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทุกหนวยงาน
3. ระดมทรัพยากรและแหลงทุนสนับสนุนการ ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีเสถียรภาพ แสวง หาแหลง
งบประมาณ พัฒนาศักยภาพในการหาเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจาย
งบประมาณ
4. พัฒนาบุคลากรในหลายมิติ ตามศักยภาพของตนเองและตามความตองการของหนวยงานใหเปน
ผูมีความรูและความคิดทันสมัย มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนและความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมี
จิตสํานึกในการพัฒนาคุณธรรม
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต, คณะ, วิทยาลัย,สถาบัน,สํานัก, ศูนย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
การศึกษาและวิจัยเพื่อใหพัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 1.1, 1.2, 3.3, 3.6
เปาประสงค พัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับอาหาร วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร
การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
3. จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
4. จํานวนโครงการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรการกีฬา

เปาหมายรวม 4 ป
2552 - 2555
1,430
1,690
5,400
36

กลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนทางดาน วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬา
ที่มีความรูและทักษะในวิชาชีพ สามารถใหบริการสรางเสริมสุขภาพ กําลังกาย และบําบัดฟนฟูความ
แข็งแรงของรางกายใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนไดอยางเหมาะสมตามความตองการของกลุมเปาหมาย
ที่แตกตางกัน
2. สงเสริมการคนควาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
และวิทยาศาสตรการกีฬา ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานกีฬา และสงเสริมสุขภาพกายของเด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุ คนในวัยทํางาน รวมทั้งผูพิการ และบกพรองทางกายใหแข็งแรงขึ้น
3. สรางเครือขายความรวมมือดานสุขภาพกับชุมชนและองคกรตาง ๆ พรอมทั้งสงเสริมและ
กระจายความรู ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรการกีฬา ใหกับสังคมอยางมีประสิทธิผล
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต, คณะ, วิทยาลัย,สถาบัน,สํานัก, ศูนย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ขอที่ 3.4
เปาประสงค สงเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย พรอมทั้งเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมที่ดีงามในการอนุรักษและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม
3. รอยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
หมายเหตุ * เปนเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ป 2555

เปาหมายรวม 4 ป
2552 - 2555
97
28,500
85*

กลยุทธ
1. สงเสริมการจัดการศึกษา และวิจัยเพื่อการอนุรักษพัฒนา ในการเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี สนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรค สรางกระแสเชิงบวกใหแกสังคม
พรอมผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการศึกษาวิจัยเพื่อเปนการอนุรักษวิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม ในความเปน
ไทย
เจาภาพหลัก
วิทยาเขต, คณะ, วิทยาลัย,สถาบัน, สํานัก, ศูนย
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิ
ปญญาเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและใหมีอํานาจตอรองในประชาคมโลก
พันธกิจ : สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูท ี่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มี
มาตรฐานสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหเปนกลไกสําคัญ
ในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง
คานิยมองคการ : มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การศึกษาและวิจัยเพื่อใหพัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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สาระสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรเปนฐาน

เปาประสงค - สรางโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหแกเยาวชนและประชาชน
ตัวชี้วัด
1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตรสุขภาพ,
สังคมศาสตรและสาขาวิชาที่ขาดแคลน
2) จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี,วิทยาศาสตรสุขภาพ,
สังคมศาสตรและสาขาวิชาที่ขาดแคลน
3) จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี,วิทยาศาสตรสุขภาพ, สังคมศาสตร
และสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4) จํานวนนิสิตทั้งหมด

เปาประสงค - ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1) รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
2) รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ
3) รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ เปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
4) รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท
หรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ หรือ
ระดับ นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
โทหรือเอก
5) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา
1 ป
12

เปาประสงค - สรางองคความรูและถายทอดวิทยาการในสาขาวิชา
ตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และ
สามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
1) จํานวนโครงการวิจัย
2) จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
3) รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
4) รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตออาจารยป
ระจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
5) รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
6) จํานวนผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร
7) จํานวนของโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการถายทอดสู
ประชาชน
8) รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา
9) จํานวนผูเขารับบริการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
เปาประสงค – สงเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อฟนฟูความ
เชื่อมั่นของประเทศและ
ความมั่นคงของรัฐ
ตัวชี้วัด
1) จํานวนหลักสูตรดาน
การเกษตรและที่เกี่ยวของ
กับการฟนฟูความเชื่อมั่น
และความมั่นคงของรัฐ
2) จํานวนโครงการวิจัยดาน
การเกษตรและที่เกี่ยวของ
กับการฟนฟูความเชื่อมั่น
และความมั่นคงของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การศึกษาและวิจัยเพื่อให
พัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและสงเสริม
สุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

เปาประสงค – พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาล มีความโปรงใส และรวมรับผิดชอบตอสังคม
ตัวชี้วัด
1) สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
และสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล
2) รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
3) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
4) ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ
5) ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

เปาประสงค – พัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัยดาน
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับอาหาร วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรการกีฬา และสาขาที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ตัวชี้วัด
1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2) จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
3) จํานวนนิสิตที่คงอยูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
4) จํานวนโครงการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ
วิทยาศาสตรการกีฬา

เปาประสงค – สงเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย พรอมทั้ง
เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมที่ดีงามในการอนุรักษและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัด
1) จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
2) จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม
3) รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

13

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญาเพื่อพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืนและใหมีอํานาจตอรองในประชาคมโลก
พันธกิจ : สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแขงขันได
ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง

คานิยมองคการ : มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม
ประเด็น
ยุทธศาสตร
1. การสราง
โอกาสทาง
การศึกษา
และการ
เรียนรูตลอด
ชีวิต

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
สรางโอกาสทาง
การศึกษาและการ
เรียนรูที่
หลากหลาย ทั้ง
การศึกษาในระบบ
การศึกษานอก
ระบบ และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยใหแก
เยาวชนและ
ประชาชน

ตัวชี้วัด

1.1) จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1.2) จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
1.3) จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดานสังคม
ศาสตร

เปาหมาย

กลยุทธ

52
4,000

53
4,100

54
4,200

55
4,300

330

330

380

390

2,800

2,900

3,000

3,000

หมายเหตุ * งบประมาณแผนดิน
** งบประมาณเงินรายได
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16,600 1. จัดการศึกษาที่
เหมาะสมในแต
ละวิทยาเขตอยาง
มีมาตรฐานและมี
1,430 คุณภาพ พัฒนา
ระบบการเรียน
การสอนแบบ
11,700 e-learning ผลิต
บุคลากรให
สอดคลองกับ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม
ผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
,ดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ, ดาน
สังคมศาสตร และ
ผูสําเร็จการศึกษา
ตามโครงการ
เรงรัดผลิตบัณฑิต

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55
4,227
2,614*
1,613**

4,434
2,785*
1,649**

4,609
2,926*
1,683**

4,748
3,031*
1,717**

18,018
11,356*
6,662**

วิทยาเขต
,คณะ,
วิทยาลัย
,สถาบัน,
สํานัก
,ศูนย

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

1.4) จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาที่ขาด
แคลน
2.1) จํานวนนิสิตที่รับเขา
ใหมดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
2.2) จํานวนนิสิตที่รับเขา
ใหมดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ
2.3) จํานวนนิสิตที่รับเขา
ใหมดานสังคมศาสตร
2.4) จํานวนนิสิตที่รับเขา
ใหมสาขาวิชาที่ขาด
แคลน
3.1) จํานวนนิสิตที่คงอยู
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3.2) จํานวนนิสิตที่คงอยู
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
3.3) จํานวนนิสิตที่คงอยู
ดานสังคมศาสตร
3.4) จํานวนนิสิตที่คงอยู

เปาหมาย

กลยุทธ

52
-

53
45

54
80

55
80

7,000

7,100

7,100

7,100

400

420

430

440

4,200

4,400

4,500

4,600

80

80

80

80

21,600 21,800 21,900

21,900

1,400

1,500

14,100 14,200 14,300

14,400

1,200

365

1,300

445

525

560
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ความตองการของ
ภาคการผลิตและ
บริการ รวมทั้ง
28,300 วิสาหกิจชุมชน
2. ปรับปรุงระบบ
1,690 การรับนิสิตให
ผูเรียนในภูมิภาค
และผูดอยโอกาส
17,700 ทางการศึกษา
สามารถเขาศึกษา
320 ในวิทยาเขตตางๆ
และ/หรือไดมี
โอกาสเขาถึง
87,200 ระบบการศึกษา
เรียนรูไดอยาง
ทั่วถึง
5,400
3. สงเสริมและ
57,000 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหแก
1,895 ผูดอยโอกาสและ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม
สาขาวิชาที่ขาด
แคลน
กิจกรรม
จัดการเรียนการ
สอนในกลุมสาขา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี,
วิทยาศาสตร
สุขภาพ,
สังคมศาสตรและ
ตามโครงการ
เรงรัดผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาที่ขาด
แคลน
โครงการ
1) โครงการจัด
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2) โครงการจัด
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตร

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53
54
55 52-55

2,975
1,985
990

3,115
2,105
1,010

3,240
2,210
1,030

3,352
2,298
1,054

12,682
8,598
4,084

รวม
แผนดิน
รายได

138.0
97.0
41.0

159.0
117.0
42.0

172.0
129.0
43.0

177.0
133.0
44.0

646.0
476.0
170.0

รวม
แผนดิน
รายได

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

สาขาวิชาที่ขาดแคลน
ตัวชี้วัด

4) จํานวนนิสิตทั้งหมด

ผูพิการและผูมี
กลยุทธ

เปาหมาย
52
53
54
36,900 37,300 37,600

55
52-55
37,800 149,600 ความสามารถ
พิเศษ

สุขภาพ
โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

3) โครงการจัด
การศึกษาดาน
สังคมศาสตร
4. พัฒนานิสิตให 4) โครงการจัด
การศึกษาตาม
เปนเลิศดาน
คุณธรรมควบคู โครงการเรงรัด
ผลิตบัณฑิต
ไปกับพัฒนา
ความเปนเลิศทาง สาขาวิชาที่ขาด
แคลน
วิชาการ
5) โครงการ
บัณฑิตยุคใหม
6) โครงการ
พัฒนานิสิต
7) โครงการคาย
อาสา
8) โครงการจัด
การศึกษาสําหรับ
ผูดอยโอกาส
ผูพิการ และผูมี
ความสามารถ
พิเศษ
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วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53
54
55 52-55
984
414
570

1,008
426
582

1,036
443
593

1,056
456
600

4,084
1,739
2,345

รวม
แผนดิน
รายได

118.0

137.0

144.0

144.0

543.0

แผนดิน

2.0

2.0

2.0

2.0

8.0

รายได

2.0

3.0

4.0

5.0

14.0

รายได

1.0

1.5

1.7

1.9

6.1

รายได

1.0

1.2

1.3

1.4

4.9

รายได

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
52

53

54

กลยุทธ
55

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

52-55
9) โครงการจัด
ทุนการศึกษาเพื่อ
การพัฒนานิสิต

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55
6.0 7.0 8.0 9.0 30.0 รายได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลที่ 1.1.7 เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : คนไทยทุกกลุม ทุกวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการเรียนรูทันตอการเปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และ
เสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการเปนศูนย กลางการศึกษาฝ กอบรม การวิจัยและพั ฒนาในระดั บภูมิภาค
และสอดคลองกับนโยบาย : เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใหความสําคัญแกโครงการลงทุนที่มีความคุมคามากที่สุด เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ การลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการสุขภาพที่มุงสูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ การลงทุนพัฒนา
ระบบขนสงมวลชน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ใหสามารถเริ่มดําเนินโครงการไดในป 2552 โดยใหความสําคัญแกการมีสวนรวมของประชาชน การรักษาสิ่งแวดลอม การ
ดําเนินงานอยางโปรงใส ตรวจสอบไดและการรักษาวินัยการคลังของประเทศ รวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
กลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
- เสริมสรางการเรียนรูในชุมชน เนนการสรางกระบวนการเรียนรูใหกับเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และครอบครัว การพัฒนาแหลงเรียนรูของชุมชน รวมทั้งวางพื้นฐานการศึกษาและการเรียนรูแบบองครวม โดยใช
ผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู รวมทั้งการผลิตและพัฒนาครู
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญา โดยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิกําลังคนระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการสรางนักวิจัย ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางการศึกษาและวิจัยใน
ภูมิภาค
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(2) นโยบายรัฐบาลที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
และสอดคลองกับนโยบาย ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ / วิธีการ
1. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมาย - ปฏิรูปคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ รวมถึงการศึกษาตลอดชีวิต ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ระบบ
การคัดเลือกผูที่จะเขาสูอาชีพครู พรอมทั้งสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมตาม
ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครูพัฒนาระบบการคัดเลือกเขา หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยความรวมมือของเครือขาย บาน สถาบันศาสนา สถานศึกษา ชุมชนและสื่อ
สูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร - ปรับระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาใหมีความเปนธรรม สามารถศึกษาตอไดตามความ
ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษานอก ตองการและความถนัดอยางแทจริง
โรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการ
เรียนรูที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนน
คุณธรรมนําความรูอยางแทจริง
2. สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงเนนใหระดับ
- เรงรัดสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยความรวมมือ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อใหสนองตอบความตองการดานบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ
ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ/ภาคธุรกิจเอกชนตามศักยภาพและความพรอมในการผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับความตองการแรงงานของประเทศ โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายและ
สาขาที่มีความจําเปนในการพัฒนาประเทศ
- สงเสริมความรวมมือของภาคเอกชนในการฝกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การ
วิจัย รวมทั้งการรวมลงทุนในการผลิตและพัฒนากําลังคนที่เปนความตองการ
- สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมรวมทั้งเพิ่มโอกาสเข าถึงบริการการศึกษาโดยจัดบริการทาง
4. จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ป ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและ
การศึกษาใหครอบคลุมทั่วถึงทุกระดับ/ประเภทในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม
ความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกประชากรในกลุมผูดอยโอกาสทั้งผูยากไร 
- จัดทําสื่อและนวัตกรรมดานการศึกษาสําหรับผูพิการหรือผูทุพพลภาพ รวมทั้งผูบกพรองทางรางกายและ
ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา และ สติปญญา และพัฒนาเครือขายความรวมมือในการใหบริการชวยเหลือ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนสื่อ
ชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน
ทางการศึ กษาใหกับผูยากไรและผูดอยโอกาส ผูพิการหรือผูทุพพลภาพรวมทั้งผูบกพรองทางรางกายและ
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สติปญญา และชนตางวัฒนธรรม
8. เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและใน
ชุมชน โดยใชพื้นที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติและยึดเกณฑการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการยกระดับ
คุณภาพโรงเรี ยนที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และสงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสู
การเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิ ภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหง
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา

(3) นโยบายรัฐบาลที่ 4.2.1 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ภาคเกษตร
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 2) เกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
3) ทรัพยากรการเกษตรไดรับการพัฒนา
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
9. พัฒนาภาคเกษตรใหมีความเขมแข็งโดยสรางและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุนใหมใหมี
ความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตและการบริหารองคกรเกษตรกรรูปแบบตาง ๆ
ดวยองคความรูจากนวัตกรรมภูมิปญญา ทองถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผานระบบ
การเรียนรูทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพื่อเสริ มสรางความมั่นคงภาคเกษตรและ
สังคมไทย

- จัดทําแผนการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบอยางบูรณาการโดยยึดพื้นที่
และยึดประเด็นสําคัญของการพัฒนาเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรมใหกับคนทุกชวงวัยและ
ตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเรงยกระดับคุณภาพของโรงเรียน สถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ มาตรฐานใหมี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
- สรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการศึกษาและศูนยการวิจัย โดยสงเสริมใหมีการจัดกลุมสถาบันการศึกษา
ตามศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และบทบาทของกลุมพื้นที่ อาทิ กลุมสรางองคความรูและสรางสรรค
นวัตกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการควบคูกับการพัฒนาและเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศในสาขาที่มีศักยภาพ

กลยุทธ / วิธีการ
- สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม โดยสรางเกษตรกรที่มีความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรและเปนแบบอยางที่ดีแกเกษตรกรรายอื่น เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
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(4) นโยบายรัฐบาลที่ 4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : พัฒนาบุคลากรดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความรูความสามารถในการสรางสรรคผลิตและใช ICT อยางมีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณและรูเทาทัน
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ / วิธีการ
1. พัฒนาโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานใหครอบคลุมทั่วประเทศ และสรางโอกาสใน - สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน เยาวชน และชุมชน มาใชเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม
การเขาถึงบริการสื่อสารอยางเทาเทียมกันเพื่อใหประชาชน ชุมชน และองคการตาง ๆ
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารและความรูไดอยางทั่วถึง และสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจฐานความรู รวมทั้งพัฒนาบริการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อรองรับ
ความตองการของภาคธุรกิจ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการใหบริการ
ภาครัฐ บริการศึกษา บริการสาธารณสุข และโลจิสติกส เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญไดตรงตามความตองการของการขยายตัวของธุรกิจ
2. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในดานซอฟทแวรและ
ฮารดแวร โดยสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อ
รองรับการเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค
(5) นโยบายรัฐบาลที่ 6.2 เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : เรงผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาใหสามารถตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิต
และสอดคลองกับนโยบาย : เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถรองรับบุคลากรไดอยางเพียงพอ เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศูนยแหงความเปนเลิศ และอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน
กลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
- สรางการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของเยาวชน และเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูประชาชนรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
- ผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทุกระดับ โดยเฉพาะนักวิจัยระดับปริญญาเอก และสรางความเขมแข็งใหแกบัณฑิตศึกษาในประเทศใหไดมาตรฐานโลก รวมทั้งสรางความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยและสถาบันวิจัยทั้งในและตางประเทศ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
2. การ
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
ผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ

ตัวชี้วัด

1) รอยละของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
2) รอยละของอาจารย
ประจําที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ
3) รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ซึ่งมี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
4) รอยละของบทความ
วิทยานิพนธปริญญาโท
หรือเอกที่ตีพิมพเผยแพร
ทั้งในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโทหรือเอก

เปาหมาย
52
45

53
49

54
50

55
51

52-55
51

50

52

54

55

55

75

92

94

95

95

50

หมายเหตุ * เงินงบประมาณแผนดิน ** งบประมาณเงินรายได

88

90

92
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92

กลยุทธ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

1.สงเสริมการ
พัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
ที่เชื่อมโยงกับการ
วิจัย และบูรณา
การการเรียนการ
สอน การวิจัย
และการบริการ
วิชาการ
ปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอนให
ทันสมัย เนนการ
เรียนที่นําไปสู
การปฏิบัติจริง
พัฒนาผูสอน
กระบวนการ และ
สื่อการเรียนการ
สอนให
สอดคลองกับ
วิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงไป

ผลผลิต
ผลงานมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน
กิจกรรม
1. พัฒนาอาจารย
และนิสิต
2. พัฒนา
หลักสูตร
โครงการ
1) โครงการ
พัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ
2) โครงการ
พัฒนาหลักสูตร

เจาภาพ
วงเงินงบประมาณประจําป
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55
42.7
29.0*
13.7**

66.5
50.0*
16.5**

67.7
50.0*
17.7**

68.9
50.0*
18.9**

245.8
179.0*
66.8**

วิทยาเขต
,คณะ,
วิทยาลัย
,สถาบัน,
สํานัก
,ศูนย

1.5

1.5

1.5

1.5

6.0

รายได

1.0

3.5

3.5

3.5

11.5

รายได

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

5) รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป

เปาหมาย
52
70

53
83

54
84

กลยุทธ
55
85
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52-55
85

2. สงเสริมการ
พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติระดับ
ปริญญาตรีจัด การ
แลกเปลี่ยนนิสิต
และอาจารย จัดทํา
หลักสูตรรวมสอง
ปริญญา (Double
Degree) หลักสูตร
สองปริญญาแบบ
ตอยอด (Joint
Degree) และปรับ
การเรียนการสอน
ใหใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อกลาง

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55
1.3 1.5 1.6 1.7 6.1 รายได

3) โครงการ
สัมมนาทาง
วิชาการ
4) โครงการ
0.4 0.4 0.4 0.4 1.6 รายได
ติดตามภาวะการ
มีงานทําของ
บัณฑิต
5) โครงการ
34.0 55.0 55.0 55.0 199.0 รวม
พัฒนาระบบ
29.0 50.0 50.0 50.0 179.0 แผนดิน
สารสนเทศเพื่อ
5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 รายได
การจัดการศึกษา
6) โครงการ
3.0 3.0 4.0 5.0 15.0 รายได
พัฒนาระบบ
หองสมุดและสื่อ
การเรียนการสอน
3. สรางมาตรฐาน 7) โครงการ
1.5 1.6 1.7 1.8 6.6 รายได
คุณภาพบัณฑิต
พัฒนาเครือขาย
และสงเสริม
ความรวมมือทาง
สนับสนุนการ
วิชาการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
52

53

54

กลยุทธ
55

52-55
4. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและ
ระบบสื่อสาร
ทางไกลเพื่อ
การศึกษา
5. พัฒนาชอง
ทางการนําเสนอ
และเผยแพร
ผลงานทาง
วิชาการที่ยอมรับ
ในระดับ
นานาชาติ และ
พัฒนาการผลิต
และเผยแพร
วารสารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
ใหกวางขวาง
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลที่ 1.1.7 เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : คนไทยทุกกลุม ทุกวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการเรียนรูทันตอการเปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และ
เสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการเปนศูนย กลางการศึกษาฝ กอบรม การวิจั ยและพั ฒนาในระดั บภูมิภาค
และสอดคลองกับนโยบาย : เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใหความสําคัญแกโครงการลงทุนที่มีความคุมคามากที่สุด เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ การลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการสุขภาพที่มุงสูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ การลงทุนพัฒนา
ระบบขนสงมวลชน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ใหสามารถเริ่มดําเนินโครงการไดในป 2552 โดยใหความสําคัญแกการมีสวนรวมของประชาชน การรักษาสิ่งแวดลอม การ
ดําเนินงานอยางโปรงใส ตรวจสอบไดและการรักษาวินัยการคลังของประเทศ รวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
กลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
- เสริมสรางการเรียนรูในชุมชน เนนการสรางกระบวนการเรียนรูใหกับเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และครอบครัว การพัฒนาแหลงเรียนรูของชุมชน รวมทั้งวางพื้นฐานการศึกษาและการเรียนรูแบบองครวม โดยใช
ผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู รวมทั้งการผลิตและพัฒนาครู
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญา โดยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการสรางนักวิจัย ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางการศึกษาและวิจัยใน
ภูมิภาค
(2) นโยบายรัฐบาลที่ 1.2.2 ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับปญหาแรงงานวางงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : แรงงานที่วางงาน ถูกเลิกจางและนักศึกษาจบใหม ประมาณ 500,000 คนในป 2552 ไดรับการฝกอบรมเสริมทักษะสรางศักยภาพและโอกาสใหกลับไปทํางานที่เปนประโยชนแก
ทองถิ่นชุมชนในภูมิลําเนา
และสอดคลองกับนโยบาย : ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับปญหาแรงงานวางงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหมโดยจัดโครงการฝกอบรมแรงงานที่วางงานประมาณ 500,000 คน ใน
ระยะเวลา 1 ป ตามกลุมความถนัดและศักยภาพ และรองรับแรงงานกลับสูภูมิลําเนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกวิสาหกิจและธุรกิจชุมชน
กลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
- ฝกอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการทํางานใหแกผูวางงาน และนักศึกษาจบใหม โดยมีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพไดตามความถนัดและศักยภาพ
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(3) นโยบายรัฐบาลที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
และสอดคลองกับนโยบาย ดังนี้
นโยบาย
1. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมาย
ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครูพัฒนาระบบการคัดเลือกเขา
สูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร
ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษานอก
โรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการ
เรียนรูที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนน
คุณธรรมนําความรูอยางแทจริง
2. สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงเนนใหระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อใหสนองตอบความตองการดานบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ

3. พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่ อใหไดครูดี ครูเกง มีคุณธรรม มี
คุณภาพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น ลดภาระงานครู ที่ ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนตาม
โครงการคืนครู ใหนั กเรียนมีการดูแลคุณภาพชีวิตของครูดวยการปรับโครงสรางหนี้
และจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูควบคู ไปกับการลงทุนดานเทคโนโลยี

กลยุทธ / วิธีการ
- ปฏิรูปคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ รวมถึงการศึกษาตลอดชีวิต ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ระบบ
การคัดเลือกผูที่จะเขาสูอาชีพครู พรอมทั้งสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยความรวมมือของเครือขาย บาน สถาบันศาสนา สถานศึกษา ชุมชนและสื่อ

- เรงรัดสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ/ภาคธุรกิจเอกชนตามศักยภาพและความพรอมในการผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับความตองการแรงงานของประเทศ โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายและ
สาขาที่มีความจําเปนในการพัฒนาประเทศ
- สงเสริมความรวมมือของภาคเอกชนในการฝกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การ
วิจัย รวมทั้งการรวมลงทุนในการผลิตและพัฒนากําลังคนที่เปนความตองการ
- ปรับปรุงระบบการพัฒนาครู คณาจารย การประเมินวิทยฐานะโดยการสรางสิ่งจูงใจใหครูมีความกาวหนา
ของอาชีพครู เชน รายได คาตอบแทนและสวัสดิการที่มีความเหมาะสมและลดภาระงานครูที่ไมเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน
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สารสนเทศที่เนนการพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากรใหพรอมรองรับและใชประโยชนจาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางคุมคา
4. จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ป ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและ
ความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกประชากรในกลุมผูดอยโอกาสทั้งผูยากไร 
ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา และ
ชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน
5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ
โดยการจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ปรับเงินเดือนคาตอบแทนของผูสําเร็จการ
ศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหสูงขึ้น โดยภาครัฐเปนผูนําและเปนแบบอยางของการใชทักษะ
อาชีวศึกษาเปนเกณฑกําหนดคาตอบแทนและความกาวหนาในงานควบคูกับการพัฒนา
องคความรูและนวัตกรรมดวยการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา
7. สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สรางสรรคอยางชาญฉลาด เพื่อเสริมสรางการเรียนรู

8. เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและใน
ชุมชน โดยใชพื้นที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติและยึดเกณฑการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการยกระดับ
คุณภาพโรงเรี ยนที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และสงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสู
การเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิ ภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหง
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา

- จัดทําสื่อและนวัตกรรมดานการศึกษาสําหรับผูพิการหรือผูทุพพลภาพ รวมทั้งผูบกพรองทางรางกายและ
สติปญญา และพัฒนาเครื อขายความรวมมือในการใหบริการชวยเหลือ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนสื่อ
ทางการศึกษาใหกับผูยากไรและผูดอยโอกาส ผูพิการหรือผูทุพพลภาพรวมทั้งผูบกพรองทางรางกายและ
สติปญญา และชนตางวัฒนธรรม
- สงเสริมใหการวิจัยและพัฒนาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและบริบทของ
สถานศึกษา โดยมุงใหมีการเรียนการสอนดวยกระบวนการวิจัยอยางเขมขน ตลอดจนสงเสริมใหมีการวิจัย
ในประเด็นที่สําคัญของประเทศ

- สรางความรู ความเขาใจใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีความตระหนัก รูจักคิดและกรองในการเลือก
รับชมและใชเทคโนโลยีในเชิงสรางสรรค โดยเฉพาะการสรางเสริมการเรียนรูใหกับตนเองเพิ่มขึ้น
- เสริมสรางกระบวนการคิดที่เปนระบบใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถนําขอมูลที่ไดรับมาใช
ประโยชนในการพัฒนาองคความรูใหกับตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธ
แบบอยางของการประพฤติที่ดีและเหมาะสม
- สงเสริมและพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลที่หลากหลายและใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
- จัดทําแผนการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบอยางบูรณาการโดยยึดพื้นที่
และยึดประเด็นสําคัญของการพัฒนาเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรมใหกับคนทุกชวงวัยและ
ตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเรงยกระดับคุณภาพของโรงเรียน สถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ มาตรฐานใหมี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบและปจจัยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการลงทุนดาน
บุคลากร ทั้งการผลิตและพัฒนานักวิจัย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ
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(4) นโยบายรัฐบาลที่ 7.5 สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : บทบาทและทาทีไทยเปนที่ยอมรับในองคการระหวางประเทศตาง ๆ ในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการคาสินคาเกษตร กฎระเบียบดานทรัพยสินทาง
ปญญา การรักษาสันติภาพ ความมั่นคง การสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดลอมและพลังงาน และใหความรวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติดานความมั่นคง
ของมนุษย
และสอดคลองกับนโยบาย : สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศโดยเฉพาะเรื่องการคาสินคาเกษตร และกฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา การปกปอง
รักษาและฟนฟูสันติภาพและความมั่นคง การสงเสริมและคุมครองคานิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและพลังงานตลอดจนรวมมือในการแกไขประเด็น
ปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งสงเสริมใหไทยเปนที่ตั้งของสํานักงานสาขาขององคการระหวางประเทศ และมีความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้น
กลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
- เสริมสรางความรวมมือระดับประชาชนรวมทั้งการใหความรวมมือทางวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนา
(5) นโยบายรัฐบาลที่ 7.7 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : สาธารณชนไทยเขาใจและใหการสนับสนุนการดําเนินนโยบายการตางประเทศของรัฐบาล เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในโลกที่สําคัญและมีผลกระทบตอไทย
และสอดคลองกับนโยบาย : สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย เพื่อกอใหเกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบาย
ตางประเทศ
กลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
- ขยายความรวมมือและขยายเครือขายกับภาคประชาสังคม เยาวชน นักวิชาการ NGOs ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตอไทย อาทิ ความมั่นคงทางอาหาร และ
พลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
- เผยแพรความรูเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศและประเด็นปญหาระดับโลกหรือระดับภูมิภาคที่มีการพิจารณาในเวทีระหวางประเทศ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
3. การพัฒนา
ขีดความ
สามารถของ
ประเทศโดย
ใชความรู
เปนฐาน

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
สรางองคความรู
และถายทอด
วิทยาการใน
สาขาวิชาตาง ๆ
เพื่อพัฒนาชุมชน
ใหสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยาง
ยั่งยืน และสามารถ
ชี้นําเพื่อการพัฒนา
ประเทศ

ตัวชี้วัด

1) จํานวนโครงการวิจัย
2) จํานวนโครงการวิจัยที่
แลวเสร็จ
3) รอยละของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา
4) รอยละของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่
นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนตอ
อาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา
5) รอยละของบทความ
วิจัยที่ไดรับการอางอิง
(Citation) ใน refereed
journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือ

เปาหมาย
52
400

53
320

54
360

55
380

52-55
1,460

120

130

140

150

540

22

23

24

25

25

20

25

27

29

29

13

20

25

30

28

30

กลยุทธ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

1. ผลิตและ
สนับสนุน
งานวิจัยที่สราง
องคความรูใหม
ในสาขาที่มี
ศักยภาพและองค
ความรูที่เปน
เอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาความ
เขมแข็งทาง
วิชาการและ
สนองตอบตอ
ความตองการของ
ชุมชนและสังคม
พรอมทั้งสงเสริม
และสรางเครือ
ขาย ความรวมมือ
ดานการวิจัยกับ
หนวยงานตางๆ
ทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้ง

ผลผลิต
1) ผลงานวิจัยเพื่อ
ถายทอด
เทคโนโลยี
2) ผลงานการ
ใหบริการวิชาการ
กิจกรรม
1) ดําเนินการวิจัย
และถายทอด
เทคโนโลยี
2) จัดอบรม
สัมมนาเชิง
วิชาการหรือ
ปฏิบัติการ
โครงการ
1) โครงการวิจัย
และถายทอด
เทคโนโลยี
2) โครงการ
สนับสนุนนักวิจัย
รุนใหม

เจาภาพ
วงเงินงบประมาณประจําป
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55
1,043.8
581.9*
461.9**

1,086.5
614.4*
472.1**

1,126.2
644.2*
482.0**

1,160.2
669.1*
491.1**

4,416.7
2,509.6*
1,907.1**

วิทยาเขต
,คณะ,
วิทยาลัย
,สถาบัน,
สํานัก
,ศูนย

611.8
450.3
161.5

640.9
476.2
164.7

668.5
500.5
168.0

693.0
521.0
172.0

2614.2
1948.0
666.2

รวม
แผนดิน
รายได

5.0

5.0

5.0

5.0

20.0

รายได

หมายเหตุ
ประเด็
น * งบประมาณแผ
เปาประสงค นดิน ** งบประมาณเงิ
ตัวชี้วัด นรายได
ยุทธศาสตร
เชิงยุทธศาสตร

เปาหมาย
52

ระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
6) จํานวนผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่
ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร
7) จํานวนของโครงการ
บริการวิชาการที่ไดรับ
การถายทอดสูประชาชน
8) รอยละของโครงการ
หรือกิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติตออาจารย
ประจํา

10

550

150

53

12

555

155

54

13

560

160

กลยุทธ
55

14

565

165

29

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

52-55

49

2,230

165

นักวิจัยของ
3) โครงการ
มหาวิทยาลัยชั้น ปรับปรุงฐาน
นําในตางประเทศ ขอมูลดานการ
วิจัย
2. ประยุกตองค 4) โครงการจัดตั้ง
ความรูและ
ศูนยเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยเชิง
เฉพาะทางหรือ
บูรณาการเพื่อ
หนวยปฏิบัติการ
เสริมสราง
วิจัยเฉพาะทาง
ศักยภาพของ
5) โครงการ
ชุมชนและ
บริการวิชาการแก
ชุมชน
ประเทศ
6) โครงการจัดทํา
และพัฒนาฐาน
3. สรางและ
พัฒนาศูนยความ ขอมูลดานการ
เปนเลิศและศูนย บริการวิชาการ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 7) โครงการ
เครือขายความ
ทางที่มีบทบาท
รวมมือกับภาค
สงเสริมการ
พัฒนาภาคการ
การเกษตร ภาค
ผลิตอุตสาหการผลิตและ

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55
1.5 1.5 1.5 1.5 6.0 รายได

5.0

5.0

5.0

5.0

20.0

รายได

414.2
131.6
282.6

426.7
138.2
288.5

437.7
143.7
294.0

447.1
148.1
299.0

1,725.7
561.8
1,164.1

รวม
แผนดิน
รายได

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

รายได

3.0

4.0

5.0

5.0

17.0

รายได

9) จํานวนผูเขารับบริการ
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

20,000 20,200 20,400

ตัวชี้วัด

20,600

เปาหมาย
52

53

54

55

81,200 กรรมและ
วิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

52-55
พัฒนาแกนนําใน
การวิจัย/เครือขาย
คลังสมอง เพื่อ
รวมกิจกรรมเชิง
วิชาการอยาง
ตอเนื่อง
4. ผลิตนักวิจัยรุน
ใหมที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนา
งานวิจัยทั้ง
งานวิจัยพื้นฐาน
และงานวิจัย
ประยุกต สงเสริม
ใหอาจารย
นักวิชาการ และ
นักวิจัยสราง
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่อง ครบ
วงจร เปน
ผลงานวิจัยที่มี
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อุตสาหกรรม

8) โครงการศูนย
บมเพาะ
ผูประกอบการ
9) โครงการความ
รวมมือเพื่อ
ชวยเหลือสังคม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55
1.3 1.4 1.5 1.6 5.8 รายได

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

รายได

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

คุณภาพเพื่อให
นักวิจัยชาวไทย
กลยุทธ

เปาหมาย
52

53

54

55

52-55
และตางประเทศ
ใชอางอิง และ
สนับสนุน
งานวิจัยของนิสิต
ระดับบัณฑิต
ศึกษา มากขึ้น
5. สนับสนุนการ
แสวงหา
งบประมาณ
อุดหนุนการวิจัย
จากแหลงทุน
ภายในและ
ภายนอกประเทศ
6. พัฒนาระบบ

สารสนเทศและ
เครือขายฐาน
ขอมูลงานวิจัย
และขอมูล
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55

ผูเชี่ยวชาญสาขา
ตาง ๆ รวบรวม
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
52

53

54

กลยุทธ
55

52-55

ความรูภูมิปญญา
เพื่อบูรณาการ
และเผยแพร
ความรูสูสังคม
สงเสริม
สนับสนุนให
วิทยาเขต ศูนย
สถาบัน สํานัก
และสถานีวิจัย
เปนแกนนําใน
การเชื่อมโยง
เครือขายการ
พัฒนาและสราง
องคความรู
รวมกับชุมชน
7. ประชาสัมพันธ
เผยแพรความรูใน
องคความรู
งานวิจัยที่สราง
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โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55

ขึ้นโดย
มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
52

53

54

กลยุทธ
55
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52-55

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55

เกษตรศาสตร ให
แพรหลายในมุม
กวางและลึก
รวมทั้งสราง
บทบาทในการ
เปนผูนําและการ
เขาไปมีสวนรวม
ในงานวิชาการ
ดานตาง ๆ ของ
สังคมและ
ประเทศ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

8. สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ
ทั้งภาครับและ
เอกชน รวมทั้ง
สถาบันการศึกษา
ตาง ๆ ตลอดจน
ผูมีสวนได
สวนเสีย เพื่อให
เกิดการระดม
กลยุทธ

เปาหมาย
52

53

54

55
34

52-55

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55

ความรูรวบรวม
วิเคราะห
กลั่นกรอง
กระจายความรู
ถายทอดภูมิ
ปญญาตาง ๆ
ไปสูทุกภูมิภาค
อยางทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
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(1) นโยบายรัฐบาลที่ 1.1.7 เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการเรียนรูทันตอการเปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และ
เสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม การวิจัย และพัฒนาในระดับภูมิภาค
สอดคลองกับนโยบาย : เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญแกโครงการลงทุนที่มีความคุมคามากที่สุด เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบการลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการสุขภาพที่มุงสูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ การลงทุนพัฒนา
ระบบขนสงมวลชน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ใหสามารถเริ่มดําเนินโครงการไดในป 2552 โดยใหความสําคัญแกการมีสวนรวมของประชาชน การรักษาสิ่งแวดลอม การ
ดําเนินงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได และการรักษาวินัยการคลังของประเทศรวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
กลยุทธ/วิธีการ : ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา :พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญาโดยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษาและการสรางนักวิจัย ตลอดจนสงเสริมการ
พัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางการศึกษาและวิจัยในภูมิภาค
(2) นโยบายรัฐบาลที่ 1.2.2 ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับปญหาแรงงานวางงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : แรงงานที่วางงาน ถูกเลิกจางและนักศึกษาจบใหม ประมาณ 500,000 คนในป 2552 ไดรับการฝกอบรมเสริมทักษะสรางศักยภาพและโอกาสใหกลับไปทํางานที่เปนประโยชนแก
ทองถิ่นชุมชนในภูมิลําเนา
และสอดคลองกับนโยบาย : ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับปญหาแรงงานวางงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหมโดยจัดโครงการฝกอบรมแรงงานที่วางงานประมาณ 500,000 คน ใน
ระยะเวลา 1 ป ตามกลุมความถนัดและศักยภาพ และรองรับแรงงานกลับสูภูมิลําเนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกวิสาหกิจและธุรกิจชุมชน
กลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
- สงเสริมความรวมมือกับนิคมอุตสาหกรรมกลุมอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการสาขาที่มีความสามารถในการแขงขัน เพื่อสนับสนุนการฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกอบรมเพิ่มเติมบนฐานสมรรถนะที่
สอดคลองกับโครงสรางภาคการผลิตและบริการ พรอมทั้งใหมีการรับรองคุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ผานการฝกอบรม

(3) นโยบายรัฐบาลที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
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เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
สอดคลองกับนโยบาย และกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
1) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ
โดยการจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ปรับเงินเดือนคาตอบแทนของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหสูงขึ้น โดยภาครัฐเปนผูนําและเปนแบบอยางของการใชทักษะ
อาชีวศึกษาเปนเกณฑกําหนดคาตอบแทนและความกาวหนาในงาน ควบคูกับการพัฒนาองค
ความรูและนวัตกรรมดานการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา
2) เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและใน
ชุมชน โดยใชพื้นที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติและยึดเกณฑการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และสงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสู
การเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา

กลยุทธ / วิธีการ
สงเสริมใหการวิจัยและพัฒนาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและบริบทของ
สถานศึกษา โดยมุงใหมีการเรียนการสอนดวยกระบวนการวิจัยอยางเขมขน ตลอดจนสงเสริมใหมีการวิจัย
ในประเด็นที่สําคัญของประเทศ

1) จัดทําแผนการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบอยางบูรณาการโดยยึดพื้นที่
และยึดประเด็นสําคัญของการพัฒนาเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรมใหกับคนทุกชวงวัยและ
ตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเรงยกระดับคุณภาพของโรงเรียน สถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ มาตรฐานใหมี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2)พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญา โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
อุดมศึกษา และการพัฒนาองคความรู นวัตกรรม มุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา
สงเสริมการสรางนักวิจัยมืออาชีพและสนับสนุนการดําเนินการวิจัยในลักษณะ Research Program ใน
ประเด็นสําคัญๆ ของประเทศ
3) สรางความเขมแข็งใหแกสถาบันการศึกษาและศูนยการศึกษาวิจัย โดยสงเสริมใหมีการจัดกลุม
สถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และบทบาทของกลุมพื้นที่ อาทิ กลุมสรางองคความรูและ
สรางสรรคนวัตกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการควบคูกับการพัฒนาและเชื่อมโยง
การดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศในสาขาที่มีศักยภาพ
3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบและปจจัยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการลงทุนดาน
บุคลากร ทั้งการผลิตและพัฒนานักวิจัย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ

(4) นโยบายรัฐบาลที่ 3.2 นโยบายแรงงาน
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เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : เพิ่มโอกาสมีงานทําของประชากรในทุกกลุม/ชวงวัย
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
3. พัฒนาและฝกอบรมแรงงานทุกระดับใหมีความรูและทักษะฝมือที่มีมาตรฐานสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดย
การเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและศูนยพัฒนาฝมือแรงงานที่มีอยูทั่วประเทศใหมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นในการฝกอบรมฝมือแรงงานดวยการระดมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนใน
ลักษณะโรงเรียนในโรงงาน และการบูรณาการกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนาฝมือแรงงาน
7. สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ และคนพิการ โดยการกําหนดใหมีรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมตามความสามารถของผูสูงอายุ และคนพิ การ อาทิ การทํางานแบบบางเวลา การ
ทํางานชั่วคราวการทํางานแบบสัญญาระยะสั้น รวมทั้งการขยายโอกาสการทํางานของผู
สูงอายุที่มีความชํานาญเฉพาะดาน

กลยุทธ / วิธีการ
- เพิ่มขีดความสามารถในการฝกอบรมแรงงานใหมีความรู และทักษะฝมือที่มีมาตรฐานใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน
- เรงสรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดฝกอบรมแรงงานเพื่อเพิ่ มทักษะใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงาน

- สงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุและคนพิการไดมีงานทําเพื่อสรางความมั่นคงในการดํารงชีพ

(5) นโยบายรัฐบาลที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : แกไขปญหาความยากจนอยางครบวงจรมุงใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการแกไขปญหาความยากจนมีหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต
และสอดคลองกับนโยบาย : สงเสริมความเสมอภาคระหวางชายหญิง ขจัดการกระทําความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติตอเด็ก สตรี และผูพิการ ใหการคุมครองและสงเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่
เหมาะสมแกผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูที่อยูในภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได
กลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
- สงเสริมใหภาคีการพัฒนาเขารวมจัดสวัสดิการทางสังคมและจัดการฝกอบรมเพิ่มทักษะความรูในการประกอบอาชีพ ตามศักยภาพของสตรี ผูพิการ และผูสูงอายุ เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได
(6) นโยบายรัฐบาลที่ 4.2.1 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ภาคเกษตร
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 2) เกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
3) ทรัพยากรการเกษตรไดรับการพัฒนา
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย

กลยุทธ / วิธีการ
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2. สงเสริมอาชีพและขยายโอกาสการทําประมงโดยพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสั ตวน้ําประมง
ชายฝง และประมงน้ําจืด ทั้งในระดับพื้นบานและเชิงอุตสาหกรรม ยกระดับราคาสินคา
ประมงโดยทองถิ่นมีสวนรวม ปรับปรุงกฎหมายและเขตจับสั ตวน้ําใหชัดเจนระหวางประมง
เพื่อการพาณิชยและประมงชายฝง และบังคับใชโดยเครงครัด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมสัตวน้ําควบคูกับการเจรจาสงเสริมความรวมมือดานการประมงกับตางประเทศ
ในการทําประมงนอกและในนานน้ําสากล และสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในกิจการ
ประมง รวมทั้งจัดตั้งองคกรระดับชาติเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการประมงของประเทศ ทั้ง
ในดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมตอเนื่องดานการประมง
6. สรางความมั่นคงดานอาหาร โดยสงเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
ขยายกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม โครงการอาหารกลางวัน
และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดําริและสนั บสนุนการทําเกษตรอินทรีย เกษตร
ผสมผสาน วนเกษตร ที่ สอดคลองกับความตองการของชุมชน เพื่อลดการใชสารเคมี
และเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร รวมทั้งสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางดานอาหาร
9. พัฒนาภาคเกษตรใหมีความเขมแข็งโดยสรางและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุนใหมใหมี
ความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตและการบริหารองคกรเกษตรกรรูปแบบตาง ๆ
ดวยองคความรูจากนวัตกรรมภูมิปญญา ทองถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผานระบบ
การเรียนรูทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงภาคเกษตรและ
สังคมไทย

- สงเสริมและพัฒนาการทําประมงนอกนานน้ํา การเพาะเลี้ยงและประมงชายฝงโดยสงเสริม สนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกภาคเอกชนในการลงทุนและเจรจากับตางประเทศ ตลอดจนพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ รวมทั้งการผลิตอาหารสัตวน้ํา

- สรางความมั่นคงอาหาร โดยสงเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ การเรียนรูและการพัฒนา
เกษตรทฤษฎีใหม สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสานที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนเพื่อลดการใชสารเคมี และจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

- สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม โดยสรางเกษตรกรที่มีความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรและเปนแบบอยางที่ดีแกเกษตรกรรายอื่น เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

(7) นโยบายรัฐบาลที่ 4.2.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม
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เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 2) ผูประกอบการรายใหมและจํานวนผูประกอบการเดิมที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนามีจํานวนเพิ่มขึ้น
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ / วิธีการ
- เรงรัดและสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม ต
1. สรางความแข็งแกรงและความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกใหกับอุตสาหกรรม
ไทยดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตนทุนและเพิ่มมู ลคาใหแกสินคาโดยรวมมือ อเนื่องตลอดหวงโซคุณคาเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่ มใหสนิ คาอุตสาหกรรม โดยความรวมมือกับภาคเอกชน และ
กับภาคเอกชน สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาความสามารถของ
ภาคีการพัฒนา
ผูประกอบการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาการ
- พัฒนากลไกการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการสรางความแข็งแกรงใหภาค
ออกแบบสินคาและผลิตภัณฑ ลดตนทุนโลจิสติกส และเพิ่มความรวมมือในภูมิภาคในการ
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ผลิตสินคาเชิงลูกโซผานการเจรจาระหวางประเทศ
- สงเสริมและผลักดันการผลิตสินคาและบรรจุภัณฑ โดยใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและตามความนิยมของ
ตลาด
- สรางเครือขายความรวมมือในภูมิภาคเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่ม
3. รวมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคาใหทัดเทียมและล้ําหนา - พัฒนาและถายทอดผลการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสูเชิงพาณิชย
ในระดับสากล โดยสนับสนุนใหมีกลไกการระดมทุนและประกันความเสี่ยงใหกับ
ภาคเอกชนเพื่อกระตุนใหภาคเอกชนลงทุนทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้ง
ในการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาสําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศและมีตรา
สัญลักษณไทย
(8) นโยบายรัฐบาลที่ 4.2.3 ภาคการทองเที่ยวและบริการ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 3) ดําเนินการพัฒนา ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เปนแหลงทองเที่ยวหลักของประเทศ
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้

นโยบาย

กลยุทธ / วิธีการ
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1. ขยายฐานภาคบริการในโครงสรางการผลิตของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลาย
- สงเสริม พัฒนา และใหความรูดานภาษาและการบริหารจัดการแกผูประกอบการทองเที่ยวและบุคลากรใน
ของธุรกิจบริการเพิ่มมูลคาเพิ่มความสามารถในการแขงขันพัฒนาแรงงานฝมือทั้งในดาน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวทั่วประเทศ
คุณภาพและความรูดานภาษา และเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการอุตสาหกรรมและเกษตรเขาดวย
กันใหเปนกลุมสินคา เชน ธุรกิจสุขภาพ อาหาร และการทองเที่ยวรวมทั้งสินคาบริการที่ใช
ความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่เชื่ อมโยงกับเทคโนโลยี
สมัยใหม
- สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
3. พัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยวโดยจัดใหมีมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว เชน มาตรฐานธุรกิจนําเที่ยวมาตรฐานการเดินทางมาตรฐานรานจําหนาย
สินคาที่ระลึก มาตรฐานที่พักและโรงแรม เปนตน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่
เกี่ยวข องกับการทองเที่ยว เชน พนักงานโรงแรมพนักงานบริษัทนําเที่ยว มัคคุเทศก
พนั กงานรานอาหาร พนั กงานรถนําเที่ยว เปนตน และปรับปรุงมาตรฐาน การใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งในดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว และ
คาธรรมเนียมและคาบริการของรัฐ
(9) นโยบายรัฐบาลที่ 4.2.4 นโยบายการตลาด การคา และการลงทุน
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและมีการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ
และสอดคลองกับนโยบาย : สงเสริมการลงทุนในภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการที่ไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะสินคาอาหารและบริการฮาลาลอุตสาหกรรมภาพยนตรสินคาและบริการที่ใชนวัตกรรมและ
ภูมิปญญา การลงทุนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศในสาขาที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพ และสรางเครือขายเชื่อมโยงทางธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ
กลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
- เสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการไทยใหมีศักยภาพพรอมสูสากล
(10) นโยบายรัฐบาลที่ 4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : พัฒนาบุคลากรดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความรูความสามารถในการสรางสรรคผลิตและใช ICT อยางมีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณและรูเทาทัน
และสอดคลองกับนโยบาย : พัฒนาโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานใหครอบคลุมทั่วประเทศ และสรางโอกาสในการเขาถึงบริการสื่อสารอยางเทาเทียมกันเพื่อใหประชาชน ชุมชน และองคการตาง ๆ
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารและความรูไดอยางทั่วถึง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจฐานความรู รวมทั้งพัฒนาบริการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อรองรับความตองการของภาคธุรกิจ และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการใหบริการภาครัฐ บริการศึกษา บริการสาธารณสุข และโลจิสติกส เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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กลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
- สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน เยาวชน และชุมชน มาใชเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
(11) นโยบายรัฐบาลที่ 5.5 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการมลพิษ และการอนุรักษพลังงานรวมทั้งการเรียนรูและถายทอดองคความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สอดคลองกับนโยบาย : พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ชุมชนและนักวิชาการในทองถิ่นมีสวนรวมและที่ภาคเอกชนสามารถ
นําไปใช รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัดและชวยลดมลพิษ
กลยุทธ/วิธีการ : พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหมีการใชทรัพยากรเปนฐานในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน
(12) นโยบายรัฐบาลที่ 6.1 สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ผลงานวิจัย ทุกระดับสามารถนํา ไปประยุกตใชในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับคุณภาพชีวิต
สอดคลองกับนโยบาย : สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต เพื่อนําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชยและพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งเรงรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญในอนาคต อาทิเทคโนโลยีสําหรับผูพิการ เทคโนโลยี
อวกาศเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ/วิธีการ : 1) เรงรัดการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในทุกระดับโดยการรวมมืออยาง
ใกลชิดระหวางผูผลิตผลงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
2) สรางชองทางการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ผานกระบวนเครือขายและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3) นํา องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
4) สนับสนุนสถาบันดานองคความรูในการพัฒนาขีดความสามารถดานวิจัยและนวัตกรรม
5) พัฒนากลไกและสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการเชื่อมตอระหวางนักวิจัย ผูใชประโยชนและผูสนับสนุน

(13) นโยบายรัฐบาลที่ 6.2 เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : เรงผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาใหสามารถตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิต
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สอดคลองกับนโยบาย : เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถรองรับบุคลากรไดอยางเพียงพอเชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศูนยแหงความเปนเลิศ และอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน
กลยุทธ/วิธีการ : 1) สรางการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของเยาวชน และเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูประชาชนรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
2) ผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทุกระดับ โดยเฉพาะนักวิจัยระดับปริญญาเอก และสรางความเขมแข็งใหแกบัณฑิตศึกษาในประเทศใหไดมาตรฐานโลก รวมทั้งสราง
ความรวมมือระหวางนักวิจัยและสถาบันวิจัยทั้งในและตางประเทศ
3) พัฒนาเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและอวกาศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
4) เพิ่มขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานทางปญญาของประเทศ พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย สรางนักวิจัยอาชีพสรางผลงานวิจัยที่นําไปพัฒนาตอยอดและประยุกตใชในเชิงพาณิชย
และเชิงนโยบายสาธารณะ
(14) นโยบายรัฐบาลที่ 6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) พัฒนาระบบฐานขอมูลที่จะชวยในการจัดการทรัพยากรในการวิจัยใหมีประสิทธิภาพและใชประโยชนจากงานวิจัยรวมทั้งสรางเครือขายระหวางผูที่เกี่ยวของวิจัย ทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ
2) สนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการใหสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
สอดคลองกับนโยบาย : ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยจัดใหมีกองทุนวิจัยรวมภาครัฐและเอกชนที่รัฐลงทุนรอยละ ๕๐ และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา ใหกับภาคเอกชนที่เขารวมงานวิจัย เพิ่มเติม
งบประมาณดานการวิจัยของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายไดและการจางงาน และการเพิ่มมูลคาสินคา
ทั้งนี้ใหมีโครงการวิจัยที่กอใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนรูปธรรม เชน ยาเคมีภัณฑ วัสดุอุปกรณทางการแพทย และสินคาเกษตร โดยเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยตลอดจนเครือขาย
วิสาหกิจ
กลยุทธ/วิธีการ : 1) สรางความรวมมือในการวิจัยทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค
2) พัฒนากลไก สิ่งอํา นวยความสะดวกบุคลากร เพื่อสนับสนุนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3) พัฒนาฐานขอมูล (National Research Programe Management : NRPM) อยางตอเนื่อง

(15) นโยบายรัฐบาลที่ 7.5 สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ

43

เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : บทบาทและทาทีไทยเปนที่ยอมรับในองคการระหวางประเทศตาง ๆ ในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการคาสินคาเกษตร กฎระเบียบดานทรัพยสินทาง
ปญญา การรักษาสันติภาพ ความมั่นคง การสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดลอมและพลังงาน และใหความรวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติดานความมั่นคง
ของมนุษย
และสอดคลองกับนโยบาย : สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศโดยเฉพาะเรื่องการคาสินคาเกษตร และกฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา การปกปอง
รักษาและฟนฟูสันติภาพและความมั่นคง การสงเสริมและคุมครองคานิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและพลังงานตลอดจนรวมมือในการแกไขประเด็น
ปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งสงเสริมใหไทยเปนที่ตั้งของสํานักงานสาขาขององคการระหวางประเทศ และมีความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้น
กลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
- เสริมสรางความรวมมือระดับประชาชนรวมทั้งการใหความรวมมือทางวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนา

ประเด็น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ
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โครงการ/

วงเงินงบประมาณประจําป

เจาภาพ

ยุทธศาสตร
4. การพัฒนา
การศึกษา
เพื่อความ
มั่นคงของรัฐ

เชิงยุทธศาสตร
สงเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อฟนฟู
ความเชื่อมั่นของ
ประเทศและความ
มั่นคงของรัฐ

ผลผลิต/กิจกรรม
1) จํานวนหลักสูตรดาน
การเกษตรและที่
เกี่ยวของกับการฟนฟู
ความเชื่อมั่นและความ
มั่นคงของรัฐ
2) จํานวนโครงการวิจัย
ดานการเกษตรและที่
เกี่ยวของกับการฟนฟู
ความเชื่อมั่นและความ
มั่นคงของรัฐ

52
153

53
154

54
155

55
156

52-55
156

170

180

190

200

740

หมายเหตุ * งบประมาณเงินแผนดิน ** งบประมาณเงินรายได
ประเด็น
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
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52
1. พัฒนาการจัด
การศึกษาและการ
วิจัยที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรและ
การฟนฟูความ
เชื่อมั่นและความ
มั่นคงของรัฐ
โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งดานพลังงาน
สิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
2. สงเสริมการนํา
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชใน
กระบวนการเรียน
การสอนและ การ
จัดกิจกรรมตางๆ
ของมหาวิทยาลัย

ผลผลิต
1. หลักสูตรดาน
การเกษตรและที่
เกี่ยวของกับการ
ฟนฟูความเชื่อมั่น
และความมั่นคง
ของรัฐ
2. โครงการวิจัย
ดานการเกษตร
และที่เกี่ยวของ
กับการฟนฟูความ
เชื่อมั่นและความ
มั่นคงของรัฐ
กิจกรรม
1. การสรางและ
ปรับปรุง
หลักสูตรที่
เกี่ยวของฯ
2. ดําเนินการวิจัย
โครงการที่
เกี่ยวของฯ

กลยุทธ

โครงการ/

10.2
5.0*
5.2**

(หนวย : ลานบาท)
53 54 55 52-55
13.4
8.0*
5.4**

15.6
10.0*
5.6**

17.8
12.0*
5.8**

57.0
35.0*
22.0**

วงเงินงบประมาณประจําป

วิทยาเขต
,คณะ,
วิทยาลัย
,สถาบัน,
สํานัก
,ศูนย

เจาภาพ

ยุทธศาสตร

เชิงยุทธศาสตร
52

53

54

55

52-55
3. สงเสริม
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขสงเสริม
กิจกรรมเทิด
พระเกียรติตาม
โอกาสและความ
พรอมโดย
ดําเนินการ
คูขนานกับการ
สรางกระบวน
การปลูกจิตสํานึก
แกประชาชน

ประเด็น

เปาประสงค
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(หนวย : ลานบาท)
53 54 55 52-55

1.2

1.4

1.6

1.8

6.0

รายได

5.0

7.0

9.0

11.0

32.0

แผนดิน

1.0
1.0

2.0
1.0
1.0

2.0
1.0
1.0

2.0
1.0
1.0

7.0
3.0
4.0

รวม
แผนดิน
รายได

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

รายได

ผลผลิต/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ
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โครงการ
1) โครงการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
หลักสูตรดาน
การเกษตรและที่
เกี่ยวของกับการ
ฟนฟูความเชื่อมั่น
และความมั่นคง
ของรัฐ
2) โครงการวิจัย
ดานการเกษตร
และที่เกี่ยวของ
กับการฟนฟูความ
เชื่อมั่นและความ
มั่นคงของรัฐ
3) โครงการ
สงเสริมปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4) โครงการ
สงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย
โครงการ/

วงเงินงบประมาณประจําป

เจาภาพ

ยุทธศาสตร

เชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต/กิจกรรม
52

53

54

55

52-55
5) โครงการ
เทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย
และพระราชวงศ
ทุกพระองค

52
2.0

(หนวย : ลานบาท)
53 54 55 52-55
2.0 2. 0 2.0 8.0 รายได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลที่ 1.1.1 เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ประชาชนในชาติมีความรักความสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
สอดคลองกับนโยบาย : เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติใหเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยใชแนวทางสันติ รับฟงความเห็นจากทุกฝาย และหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงในการแกไขปญหาความ
ขัดแยงในชาติในทุกกรณี รวมทั้งฟนฟูระเบียบสังคมและบังคับใชกฏหมายอยางเทาเทียมและเปนธรรมแกทุกฝาย ตลอดจนสนับสนุนองคกรตามรัฐธรรมนูญใหมีสวนรวมในการสรางความสมานฉันท ภายใต
กรอบของบทบาท อํานาจและหนาที่ขององคกร
กลยุทธ/วิธีการ : 1) เสริมสรางความรูความเขาในของประชาชนในชาติใหยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และสงเสริมการเรียนการสอน การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย
2) เสริมสรางจิตสํานึกความรักชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ โดยใชวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬาเปนสื่อในการเสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคี
(2) นโยบายรัฐบาลที่ 1.1.2 จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ระบบเศรษฐกิจมีความเข็มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพและมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต โดยมีการกระจายผลการพัฒนาอยางเปนธรรมมากขึ้น
สอดคลองกับนโยบาย : จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร เพื่อทําหนาที่แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต โดยยึดมั่นหลักการสรางความสมานฉันทและแนวทาง
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ใชกระบวนการยุติธรรมกับผูกระทําผิดอยางเครงครัดและเปนธรรม กําหนดจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขตพัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุนแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา สิทธิพิเศษดานภาษี และ
อุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนับสนุนใหเปนเขตพัฒนาพิเศษที่มีความยืดหยุนและหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม
กลยุทธ/วิธีการ : พัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนและฐานทรัพยากรของทองถิ่น โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมเพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงในการดํารงชีพของประชาชน
- เสริมสรางความมั่นคงทางอาชีพและรายไดแกกลุมคนมีรายไดนอยบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน
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-

สงเสริมการพัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑการเกษตรที่มีศักยภาพอยางครบวงจร เหมาะสมสอดคลองกับวิถีชีวิตของแตละชุมชนและทรัพยากรในพื้นที่ ใหเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานราก
ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สูระดับประเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก

(3) นโยบายรัฐบาลที่ 1.1.5 ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : พัฒนา กลไก บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรน้ํา เพื่อเพิ่มน้ําตนทุน รวมทั้งพัฒนาระบบน้ําสะอาด
สอดคลองกับนโยบาย : ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน โดยจัดทําเปนแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะสั้นที่ครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการทองเที่ยง ภาค
การสงออก ภาคอสังหาริมทรัพย การสรางงานและสรางรายไดในชนบท การพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติและฟนฟูทรัพยากรใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 พรอมทั้งจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเม็ดเงินของรัฐเขาสูระบบเศรษฐกิจและเพื่อใหสามารถบรรเทาภาวะความเดือดรอนของประชาชนและภาคธุรกิจได
กลยุทธ/วิธีการ : 1) จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหมีการใชทรัพยากรน้ําเปนฐานในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน และดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่เดือดรอนในระยะสั้น
2) บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่เดือดรอนในระยะสั้น
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน เนนการสูบน้ําดวยไฟฟาและสรางสถานีสูบน้ําขนาดจิ๋วจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยใหเกษตรกรรวมกลุมวางแผนการผลิต รวมทั้ง
สงเสริมการใชยางพาราเปนวัตถุดิบ
(4) นโยบายรัฐบาลที่ 1.1.7 เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาแหลงน้ําตนทุนกักเก็บ และการกระจายน้ํา
สอดคลองกับนโยบาย : เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญแกโครงการลงทุนที่มีความคุมคามากที่สุด เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบการลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการสุขภาพที่มุงสูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ การลงทุนพัฒนา
ระบบขนสงมวลชน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ใหสามารถเริ่มดําเนินโครงการไดในป 2552 โดยใหความสําคัญแกการมีสวนรวมของประชาชน การรักษาสิ่งแวดลอม การ
ดําเนินงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได และการรักษาวินัยการคลังของประเทศรวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
กลยุทธ/วิธีการ : ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา :
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําและการชลประทานโดยการกอสรางแหลงน้ําและระบบสงน้ํา
- เพิ่มปริมาณน้ําตนทุนดวยการพัฒนาและปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําและวางระบบกระจายน้ําใหทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งการพัฒนาและฟนฟูระบบประปาผิวดินและบาดาล
(5) นโยบายรัฐบาลที่ 1.2.6 สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก
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เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหมูบานและชุมชนในการพัฒนา แกไขปญหาของชุมชนตามแนวปฏิบัติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเชื่อมดยงใชทรัพยากร
จากภาครัฐ ลงทุน สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดอยางสอดคลองกับความตองการของชุมชน
สอดคลองกับนโยบาย : สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และจัดสรรเงินเพิ่มเติมใหจากวงเงินที่เคยจัดสรรใหเดิม เพื่อพัฒนาแหลงน้ําและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน ลดตนทุนปจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเรงรัดและลดขั้นตอนของภาครัฐเพื่อใหทองถิ่นสามารถเบิกจายงบประมาณไดอยางรวดเร็ว
กลยุทธ/วิธีการ : พัฒนาขีดความสามารถและสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนในการพัฒนาอาชีพ การสรางงาน การเพิ่มมูลคาของสินคา
เกษตรและสินคาชุมชน เชน โรงสีชุมชน การพัฒนาดานการเกษตรและแหลงน้ําขนาดเล็ก การพัฒนาสินคาชุมชนและกลุมอาชีพ เปนตน
(6) นโยบายรัฐบาลที่ 2.1 ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) ประชาชนทุกหมูเหลามีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
2) ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ
สอดคลองกับนโยบาย : ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความมั่นคงในการเปนศูนยรวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ โดยการเสริมสรางจิตสํานึกใหมีความจงรักภักดี เทิดทูน ปกปอง
สถาบันพระมหากษัตริย รวมทั้งปองกันอยางจริงจังมิใหมีการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ
กลยุทธ/วิธีการ : การเชิดชูพระเกียรติ
(7) นโยบายรัฐบาลที่ 2.4 แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอความมั่นคง
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : คนและชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ทางทะเลมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน
สอดคลองกับนโยบาย : แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ ไมใหมีผลกระทบตอความมั่นคง โดยการปรับปรุงระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบชายแดน และการจัดระเบียบแรงงานตางดาว รวมทั้งการ
แกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ชัดเจนบนความสมดุลระหวางการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลกับการรักษาความมั่นคงของชาติ
กลยุทธ/วิธีการ : 1) พัฒนาและบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง โดยเฉพาะการเสริมสรางระบบการแจงเตือน การเฝา
ตรวจ และการปองกันพื้นที่ดังกลาว รวมทั้งการดําเนินการเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
(8) นโยบายรัฐบาลที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
สอดคลองกับนโยบาย : 1) ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงสื่อการเรียน
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การสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนยการศึกษาคลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ ตลอดจนสงเสริม
การกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง
กลยุทธ/วิธีการ : ปฏิรูปคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ รวมถึงการศึกษาตลอดชีวิต ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ระบบการคัดเลือกผูที่จะเขาสูอาชีพครู พรอมทั้งสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิต
สํานัก คานิยม คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยความรวมมือของเครือขายบาน สถาบันศาสนา สถานศึกษา ชุมชนและสื่อ
(9) นโยบายรัฐบาลที่ 4.2 .1 ภาคเกษตร (นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ)
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ทรัพยากรการเกษตรไดรับการพัฒนา
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
1) เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกสทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนดานการเกษตร โดยสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ จัดหาปจจัยการผลิตและโครงสรางพื้นฐานการผลิตที่
มีคุณภาพและมีความจําเปนพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบโลจิสติกสทางการเกษตร
เพื่อลดตนทุนทางการเกษตรรวมทั้งการจัดพื้นที่การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานใหเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและมีราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมสําหรับพืชพลังงาน เพื่อสรางความมั่นคงดาน
รายไดใหแกเกษตรกร
2) สงเสริมอาชีพและขยายโอกาสการทําประมงโดยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประมงชายฝง
และประมงน้ําจืด ทั้งในระดับพื้นบานและเชิงอุตสาหกรรม ยกระดับราคาสินคาประมงโดย
ทองถิ่นมีสวนรวม ปรับปรุงกฎหมายและเขตจับสัตวน้ํา ใหชัดเจนระหวางประมงเพื่อการพาณิชย
และประมงชายฝง และบังคับใชโดยเครงครัด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
ควบคูกับการเจรจาสงเสริมความรวมมือดานการประมงกับตางประเทศในการทําประมงนอกและ
ในนานน้ําสากล และสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในกิจการประมง รวมทั้งจัดตั้งองคกร
ระดับชาติเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาการประมงของประเทศ ทั้งในดานการอนุรักษทรัพยากร
สัตวน้ํา และอุตสาหกรรมตอเนื่องดานการประมง
3) สรางความมั่นคงดานอาหาร โดยสงเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดํา ริ
ขยายกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม โครงการอาหารกลางวันและธนาคารโค

กลยุทธ / วิธีการ
- จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาวเปนรายสินคา และพัฒนาระบบโลจิสติกสการคาใหมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนการเพิ่มผลิตภาพ ลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคา และเพิ่มมูลคา
สินคา รวมทั้งการนําที่ดินราชพัสดุมาสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชพลังงานและการสนับสนุน
สินเชื่อการเกษตร
- สงเสริมการผลิตและพัฒนาพืชทดแทนพลังงาน โดยวางแผนการผลิตใหมีความสมดุลระหวางพืช
อาหารและพืชพลังงาน
- แกไขปญหาดานโลจิสติกสสินคาเกษตรตั้งแตขั้นตอนการผลิตจนถึงการสงออก
สงเสริมและพัฒนาการทํา ประมงนอกนานน้ํา การเพาะเลี้ยงและประมงชายฝงโดยสงเสริม สนับสนุน
และอํานวยความสะดวกภาคเอกชนในการลงทุนและเจรจากับตางประเทศ ตลอดจนพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ รวมทั้งการผลิตอาหารสัตวน้ํา

สรางความมั่นคงอาหาร โดยสงเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ การเรียนรูและการพัฒนา
เกษตรทฤษฎีใหม สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสานที่สอดคลองกับความตองการของ
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กระบือตามแนวพระราชดําริและสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชน เพื่อลดการใชสารเคมีและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร รวมทั้ง
สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางดานอาหาร
4) เรงรัดการจัดหาแหลงน้ํา ใหทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรน้ํา
เพื่อการผลิตทางการเกษตรโดยเนนการเพิ่มสระน้ําในไรนาและขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาอุทกภัย
และภัยแลงสงเสริมการใชประโยชนจากน้ํา ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิดพืช เพิ่มพื้นที่
ชลประทานทั้งขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนขยายระบบการกระจายน้ํา ในพื้นที่
ชลประทานใหใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ
5) คุมครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมที่ไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานชลประทานแลว เพื่อเปนฐานการผลิตทางการเกษตรในระยะยาว ฟนฟูคุณภาพดิน จัดหาที่ดิน
ทํากินใหแกเกษตรกรยากจนในรูปของธนาคารที่ดิน และเรงรัดการออกเอกสารสิทธิใหแก
เกษตรกรยากจนและชุมชนที่ทํากินอยูในที่ดินของรัฐที่ไมมีสภาพปาแลวในรูปของโฉนดชุมชน
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปของนิคมการเกษตร

ชุมชนเพื่อลดการใชสารเคมี และจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

พัฒนาปรับปรุงและขยายระบบชลประทานโดยปรับปรุงพื้นที่ชลประทานเดิมใหสมบูรณและขยาย
พื้นที่ใหม รวมทั้งรณรงคใหมีการใชน้ํา อยางมีประสิทธิภาพดํา เนินการจัดหาน้ํา ใหกับผูใชน้ํา ทุก
ประเภท โดยการกอสรางโครงการชลประทานขนาดกลาง ทํา การศึกษาสํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน
ตลอดจนกอสรางแหลงน้ํา ระบบสงน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งเรงรัดพัฒนาระบบกระจายน้ํา
ในพื้นที่ชลประทาน
คุมครองที่ดินเพื่อการเกษตร โดยเนนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาระบบชลประทานแลวใหเปนฐานการ
ผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงในระยะยาว

(10) นโยบายรัฐบาลที่ 4.4 นโยบายพลังงาน
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : นโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ
สอดคลองกับนโยบาย :ดําเนินการใหนโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ โดยสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เชนแกสโซฮอล
(อี ๑๐ อี ๒๐ และอี ๘๕) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว เปนตน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน ลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชนของเกษตรกร โดยสนับสนุนใหมีการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนใน
ระดับชุมชน หมูบานภายใตมาตรการสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมรวมทั้งสนับสนุนการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงใหมากขึ้น โดยขยายระบบขนสงกาซธรรมชาติใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตลอดจน
สงเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอยางจริงจังและตอเนื่อง
กลยุทธ/วิธีการ : สงเสริมการผลิตและการใชเชื้อเพลิงชีวภาพแทนน้ํามันเชน เอทานอล ไบโอดีเซล และสงเสริมพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ ลม แสงอาทิตย พลังน้ํา ชีวมวลกาซชีวภาพ พลังงานจากขยะ
รวมทั้งสงเสริมการวิจัย และพัฒนาพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานในรูปแบบใหม

(11) นโยบายรัฐบาลที่ 5.2 คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : อนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
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สอดคลองกับนโยบาย : คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสํา คัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสํารวจ จัดทําระบบฐานขอมูล อนุรักษพัฒนา และใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร พลังงาน สุขภาพ และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ บนฐานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น ที่มีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมรวมทั้งใหการ
คุมครองเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
กลยุทธ/วิธีการ : สรางความมั่นคง พัฒนา และสงเสริมการใชประโยชนของนิเวศพื้นที่ที่ตอบสนองตอการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศขอมูล
กลางและดัชนีชี้วัด

ประเด็น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ
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โครงการ/

วงเงินงบประมาณประจําป

เจาภาพ

ยุทธศาสตร
5.การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
กฎหมายดาน
การศึกษา

เชิงยุทธศาสตร
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
มีธรรมาภิบาล
มีความโปรงใส
และรวม
รับผิดชอบตอ
สังคม

ผลผลิต/กิจกรรม
1) สภามหาวิทยาลัยใช
หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและ
สามารถผลักดันสถาบัน
ใหแขงขันไดในระดับ
สากล (ระดับ)
2) รอยละของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน
3) ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ
4) ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ

52
4

53
5

54
5

55
5

52-55
5

74

75

76

77

77

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

52
1. พัฒนาระบบ
การบริหารที่มี
ธรรมาภิบาลและ
ระบบการ
ปฏิบัติงานให
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพใน
หนวยงานทุก
ระดับ

ผลผลิต
การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ
โปรงใส
ตรวจสอบได
กิจกรรม
ดําเนินการบริหาร
จัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ
โปรงใส
2. ปรับปรุงและ ตรวจสอบได
พัฒนากฎระเบียบ โครงการ
และขอบังคับใน 1) โครงการ
การบริหารงาน
แผนพัฒนา
ใหมี
อัตรากําลัง
ประสิทธิภาพ
2) โครงการวิจัย
รวมทั้งพัฒนา
สถาบัน
ระบบสารสนเทศ 3) โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
เพื่อการบริหาร
สําหรับผูบริหาร
จัดการทุก
4) โครงการบริหาร
หนวยงาน
จัดการทรัพยสิน

หมายเหต * งบประมาณแผนดิน ** งบประมาณเงินรายได

ประเด็น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ
53

โครงการ/

(หนวย : ลานบาท)
53 54 55 52-55
วิทยาเขต
,คณะ,
วิทยาลัย
,สถาบัน,
สํานัก
,ศูนย

28.7**

36
5.0*
31.0**

39.3
5.0*
34.3**

42.6
5.0*
37.6**

131.6**

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

รายได

3.5

5.0

5.0

5.0

18.5

แผนดิน

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

รายได

6.0

7.0

8.0

9.0

30.0

รายได

32.2
3.5*

150.1
18.5*

วงเงินงบประมาณประจําป

เจาภาพ

ยุทธศาสตร

เชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต/กิจกรรม
5) ระดับความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรและ
การจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา

ประเด็น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

52
5

53
5

54
5

55
5

เปาหมาย
54

52-55
5

5) โครงการ
พัฒนากายภาพ
6) โครงการศูนย
ราชการใสสะอาด
7) โครงการ
อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
8) โครงการ
ปรับปรุงระเบียบ
ขอบังคับ
9) โครงการเพื่อ
การบริหารจัดการ
แบบธรรมาภิบาล
10) โครงการ
พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
วิชาการ
11) โครงการ
4. พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบ
ในหลายมิติ ตาม สารสนเทศเพื่อ
ศักยภาพของ
การบริหาร
ตนเองและตาม
ความตองการของ
กลยุทธ
โครงการ/

3. ระดม
ทรัพยากรและ
แหลงทุน
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยใหมี
เสถียรภาพ แสวง
หาแหลง
งบประมาณ
พัฒนาศักยภาพ
ในการหาเงิน
รายไดของ
มหาวิทยาลัยให
มากขึ้น และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใชจาย
งบประมาณ

(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55
15.0 16.0 18.0 20.0 69.0 รายได
0.6

0.7

0.8

0.9

3.0

รายได

0.6

0.7

0.8

0.9

3.0

รายได

0.5

0.6

0.7

0.8

2.6

รายได

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

รายได

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

รายได

2.0

2.0

2.0

2.0

8.0

รายได

วงเงินงบประมาณประจําป

เจาภาพ

ยุทธศาสตร

เชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต/กิจกรรม
52

53

54

55

52-55

52

(หนวย : ลานบาท)
53 54 55 52-55

หนวยงานใหเปน
ผูมีความรูและ
ความคิดทันสมัย
มีภาวะผูนํามี
วิสัยทัศนและ
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
รวมทั้งมีจิตสํานึก
ในการพัฒนา
คุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลที่ 1.2.6 สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหมูบานและชุมชนในการพัฒนา แกไขปญหาของชุมชนตามแนวปฏิบัติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเชื่อมโยงใชทรัพยากร
จากภาครัฐ ลงทุน สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดอยางสอดคลองกับความตองการของชุมชน
สอดคลองกับนโยบาย : สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และจัดสรรเงินเพิ่มเติมใหจากวงเงินที่เคยจัดสรรใหเดิม เพื่อพัฒนาแหลงน้ําและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน ลดตนทุนปจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเรงรัดและลดขั้นตอนของภาครัฐเพื่อใหทองถิ่นสามารถเบิกจายงบประมาณไดอยางรวดเร็ว
กลยุทธ/วิธีการ : 1) ทบทวน ปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหโปรงใส ตรวจสอบได หมูบานชุมชนสามารถเบิกจายไดเร็ว มีการกระจายอํานาจใหกลไกระดับจังหวัด เนนใหชุมชนเปนผูรับผิดชอบโครงการ มี
พี่เลี้ยงที่มีความรู ความสามารถในดานตางๆ ใหคําแนะนํา
2) ใหมีกลไกระดับนโยบายในสวนกลางเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการในภาพรวม รวมทั้งจัดใหมีระบบการติดตาม เรงรัดและตรวจสอบภายใตการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ

(2) นโยบายรัฐบาลที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
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เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ / วิธีการ
1) เรงประเมินผลการปฏิรูปการศึกษารอบแรก ในภาพรวมทั้งโครงสราง การบริหารจัดการ และ
1) ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให
กฏหมายที่เกี่ยวของ โดยเชื่อมโยงกับสัมฤทธิผลทางการศึกษาทั้งดานคุณภาพ ปริมาณ และ
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนา วิเคราะหเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่สงผลกระทบตอระบบ
หลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
การศึกษาไทย
พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนการกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาควบคูกับเรงรัดการถายโอนสถานศึกษาที่ผานการประเมินความพรอม
และจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการ
กระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้งพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารและจัดการศึกษา
การจัดการความรูขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพในการจัดการศึกษา
การเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง
2) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ โดยการจัด พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใหมีความคลองตัวเอื้อตอการจัด
กลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ปรับเงินเดือนคาตอบแทนของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให กลุมสถาบันการศึกษาเพื่อรวมมือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษารวมกับภาคเอกชน
สูงขึ้น โดยภาครัฐเปนผูนําและเปนแบบอยางของการใชทักษะอาชีวศึกษาเปนเกณฑกําหนดคาตอบแทน
และความกาวหนาในงาน ควบคูกับการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเพิ่มขีดความสามารถ
ดานการวิจัยและพัฒนา
3) สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยาง
1)สรางความรู ความเขาใจใหเด็ก เยาวชนและประชาชนมีความตระหนัก รูจักคิดและกรองในการ
ชาญฉลาด เพื่อเสริมสรางการเรียนรู
เลือก รับชม และใชเทคโนโลยีในเชิงสรางสรรค โดยเฉพาะการสรางเสริมการเรียนรูใหกับตนเอง
เพิ่มขึ้น
2)เสริมสรางกระบวนการคิดที่เปนระบบใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถนําขอมูลที่ได
รับมาใชประโยชนในการพัฒนาองคความรูใหกับตนเองไดอยางเต็มศักยภาพรวมทั้งการเผยแพร
ประชาสัมพันธแบบอยางของการประพฤติที่ดีและเหมาะสม
3) สงเสริมและพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถ
เขาถึงแหลงขอมูลที่หลากหลายและใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) นโยบายรัฐบาลที่ 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
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เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : สรางความยั่งยืนทางการคลัง
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
1)สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศใหสอดคลองกับ
กําลังเงินของแผนดิน รวมทั้ง เรงออกกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อใหเปนกลไกในการกํากับและเปน
กรอบแนวทางในการปฏิบัติที่ดี
2)กําหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจนของแหลงเงิน รูปแบบการ
ลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและกลไกการระดมทุนที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับโครงการขนาดใหญ โดยคํานึงถึงวินัยการคลัง และภาระงบประมาณของภาครัฐ

กลยุทธ / วิธีการ
บริหารการรับจายเงินของรัฐบาลรวมทั้งการบริหารจัดการหนี้สาธารณะคลองตัวและ
ตอบสนองแนวนโยบายในการพัฒนาภายใตวินัยการเงิน การคลัง
สนับสนุนการระดมทุนเพื่อการลงทุนภาครัฐ

(4) นโยบายรัฐบาลที่ 4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : พัฒนาบุคลากรดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความรูความสามารถในการสรางสรรคผลิตและใช ICT อยางมีคุณธรรมจริยธรรมวิจารณญาณและรูเทาทัน
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ / วิธีการ
1) พัฒนาโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานใหครอบคลุมทั่วประเทศ และสราง 1) ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหครอบคลุม ทั่วถึงและทันสมัย
โอกาสในการเขาถึงบริการสื่อสารอยางเทาเทียมกันเพื่อใหประชาชน ชุมชน และ รวมทั้งพัฒนาโครงขายสื่อสารเชื่อมโยงภาครัฐ
2) สงเสริม สนับสนุน ใหนํา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการภาครัฐ
องคกรตาง ๆสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารและความรูไดอยางทั่วถึง และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสูเ ศรษฐกิจฐานความรู รวมทั้งพัฒนาบริการ 3) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน เยาวชนและชุมชน มาใชเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
4) พัฒนาสารสนเทศแหงชาติ โดยมีเปาหมายในการขับเคลื่อนและผลักดันใหมีการพัฒนาสารสนเทศในภาครัฐและ
สื่อสารที่ทันสมัย เพื่อรองรับความตองการของภาคธุรกิจ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการใหบริการภาครัฐ บริการศึกษาบริการสาธารณสุข และ
หนวยงานระดับทองถิ่นใหเปนเอกภาพมีมาตรฐานและสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและใชสารสนเทศรวมกันไดและ
โลจิสติกส เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
สนับสนุนการใชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเพื่อมุงสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
2) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในดานซอฟตแวร พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญไดตรงตามความตองการของการขยายตัวของธุรกิจ
และฮารดแวร โดยสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในภูมิภาค
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(5) นโยบายรัฐบาลที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน
2) การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและเสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
3)ระบบราชการมีความโปรงใส ปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นลดลง
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ / วิธีการ
1) สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและ
1) พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการ
เจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2) สนับสนุนและสงเสริมการประสานการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ
ภาครัฐ เพื่อใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวม
และเจาหนาที่ของรัฐ
ของภาคประชาชน รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต
และถูกตองชอบธรรม และสงเสริมเสรีภาพในการรวมกลุมของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
1) พัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครัฐใหมีขีดความสามารถและความยืดหยุนคลองตัวตอบสนองตอการปฏิบัติราชการและ
2) จัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส
สามารถตรวจสอบได และสงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของ การสงมอบบริการสาธารณะ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการสงมอบบริหารสาธารณะ พรอมทั้งการพัฒนาขาราชการ
โดยเฉพาะขาราชการรุนใหมที่จะตองเปนกําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต

(6) นโยบายรัฐบาลที่ 8.2 กฏหมายและการยุติธรรม
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เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น ระบบงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล นําไปสูการสรางสังคมไทยใหมีความยุติธรรม ดวยการมีสวน
รวมของรัฐประชาชนมากขึ้น
และสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ / วิธีการ
1) เรงปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1) ปรับปรุงแกไขกฏหมายและกฏระเบียบที่ลาสมัยและเปดชองใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบหรือทําใหเกิดประโยชนทับซอน รวมทั้งออกกฏหมายใหมๆ เพื่อ
2) การศึกษาวิจัยและพัฒนากฏหมายและการบังคับใชกฏหมาย
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ขยายและยกเลิกอายุความในคดีอาญาบางประเภทและ
คดีทุจริต ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับอยางจริงจัง และสนับ สนุน
ใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากขึ้น สงเสริมคุณธรรมคูความรูทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาเพื่อปลูกฝงคานิยม “คนไทย ตองไมโกง”
1) พัฒนากระบวนการยุติธรรมใหมีระบบอํานวยความยุติธรรม และระบบงานรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
2) พัฒนากระบวนการยุติธรรมใหมีระบบการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
เปนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
โปรงใส และเปนธรรมตอทุกกลุม โดยสงเสริมใหมีการนําหลักความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทและหลักการระงับขอพิพาททางเลือกมาใชในการไกลเกลี่ยและประนอมขอ 2) เรงรัดปรับปรุงแกไขกฏหมายใหทันสมัยและเหมาะสม
พิพาท ใหมีการจัดตั้งองคกรประนอมขอพิพาท มีกระบวนการชะลอการฟองสําหรับคดี
ประมาท คดีลหุโทษ และคดีที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 3 ป เปนอยางนอย มีระบบหรือ
กระบวนการใหสามารถพิจารณาคดีไดรวดเร็วและเปนธรรมมากขึ้น
3) พัฒนากฏหมายใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุมครองสิทธิสวน
1) ปรับระบบงานและกระบวนการใหประชาชนไดรับความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม
บุคคล ปรับระบบงานและกระบวนการใหประชาชนไดรับความยุติธรรมและสิทธิ
- พัฒนาและปรับปรุงกฏหมายใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
เสรีภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม ทั้งนี้จะเรงดําเนินการจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูป
- พัฒนากฏหมาย ระเบียบกลาง และบุคลากรใหทันสมัยเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศและเปนประโยชนตอสังคม
กฏหมาย และองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามบทบัญญัติของ
- กําหนดหลักเกณฑการพัฒนากฏหมาย โดยจัดทํา ปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกกฏหมายของสวนราชการ เพื่อใหการ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการทางกฏหมายของ
พัฒนากฏหมายมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หนวยงานของรัฐในการใหความเห็น หรือตรวจสอบการตรากฏหมายของรัฐใหเปนไป
โดยถูกตองตามหลักนิติธรรม
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(7) นโยบายรัฐบาลที่ 8.3 สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานขอมูล ขาวสารภาครัฐ สามารถขยายโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนใหถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว
และสอดคลองกับนโยบาย : สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรู และเขาถึงขอมูล ขาวสารสาธารณะจากทางราชการ และสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง เปนธรรม และรวดเร็ว รวมทั้งใหกลไกภาครัฐเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทุกมิติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และกลยุทธ/วิธีการ : ที่เกี่ยวของกับนโยบายการบริหาร
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
6. การศึกษา
และวิจัย
เพื่อให
พัฒนา
มาตรฐาน
บริการรักษา
พยาบาลและ
สงเสริม
สุขภาพ

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
พัฒนาการจัด
การศึกษาและวิจัย
ดานวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของกับ
อาหาร
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
วิทยาศาสตรการ
กีฬา และสาขาที่
เกี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1) จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
2) จํานวนนิสิตที่รับเขา
ใหมดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ
3) จํานวนนิสิตที่คงอยู
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
4) จํานวนโครงการวิจัย
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
และวิทยาศาสตรการกีฬา

52
330

53
330

54
380

55
390

52-55
1,430

400

420

430

440

1,690

1,200

1,300

1,400

1,500

5,400

6

8

10

12

36

หมายเหต * งบประมาณแผนดิน ** งบประมาณเงินรายได
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กลยุทธ

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

1. พัฒนา
หลักสูตรเพื่อผลิต
และพัฒนา
กําลังคนทางดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
วิทยาศาสตรการ
กีฬา ที่มีความรู
และทักษะใน
วิชาชีพ สามารถ
ใหบริการสราง
เสริมสุขภาพ
กําลังกาย และ
บําบัดฟนฟูความ
แข็งแรงของ
รางกายใหแกเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนได
อยางเหมาะสม
ตามความตองการ
ของกลุมเปาหมาย
ที่แตกตางกัน

ผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ
กิจกรรม
จัดการเรียนการ
สอนดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
โครงการ
1) โครงการ
จัดการเรียนการ
สอนดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพ
2) โครงการวิจัย
ดานวิทยาศาสตร
สุขภาพและ
วิทยาศาสตรการ
กีฬา
3) โครงการ
พัฒนาการกีฬา

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55
143.0
99.0*
44.0**

166.0
120.0*
46.0**

180.0
133.0*
47.0**

186.0
138.0*
48.0**

675.0
490.0*
185.0**

วิทยาเขต
,คณะ,
วิทยาลัย
,สถาบัน,
สํานัก
,ศูนย

138.0
97.0
41.0

159.0
117.0
42.0

172.0
129.0
43.0

177.0
133.0
44.0

646.0
476.0
170.0

รวม
แผนดิน
รายได

2.0

3.0

4.0

5.0

14.0

แผนดิน

2.0

3.0

3.0

3.0

11.0

รายได

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
52

53

54

กลยุทธ
55

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

52-55
4) โครงการ
2. สงเสริมการ
คนควาวิจัยและ สงเสริมสุขภาพ
พัฒนาเทคโนโลยี สําหรับผูพิการ
และนวัตกรรมที่
เกี่ยวของดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพและ
วิทยาศาสตรการ
กีฬา ที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานกีฬา
และสงเสริม
สุขภาพกายของ
เด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุ คนในวัย
ทํางาน รวมทั้ง
ผูพิการ และ
บกพรองทางกาย
ใหแข็งแรงขึ้น
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วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55
1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 รายได

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
52

53

54

กลยุทธ
55

52-55

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55

3. สรางเครือขาย
ความรวมมือดาน
สุขภาพกับชุมชน
และองคกรตางๆ
พรอมทั้งสงเสริม
และกระจาย
ความรู ดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพและ
วิทยาศาสตรการ
กีฬา ใหกับสังคม
อยางมี
ประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
(1) นโยบายรัฐบาลที่ 1.1.7 เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : การลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการสุขภาพใหไดรับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ในการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคลองกับนโยบาย : เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญแกโครงการลงทุนที่มีความคุมคามากที่สุด เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบการลงทุนเพื่อปรับโครงสรางระบบบริการสุขภาพที่มุงสูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ การลงทุนพัฒนา
ระบบขนสงมวลชน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ใหสามารถเริ่มดําเนินโครงการไดในป 2552 โดยใหความสําคัญแกการมีสวนรวมของประชาชน การรักษาสิ่งแวดลอม การ
ดําเนินงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได และการรักษาวินัยการคลังของประเทศรวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
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กลยุทธ/วิธีการ : ดานระบบบริการสุขภาพ: เรงลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพทั้งระบบ โดยการปรับปรุงระบบริการในทุกระดับทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนยการแพทยเฉพาะทาง
รวมทั้งการพัฒนาระบบสงตอ การปรับระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขใหเหมาะสม ควบคูกับการปรับปรุงระบบขอมูลดานสุขภาพใหมีความเชื่อมโยงกันในทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ
(2) นโยบายรัฐบาลที่ 1.2.10 สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : ประชาชนและกลุมผูดอยโอกาสในพื้นที่ไดรับความรู มีความเขาใจในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และไดรับการดูแลชวยเหลือจากเครือขาย อม. อยางทั่วถึงในทุก
ทองถิ่นชุมชน
สอดคลองกับนโยบาย : 1) สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก ในการสงเสริมสุขภาพในทองถิ่นและชุมชน การดูแลเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ การดูแล
ผูปวยในโรงพยาบาล และการเฝาระวังโรคในชุมชน โดยจัดใหมีสวัสดิการคาตอบแทนใหแก อสม. เพื่อสรางแรงจูงใจหนุนเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ/วิธีการ : 1) เสริมสรางทักษะองคความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพของ
ประชาชน และการดูแลเด็ก ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสในชุมชน
2) สรางเครือขายความรวมมือระหวาง อสม.กับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาสาสมัครตางๆ ในการพัฒนาระบบการติดตาม เฝาระวัง และปองกันโรคทั้งโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําใน
ทุกพื้นที่
(3) นโยบายรัฐบาลที่ 3.3 นโยบายดานสาธารณสุข
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุม และลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง
2) ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ
สอดคลองกับนโยบาย และกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ / วิธีการ
1) สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางของกฏหมายสุขภาพแหงชาติ โดยเรงดําเนินมาตรการ 1) สรางความรวมมือกับภาคีตาง ๆ ในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตรดาน
เสริมสรางสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพและการเจ็บปวยเรื้อรัง โดยประสานความ สุขภาพที่เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเชื่อมโยงทั้งระบบสุขภาพ ตลอดจนการสนับสนุนการ
พึ่งตนเองทางดานสุขภาพของบุคคลครอบครัว และชุมชน
รวมมือและการมีสวนรวมจากภาคีพัฒนาในสาขาตางๆ ตลอดจนภาคเอกชน และอาสาสมัคร
2) ใหมีการรณรงคสรางความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพ และการ
สาธารณสุขรวมสรางความรู ความเขาใจ สรางแรงจูงใจ รณรงคใหเกิดการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย รวมทั้งสงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ควบคูกับการสรางความรวมมือในการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ของชุมชนและทองถิ่น รวมถึงสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่
สวนรวมในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข โดยจัดสรรทุนใหเพื่อ
กลับมาทํางานในทองถิ่น
สอดคลองกับความตองการในพื้นที่โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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1) พัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค รวมทั้งภัยสุขภาพ โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพ
และความเขมแข็งของอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือขาย การเฝาระวัง วินิจฉัยดูแลสุขภาพและภัย
สุขภาพอยางเปนระบบ
2) สงเสริมการใชเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขในการสงเสริมสุขภาพ การดูแลผูปวย การเฝาระวังโรค
อุบัติใหมและระบาดซ้ํา เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีและลดภาระคาใชจายภาครัฐดานสาธารณสุข
3) ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ควบคูกับการสรางขวัญกําลังใจ เพิ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ตลอดจนการกระจายบุคลากรใหเพียงพอ
ใหมีความกาวหนาในอาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหมีรายไดจากเงินเดือนและ
และสอดคลองกับการใหบริการแกประชาชนในภูมิภาคตาง ๆ
คาตอบแทนอื่น ๆที่เหมาะสม เปนธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพดานการแพทย มีการกระจายบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขอยางสอดคลองกับ
ความตองการของพื้นที่ ตลอดจนการลงทุนพัฒนาและเชื่อมโยงระบบขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศดานสุขภาพใหทันสมัย มีมาตรฐาน สามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางคุมคา
สงเสริมความรวมมือในการดําเนินงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการประสานการใชทรัพยากร
4) ผลักดันการขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลใน
ระดับนานาชาติ โดยมียุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม มีการประสานความรวมมือ รวมกัน การทํางานในเชิงวิชาการ และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย รวมทั้งดานการตลาดและ
กับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีการใชทรัพยากรทางการแพทยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพันธ
รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
2) สรางขีดความสามารถในการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรค วินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาล
อยางเปนระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคสวน ทุกสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันปญหาการปวยและ
ตายดวยโรคอุบัติใหมที่รวมถึงโรคที่มีการกลายพันธุเปนสายพันธุใหม และโรคระบาดซ้ํา ในคน
อยางทันตอสถานการณ

(4) นโยบายรัฐบาลที่ 3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนไดออกกําลังกายเลนกีฬาเปนประจํา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สอดคลองกับนโยบาย และกลยุทธ/วิธีการ ดังนี้
นโยบาย
1) เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา โดยประสานความ
รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีสวนรวมในการพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมการออกกําลังกายและ
เลนกีฬาอยางทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมใหเยาวชนมีความสนใจในการกีฬาและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน

กลยุทธ / วิธีการ
1) สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมมีการออกกําลังกายและเขารวมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และมีสมรรถภาพทางกายที่ดี โดยการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการดานการกีฬาและนันทนาการ
ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น
2) ประสานความรวมมือกับภาคีที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดกิจกรรมดานการออกกําลังกายและเลนกีฬา
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2) พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ โดยจัดตั้งศูนยฝกกีฬาแหงชาติ พรอมทั้งนําวิทยาศาสตรการ
กีฬามาใช จัดใหมีการควบคุมมาตรฐานการฝกสอนดานการกีฬาใหมีคุณภาพ และสนับสนุน
การจัดการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง
3)ปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานการกีฬาโดยสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
บทบาทและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานการกีฬา จัดกิจกรรมและสถานกีฬา รวมทั้ง
จัดสรางลานกีฬาในทุกหมูบานและชุมชน

1) เรงจัดตั้งศูนยฝกกีฬาแหงชาติที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อเปนสถานที่ในการพัฒนาทักษะดานการกีฬาแก
นักกีฬาปกติและผูพิการ
2) พัฒนาและนําวิทยาศาสตรการกีฬามาใชอยางจริงจังในการสงเสริมกีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ
ใหแกนักกีฬาปกติและผูพิการ รวมทั้งเตรียมความพรอมนักกีฬาไทยสูโอลิมปกป ๒๐๑๐
1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบการบริหารจัดการดานการกีฬาและนันทนาการ
2) สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานการกีฬา
ควบคูกับการจัดสรางลานกีฬาใหครอบคลุมทุกพื้นที่
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
7. การศึกษา
และวิจัยเพื่อ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
สงเสริมการจัด
การศึกษาและวิจัย
พรอมทั้ง
เสริมสราง
จิตสํานึกและ
คานิยมที่ดีงามใน
การอนุรักษและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด

1) จํานวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
2) จํานวนผูเขารวม
โครงการศิลปวัฒนธรรม
3) รอยละของโครงการที่
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ

เปาหมาย

กลยุทธ

52
20

53
22

54
25

55
30

6,000

6,500

7,500

8,500

-

80

82

85
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52-55
97

1. สงเสริมการจัด
การศึกษา และวิจัย
28,500 เพื่อการอนุรักษ
พัฒนาในการเสริม
สรางเอกลักษณ
85
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย
2. ปลูกฝงคานิยม
และจิตสํานึกที่ดี
สนับสนุนการผลิต
สื่อสรางสรรค
สรางกระแสเชิง
บวกใหแกสังคม
พรอมผสมผสาน
การใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อเปน
การอนุรักษ
วิถีชีวิต คานิยมที่ดี
งาม ในความเปน

โครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณประจําป
เจาภาพ
(หนวย : ลานบาท)
52 53 54 55 52-55

25.0
26.4
27.6
103.0 วิทยาเขต
24.0
ผลผลิต
5.0*
5.4*
5.6*
21.0*
5.0*
ผลงานทํานุบํารุง 19.0** 20.0** 21.0** 22.0** 82.0** ,คณะ,
วิทยาลัย
ศิลปวัฒนธรรม
,สถาบัน,
กิจกรรม
สํานัก
สงเสริมและทํานุ
,ศูนย
บํารุงศิลป วัฒนธรรม
โครงการ
1) โครงการศึกษา 24.0 25.0 26.4 27.6 103.0 รวม
วิจัย และทํานุ
5.0 5.0 5.4 5.6 21.0 แผนดิน
19.0 20.0 21.0 22.0 82.0 รายได
บํารุงศิลป วัฒนธรรม

ไทย

หมายเหตุ
* งบประมาณแผ
นดิน่อมโยงกั
** งบประมาณเงิ
รายได
ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 7 มีความเชื
บนโยบายรัฐนบาล
ดังนี้
(4) นโยบายรัฐบาลที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 1) สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม
2) มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยมีบทบาทในการเรียนรูและขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น
และสอดคลองกับนโยบาย ดังนี้
นโยบาย
กลยุทธ / วิธีการ
1. สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น - เสริมสรางความรวมมืออยางใกลชิดระหวางครอบครัว สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน ในการปลูก
ฝงคานิยมที่ ดีการหลอหลอมพฤติกรรมใหแกเด็กและเยาวชน รวมทั้งสงเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทยใหมีความกาวหนา มีการคนควา วิจัย ฟนฟู และพัฒนา พรอมทั้งฟนฟู
ตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและ ทุกจังหวัดใหเปนกลไกสําคัญในการเฝาระวังทางวัฒนธรรมและสื่อตาง ๆ ใหครอบคลุมในทุกระดับทั้ง
เยาวชน
ระดับนโยบายสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
- สรางกลไกเครือขายใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการขจัดสื่อที่เปนภัยตอสังคมและครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่
ประชาชนเข าถึงไดงาย รวมทั้งสนับสนุนผูประกอบการองคกร สถาบันการศึกษา เด็ก และเยาวชนในการ
ผลิตสื่อสรางสรรค สรางกิจกรรมเปดพื้นที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน
- จัดใหมีพื้นที่ สาธารณะสําหรับแสดงออกทางวัฒนธรรม เพื่อสรางโอกาสใหเด็กเยาวชนและประชาชน
ผูมีความรูความสามารถดานวัฒนธรรมได มีเวทีแสดงออก เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางกลุม
วัฒนธรรมตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศอยางสรางสรรค
2. เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวรวมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา และ - ปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหคนในชุมชนทองถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมใน
สถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดีและการเฝาระวังทาง
การฟนฟู เผยแพรและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และคุณคาความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุน
ทั้งที่เปนวิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย
การผลิตสื่อสรางสรรค สรางกระแสเชิงบวกใหแกสังคม และเปดพื้นที่สาธารณะที่ดีใหแก
- สนับสนุนใหชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมดําเนินการสืบคนภูมิปญญาทองถิ่นและ
เด็กและเยาวชน
ศิลปวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งสงเสริมใหปราชญ ผูสูงอายุ กลุมแกนนําและผูรู ถายทอดความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นผานการเรียนรูและการจัดการความรูในชุมชน ตลอดจนรวบรวม จัดคลังขอมูลในชุมชน
พัฒนาฐานขอมูลชุมชนใหเปนระบบ
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3. สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ทั้งที่เปนวิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทยเพื่อการศึกษาเรียนรูและเผยแพรสูสังคม
โลก ตลอดจนใชประโยชนเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชาวโลกและเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหกับประเทศ

- ส งเสริมการนําความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย มาพัฒนาตอยอดกับองคความรูและเทคโนโลยี
สมัยใหม ในการผลิตสินคาและบริการใหมีความโดดเดน มีเอกลักษณเฉพาะ และมีการแบงปน
ผลประโยชนใหแกผูเปนเจาของภูมิปญญาอยางเหมาะสมเปนธรรม
- เพิ่มศักยภาพและสงเสริมใหสถาบันศาสนา ทุกศาสนา ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกประชาชน
หันมาใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น
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