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ตามทีป่ ระเทศไทยไดมกี ารจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาตั้งแตป พ.ศ.2504 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตื ฉบับที่ 11 ซึง่ ใชมาตัง้ แตป พ.ศ.2555 ไดสน้ิ สุดระยะเวลาของแผนในป พ.ศ.2559 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เพือ่ ใชเปนแนวทางการพัฒนา
ประเทศในชวงป พ.ศ.2560 - 2564 QA NEWS จึงสรุปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนากําลังคน และ
การพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับภาระกิจมหาวิทยาลัยมานําเสนอ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยังคง
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทาง
ในการพัฒนาประเทศตอเนือ่ งจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 เพือ่
เสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูได
อยางมั่ นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดจัดทําบนพื้นฐานของยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งเปนแผนแมบทหลักของ
การพัฒนาประเทศไทยใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable Development Goals
: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย
4.0 ตลอดจนประเด็ น การปฏิรูปประเทศ การพัฒนาภายใต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเปน 5 ปแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปสูการปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ไดกําหนดเปาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 20 ป พรอมทั้ง
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร แ ละแนวทางหลั ก ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นไปสู
เปาหมายระยะยาวของประเทศที่กําหนดไว โดยมีแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 12 เป น เครื่ อ งมื อ หรื อ กลไกสํ า คั ญ ที่ ถ า ยทอด
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปสู การปฏิบัติในลําดับแรกที่ขับเคลื่อน
ไปสูการบรรลุเปาหมายในระะยาวในที่สุด แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ไดกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุในระยะ 5 ปของแผน โดย
พิ จ ารณาและวิเ คราะหถึ ง การต อ ยอดให เ กิด ผลสั ม ฤทธิ์ จ าก
การดําเนินการตอไปอีกใน 3 แผนจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 15
ในชวงป พ.ศ.2575 - 2579 ซึง่ เปนชวงสุดทายของยุทธศาสตรชาติ
20 ป

หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุง
บรรลุเปาหมายในระยะ 5 ป ทีจ่ ะสามารถตอยอดในระยะตอไปเพือ่
ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป
โดยมีหลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมา
ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพือ่ ใหเกิดการบูรณาการการพัฒนา
ในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ
ภู มิคุ ม กัน และการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ ดี โดยมุ ง เน น
การพัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคม
คุณภาพ สรางโอกาสและมีที่ยืนใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนิน
ชีวติ ทีด่ ี มีความสุขและอยูร ว มกันอยางสมานฉันท ในขณะทีร่ ะบบ
เศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยางตอเนือ่ ง มีคณ
ุ ภาพ และ
มีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอยางทั่วถึงและเปนธรรม
เปนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม
2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคน
ที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มี จริยธรรมและคุณธรรม
พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับ
สิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
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3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ปี” เปนกรอบ
ของวิสัยทัศนประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
เปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน
ดังกลาวสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ ไดแก การมีเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอ ยางมัน่ คง
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอ ยางมัน่ คงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติ
อย างสั น ติสุข เปน ปกแผน มี ค วามมั่ นคงทางสัง คมท ามกลาง
พหุ สัง คม และการมี เกี ย รติแ ละศั กดิ์ศรีข องความเปนมนุษ ย
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูด มี สี ขุ ของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ความมัน่ คงทางพลังงาน อาหารและน้าํ ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศและการอยูร ว มกันอยางสันติ ประสานสอดคลอง
กันดานความมัน่ คงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมี
เกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจดอยกวา
4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” ที่เปน
เปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนด
เปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรก และเปาหมายในระดับยอยลงมา
โดยที่เปาหมายและตัวชี้วัดดานตางๆ มีความสอดคลองกับกรอบ
เปาหมายทีย่ ง่ั ยืน (SDGs) ซึง่ กําหนดไวดงั นี้ “เศรษฐกิจและสังคม
มีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทย
เปนมนุษยที่สมบูรณ เปนพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรูและเรียนรูได
ด ว ยตนเองตลอดชี วิ ต มีค วามรู มี ทั กษะและทั ศนคติที่ เ ป น
คานิยมที่ดี มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ มีความเจริญ
เติบ โตทางจิ ต วิ ญ ญาณ มี จิต สาธารณะและทํา ประโยชนตอ
สวนรวม มีความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมือง
โลก ประเทศไทยมีบทบาททีส่ าํ คัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ
ตั้งอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมนําดิจิทัล สามารถแขงขัน
ในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปนสังคมประกอบการ มีฐาน
การผลิ ต และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและรู ป แบบที่ โ ดดเด น เป น
ที่ตอ งการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการที่สาํ คัญ เชน
การใหบริการคุณภาพทั้งดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการ
ดานสุ ขภาพ และท องเที่ยวคุณภาพ เปนครัว โลกของอาหาร
คุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ
ที่เปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตที่ใชนวัตกรรม ทุนมนุษยทักษะ
สูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอดฐานการผลิตและบริการที่
มีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมๆ
เพือ่ นําประเทศไทยไปสูก ารมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน
ที่มีความเปนอัจฉริยะ”

5. ยึ ด “หลั ก การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ด
ความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภมู ปิ ญ
 ญาและนวัตกรรม”
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุงเนนการสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง เพื่ อ เพิ่ ม ขยายฐานกลุ ม
ประชากรชั้นกลางใหกวางขึ้น โดยกําหนดเปาหมายในการเพิ่ม
โอกาสทางเศรษฐกิ จ โอกาสทางสั งคม และรายได ข องกลุ ม
ประชากรรายไดตํ่าสุดรอยละ 40 ใหสูงขึ้น การเพิ่มผลิตภาพ
การผลิ ต บนฐานของการใช ภู มิ ป ญ ญาและพัฒ นานวั ต กรรม
โดยที่เสนทางการพัฒนามงสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลวนั้น
กํา หนดเปา หมายทั้ง ในด า นรายได ความเป น ธรรม การลด
ความเหลื่อมล้ําและขยายฐานคนชั้นกลาง การสรางสังคมที่มี
คุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. ยึ ด “หลั ก การนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมาย
ระยะยาว” แผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชือ่ มตอในลําดับแรกทีจ่ ะกํากับ
และสงตอแนวทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20
ปใหเกิดการปฏิบตั ใิ นทุกระดับและในแตละดานอยางสอดคลองกัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐ
ทีเ่ ปนการรวมพลังขับเคลือ่ นจากทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในการกําหนดเปาหมายไดคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมาย
ระยะยาวของยุทธศาสตรชาติ และเปนกรอบกํากับเปาหมายและ
ตัวชี้วดั ในระดับยอยลงมาที่จะตองถูกสงตอและกํากับใหสามารถ
ดําเนินการใหเกิดขึ้นอยางมีผลสัมฤทธิ์ภายใตกรอบการจัดสรร
งบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใชจา ยเงินงบประมาณ
แผนดิน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
การพัฒนาระบบราชการที่สอดคลองเปนสาระเดียวกันหรือเสริม
หนุนซึ่งกันและกัน
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สํานักงานอธิการบดี รับการประเมินเมื่อวันที่ 26 กันยายน
2559 โดยมี รศ.ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ จากมหาวิทยาลัยบูรพา
เปนประธานกรรมการ ผศ.ดร.สักรินทร อยูผ อ ง เปนกรรมการ และ
นางจิตติมา สุวรัตน เปนกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมิน
องคประกอบพันธกิจหลักมีคะแนนเฉลี่ยเปน 4.76 องคประกอบ
การบริหารจัดการมีคะแนนเฉลี่ยเปน 5.00 อยูในระดับดีมาก
ทัง้ สององคประกอบ และคะแนนเฉลีย่ ทุกตัวบงชีเ้ ปน 4.93 อยูใน
ระดับดีมาก กรรมการประเมินมีขอ เสนอแนะวา ควรกําหนดใหทุก
หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ในอดีตอยางนอย 3 ป เพือ่ พิจารณาแนวโนมในอนาคต และนํามา
กําหนดนโยบาย/แผนปฏิบัตกิ ารประจําป



