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QA NEWS ไดนาํ เสนอแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ในสวนของ
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมซึง่ เปนยุทธศาสตร
ที่เกีย่ วของกับภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยตรงทั้งภารกิจดานการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการ ฉบับนีน้ ําแนวทาง
การพัฒนาของยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยัง่ ยืน ซึง่ แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรนบี้ างสวน
อาจเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเสนอเฉพาะแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ
การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลา 5 ปของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เนนการฟน ฟูเศรษฐกิจไทย
ใหกลับมาขยายตัวไดสงู ขึน้ และเปนชวงของการปฏิรปู เศรษฐกิจ
เพื่อวางรากฐานให สามารถพัฒนาตอยอดใหประเทศไทยเปน
ประเทศรายไดสูงภายในป พ.ศ.2570 ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ
20 ป การขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 จะเนนการพัฒนาและใชวิทยาศาตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขัน้ กาวหนาทีเ่ ขมขนมากขึน้ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจติ ลั
การพัฒ นาและยกระดั บคุณ ภาพของกํา ลัง คน และความคิด
สรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคูก บั
การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพของฐานการผลิ ต และบริ ก ารเดิม รวมทั้ง
การตอยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใชดิจิทัลและเทคโนโลยี
อัจฉริยะ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืนนี้มีวัตถุประสงคและเปาหมายในการสราง
ความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
และสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันทัง้ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ
และการคาการลงทุน แนวทางการพัฒนาทีส่ าํ คัญของยุทธศาสตร
ไดแก การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม และการเสริมสราง
และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและ
บริการ

การพัฒนาดานการบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
การพัฒนาด านการบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมเพื่อ
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ประกอบดวย 1) การพัฒนาดานการคลัง โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและ
การตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ เพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพการจั ด เก็บรายได ภ าครั ฐและขยายฐานภาษี ให
ครอบคลุม การใชเครือ่ งมือทางภาษีสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิต
และบริโภคทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได ใ ห อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และปรั บ โครงสร า ง
การบริหารจัดการรัฐวิ สาหกิ จและฟนฟูรัฐ วิสาหกิจ ที่มีปญหา
ฐานะการเงิน และ 2) การพัฒนาดานการเงิน โดยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของระบบการเงินและสถาบันการเงิน ขยายการเขาถึงบริการ
ทางการเงิน พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมๆ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สวนนี้
ไมเกีย่ วของกับการจัดการศึกษา การวิจยั หรือการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยโดยตรง จึงไมขอกลาวถึง

การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคการผลิตและบริการ
การพัฒนาดานการเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข ง ขั น ของภาคการผลิ ต และบริ ก ารในแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 เนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวาง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุนเพือ่ ยกระดับ
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดและกระจายรายได
สูค นในชุมชนอยางทั่วถึ ง โดยกําหนดแนวทางการพั ฒนาทั้ง
การพัฒนาภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและ
การทองเที่ยว และภาคการคาและการลงทุน ซึ่งไมใชภารกิจของ
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มหาวิทยาลัยโดยตรง แตอาจเปนแนวทางการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพือ่ ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
จึงนํามากลาวถึงเฉพาะสวนทีจ่ ะเปนประโยชนในการจัดการศึกษา
การวิจัย และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
1. การพัฒนาภาคการเกษตร เนนการเสริมสรางการผลิต
ภาคเกษตรใหเขมแข็งและยัง่ ยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักๆ คือ
1) เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยัง่ ยืน 2) สราง
และถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่นดานการเกษตรแบบมีสว นรวม
3) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูร ะบบมาตรฐาน
และสอดคลองกับความตองการของตลาดและการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาวะ 4) เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซ
อุตสาหกรรมเกษตร 5) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทํา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 6) พัฒนา
ปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน
เกษตรกรรุน ใหม การพัฒนาสวนนีเ้ ปนการพัฒนาดานเกษตรกรรม
เปนหลัก ซึง่ มจพ. ไมไดมบี ทบาทเกีย่ วของโดยตรง แตมบี างสวนที่
มจพ. สามารถมีสว นรวมในการพัฒนาได เชน การวิจยั และพัฒนา
เครื่องจักรกลทางการเกษตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป
ใหม ๆ เพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม และความหลากหลายของสิ น ค า
และวิ จัย พั ฒ นาและใช เ ทคโนโลยี แ ละเครื่อ งจั ก รสมั ย ใหม ใ น
กระบวนการผลิตทั้งกอนการเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยว และใน
กระบวนการแปรรูปเพือ่ ใหเกิดการเพิม่ ประสิทธิภาพและลดตนทุน
การผลิตตลอดหวงโซการผลิต เปนตน
2. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพือ่ ใหประเทศไทยสามารถ
กาวไปสูประเทศที่มีรายไดสูง ไดแบงอุตสาหกรรมเปาหมายเปน
2 กลุม คือ กลุมอุตสาหกรรมที่ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นฐาน
ที่เขมแข็งทีจ่ ะตอยอดไปสูอ ตุ สาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขนั้ กาวหนา
มากขึ้น และกลุมอุตสาหกรรมอนาคตที่ใชโอกาสจากบริบทใหมๆ
ของโลก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
สําหรับอุตสาหกรรมทั้งสองกลุมไวแตกตางกัน ดังนี้
1) การพัฒนากลุมอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในปจจุบนั จะเนนการพัฒนาตอยอดเพือ่ ยกระดับไปสูอ ตุ สาหกรรม
ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิ ด สร า งสรรค บ นพื้ น ฐานของการผลิ ต ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม โดยมีอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 1) อุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตที่พัฒนาไปสูยานยนตในอนาคต
อาทิ ยานยนตไฟฟา 2) อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ที่สามารถพัฒนาไปสูอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑทสี่ ามารถตอยอดการพัฒนาไปสูอตุ สาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ
ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

ทีพ่ ฒ
ั นาเปนอาหารสุขภาพ อาหารสรางสรรคและอาหารสําหรับ
กลุม เฉพาะ อาทิ ฮาลาน อีกทัง้ ยังเปนพืน้ ฐานตอยอดสูอ ตุ สาหกรรม
ชีวภาพตางๆ 5) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและพลาสติกซึ่งมี
การตอยอดสูผ ลิตภัณฑทมี่ มี ลู คาเพิม่ สูงขึน้ เชน ผลิตภัณฑยางลอ
ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ และ 6) อุตสาหกรรมทีใ่ ชศกั ยภาพของ
ทุนมนุษย อาทิ อุตสาหกรรมสรางสรรคตา งๆ มีแนวทางการพัฒนา
ที่เกี่ยวของกับภาระกิจของ มจพ. ดังนี้
1.1 ยกระดับศัก ยภาพของอุ ต สาหกรรมที่ เป น ฐานรายได
สําคัญของประเทศในปจจุบนั ใหมกี ารใชเทคโนโลยีขนั้ กาวหนาเพือ่
ผลิตสินคาที่รองรับความตองการทีห่ ลากหลายของผูบริโภค โดย
การสงเสริมใหผปู ระกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิต
ที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และไมกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอ
สัง คมและสิ่ง แวดลอ ม ดว ยการมุง เน น การพัฒ นาศัก ยภาพ
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใหมีทักษะขั้นกาวหนาเพื่อตอยอด
ฐานองคความรูเทคโนโลยีเดิมไปสูการใชและพัฒนาเทคโนโลยี
ขั้นสูง การสงเสริมใหผูประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โดยใชระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากขึ้นและสรางมูลคา
เพิ่มของสินคาที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใชนวัตกรรม
ความคิดสรางสรรคและพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย
รวมทัง้ การสงเสริมการทํางานรวมกันอยางใกลชดิ ระหวางสถาบัน
การศึก ษาและภาคอุ ต สาหกรรมทั้ ง ดา นการพั ฒ นาบุค ลากร
ในอุตสาหกรรมและเตรี ยมความพรอมของบุคลากรที่จะเขาสู
ภาคอุตสาหกรรม โดยผานระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา
หรือระบบอื่นที่เหมาะสม และดานการวิจัยและพัฒนาในสาขา
เทคโนโลยีขั้นกา วหน า ที่ เ หมาะสมกั บ แต ละอุต สาหกรรมและ
สามารถต อ ยอดเทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพ
ในปจจุบันได
1.2 สร า งระบบกลไก และเค รื อ ข ายที่ เ ข ม แข็ ง และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเชื่ อ มโยงความร ว มมื อ ของภาคธุ ร กิ จ
ในลั ก ษณะคลั ส เตอร ตลอดห ว งโซ มู ล ค า ตั้ ง แต ภ าคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ โดยมีมาตรการจูงใจสถานประกอบการ
ใหมี การแลกเปลี่ ย นความรู พั ฒ นาบุ ค ลากร/แรงงาน และ
ทําการวิจยั และพัฒนารวมกัน โดยสนับสนุนใหสถาบันการศึกษา/
สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเปนกลไกหลักในการเชื่อมโยง
ความรวมมือระหวางธุรกิจหรือสถานประกอบการตางๆ ทีร่ วมตัว
กันเปนคลัสเตอร
นอกจากการพั ฒ นาสองแนวทางข า งต น ยั ง มี แ นวทาง
การพัฒนาดานการสนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาค
ตางๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และสงเสริมการสราง
และพัฒนาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาเพือ่ วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
สําหรับอนาคต และการพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว จะ
นํามาเสนอในฉบับหนา



