
การด าเนินงานพนัธกจิสัมพนัธ์
ตามยุทธศาสตร์ชาตแิละตามศาสตร์พระราชา

เพ่ือสร้างคุณค่าและการพฒันาอย่างยัง่ยืน
โดย

ศาสตราจารย์ ดร.วจิติร ศรีสอ้าน



I ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ.2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรก
ของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงจะต้อง
น าไปสู่การปฏิบัตเิพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวสัิยทศัน์

เป้าหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาตมิั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกจิพฒันาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยัง่ยืน”

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว 
ด้วยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”
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I.1 วสัิยทัศน์ประเทศไทย 2580

ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ.2561-2580 (ฉบับย่อ) 3



I.2 ยุทธศาสตร์ชาต:ิ กรอบการพฒันาระยะยาว

“ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศที่พฒันาแล้ว ด้วยการพฒันา
ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”

- มีความมั่นคงปลอดภยัจากภยัและการเปลีย่นแปลงในทุกมิติ
- ประเทศมั่นคงในเอกราช/สถาบันกษตัริย์เป็นศูนย์ยดึเหน่ียวจติใจ
- สังคมมีความปรองดองและสามัคคี
- ประชาชนมั่นคงในชีวติ/งาน/รายได้
- ฐานทรัพยากร (อาหาร/พลงังาน/น า้) มีความมั่นคง

- ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกจิ
อย่างต่อเน่ือง + เป็นประเทศรายได้สูง
- เศรษฐกจิมีความสามารถในการแข่งขนัสูง 

+ เป็นจุดเช่ือมโยงในภูมิภาค
- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พฒันาต่อเน่ือง (ทุนมนุษย์/ปัญญา/เงนิ/
สังคม/ส่ิงแวดล้อม)

- การพฒันาที่สร้างความเจริญ/รายได้/คุณภาพ
ชีวติอย่างต่อเน่ือง + ไม่สร้างมลภาวะ
- การผลติและการบริโภคเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม + คนมีความรับผดิชอบต่อสังคม
- มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยัง่ยืน
- ประชาชนยดึปฏิบัตติามปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง
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I.3 กรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
ยุท

ธศ
าส

ตร์
ชา

ติ 
20

 ปี

ด้านความมัน่คง 

ด้านการเสริมสร้างความสามารถ            
ในการแข่งขนั

ด้านการพฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทยีมกนัทางสังคม

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ระ
ดับ

กา
รพ

ัฒ
น
า

2 5 6 0  - 2 5 6 4 2 5 6 5  - 2 5 6 9 2 5 7 0  - 2 5 7 4 2 5 7 5  - 2 5 7 9

ขับเคล่ือนเป้าหมายระยะ
ส้ันและวางรากฐานที่
จ าเป็นส าหรับการพฒันา
ประเทศในระยะยาว

เร่งขับเคล่ือนประเทศ
ระยะที ่2 ต่อเน่ืองจาก
แผนพฒันาฉบับที่ 12 
เร่งการเติบโตทาง
เศรษฐกจิและสังคม

ผลกัดันประเด็นการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ประเทศในระยะยาวให้
เกดิความต่อเน่ือง 
รักษาการเติบโตทาง
เศรษฐกจิและสังคมสู่
ความยัง่ยืน

ก้าวสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 
ตวัช้ีวดัส าคัญ
- รายได้ต่อหัว 13,000 USD/ปี/คน
- GDP ขยายตวั 5-6% ต่อปี
- มคีวามสุข มรีายได้พอเพยีงใน
การด ารงชีวติ
- ลดความเหล่ือมล า้ทางสังคม
- Digita; Service เตม็รูปแบบ
- กฏระเบียบชัดเจน ทันสมยั เป็น
ธรรม

แผนพัฒนาที่ 12

แผนพัฒนาที่ 13

แผนพัฒนาที่ 14

แผนพัฒนาที่ 15

1 2
3

4

ระยะเวลา (ปี พ.ศ.)

2560 2561 2562 2563 2564

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี
ในลักษณะของการถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏบัิตใินช่วงเวลา 5 ปี
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II ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี

ประเทศ 4.0

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2564)

แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2579)
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ

ความม่ันคง

ความสามารถในการแข่งขัน

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

โอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการภาครัฐ

การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน - วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

วิจัยและนวัตกรรม

การเสริมสร้างและ
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย*์

การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม –

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื นที่พิเศษ

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน – การพัฒนา

โครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์

การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ภาครัฐ

การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง
ของสังคมและประเทศชาติ

การผลิตและพัฒนาก้าลังคน   
กาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

สร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา

การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ
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III  ความเช่ือมโยงระหว่างการอุดมศึกษากบัยุทธศาสตร์ชาตปิระเทศไทย 4.0

สร้างคน สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรม
ที่ตรงกับความต้องการและใช้ประโยชนไ์ด้จริง

แข่งขันได้และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

มั่นคง

มั่งคั่ง ยั่งยืน

การ
อุดมศึกษา 

4.0
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IV  
“ศาสตร์พระราชา” คือการน้อมน าพระราชด าริ (แนวคดิและปรัชญา) 
พระราชด ารัส (ค าส่ังสอน ตกัเตือน ให้สติ) พระราชกรณยีกจิและ
พระราชจริยวตัรของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่9
มาเป็นหลกัในการปฏิบัติ เพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยืน 
ประดุจ “ศาสตร์ของแผ่นดนิ”

ปรัชญาทียุ่ทธศาสตร์ชาติยดึเป็นหลกั คือหน่ึงในศาสตร์พระราชา: “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”
เพ่ือให้เกดิบูรณาการการพฒันาในทุกมิตอิย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ มีระบบภูมิคุ้มกนัและ

การบริหารจัดการความเส่ียงทีด่ี
9



10



V   University  - Social  Engagement for  Sustainabi l i ty

สร้างคน

1. การผลิตบณัฑติ

3. การบริการวิชาการ

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม

2. การวิจัย

11

พนัธกจิสัมพนัธ์
มหาวิทยาลยักบัสังคม

เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน



V.1 
“พนัธกจิสัมพนัธ์ 

มหาวทิยาลยักบัสังคม” 
(University-Social 

Engagement 
หรือ Socially Engaged 

Scholarship)

ยึด
หลักการ 

4 ประการ

การร่วมคิดร่วมท้าด้วยกัน ระหว่างมหาวิทยาลยั
กับองค์กรต่างๆ ในสังคม (Partnership)
แบบหุ้นส่วน

ผลการร่วมท้า เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
(Mutual Benefits)

ใช้ความรู้และเกิดการเรียนรูร้่วมกัน 
(Knowledge Sharing & Scholarship)

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ 
(Measurable Social Impact)
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V.2 
รูปแบบการด าเนิน
พนัธกจิสัมพนัธ์

มหาวทิยาลยักบัสังคม

พันธกิจสัมพันธ์
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
(Internal 

Engagement)

ระหว่างภารกิจ

ระหว่างหน่วยงาน

ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา
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พันธกิจสัมพันธ์
ภายนอก

มหาวิทยาลัย 
(External 

Engagement)

ชุมชน (Community)

อุตสาหกรรม (Industry)

ท้องถิ่น (Local Government)

หน่วยงานของรัฐ (Central Government)

นักศึกษาเก่า (Alumni)

องค์กรนานาชาติ 
(International Organization)

V.2
รูปแบบการด าเนิน
พนัธกจิสัมพนัธ์

มหาวทิยาลยักบัสังคม
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VI
การปรับยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยั
(Re-Profiling)

สู่การเป็นมหาวทิยาลยั 4.0

รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต: ประเทศไทย 4.0

เพ่ือ

เป็นเสมือนหัวรถจักร

ทีช่่วยขับเคล่ือนการพฒันา

ประเทศสู่ 

“ประเทศไทย 4.0”

เป้าหมาย
หลกั

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการท าภารกจิหลัก
ด้านการสร้างคน สร้างความรู้ และนวตักรรมทีต่รงตาม
ความต้องการและใช้ประโยชน์ได้จริง

ปรับหลกัสูตรการศึกษาอบรมเพ่ือพฒันาคนทุกช่วงชีวติ 
ทั้งวยัเรียน วยัแรงงาน และผู้สูงอายุ

ปรับระบบบริหารให้มีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม
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VI.1
การด าเนินการ  
ปรับยุทธศาสตร์
(Re-Profiling)         

5 ขั้นตอน

1. วเิคราะห์ศักยภาพของมหาวทิยาลยั
ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก
นโยบายรัฐบาลและความต้องการส่วนรวมและส่วนบุคคล
ข้อมูลพืน้ฐานของมหาวทิยาลยัและของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

2. วเิคราะห์และก าหนดความพร้อมที่มหาวทิยาลยัสามารถตอบสนองต่อ
การพฒันาพืน้ที่และประเด็น

3. ทบทวนและปรับวสัิยทัศน์ พนัธกจิ และเป้าหมายการด าเนินการให้ชัดเจน   
ในระยะส้ันและระยะยาว รวมทั้งปรับลดภารกจิทีไ่ม่ใช่จุดเน้น

4. ปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัและจัดเตรียมทรัพยากร

5. ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงยุทธศาสตร์
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VI.2
การสร้างพนัธกจิสัมพนัธ์
ของมหาวทิยาลยัใน

การตอบสนองประเทศไทย 4.0

โดยการ RECLUSTERING โครงสร้างทางวชิาการ
ตามคลสัเตอร์อุตสาหกรรมหลกั 5 ด้าน

BIO-BASED INDUSTRY
RENEWABLE INDUSTRY
ENGINEERING & DESIGN INDUSTRY
WELLNESS INDUSTRY
CREATIVE ECONOMY INDUSTRY

โดยการจัดระบบ INTERNAL ENGAGEMENT: 
พนัธกจิสัมพนัธ์ภายใน

ระหว่างภารกจิ
ระหว่างบุคลากร
ระหว่างหน่วยงาน

แบบ ร่วมคิด ร่วมท า 
กจิสัมพนัธ์และมิตรสัมพนัธ์

ในการท าภารกจิ “สามสร้าง”
(1) สร้างทุนมนุษย์ให้เป็นคนทีส่มบูรณ์ 

มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ

(2) สร้างความรู้

(3) สร้างนวตักรรม

ที่ใช้ประโยชน์
ได้จริง
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หน่วยงานภายนอก ภายในประเทศ
หน่วยงานภายนอก ต่างประเทศ

โดยการจัดระบบ EXTERNAL ENGAGEMENT: 
พนัธกจิสัมพนัธ์ภายนอก

กบั

โดยการ PHASING แผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั
ให้สอดคล้องกบักรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี

VI.2
การสร้างพนัธกจิสัมพนัธ์
ของมหาวทิยาลยัใน

การตอบสนองประเทศไทย 4.0

ในการท าภารกจิ “สามสร้าง”
(1) สร้างทุนมนุษย์ให้เป็นคนทีส่มบูรณ์ มี

คุณภาพ ตรงตามความต้องการ

(2) สร้างความรู้

(3) สร้างนวตักรรม

ที่ใช้ประโยชน์
ได้จริง
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VII
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิภายในประเทศ

สร้างความตระหนักส านึกความเป็น ASEAN ด้าน SOCIO-
CULTURAL EDUCATION

สร้างความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษและภาษาถิ่นใน 
การเช่ือมประเทศไทยสู่อาเซียนและประชาคมโลก

ส่งเสริมการเคล่ือนย้ายแรงงานความรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
และประชาคมโลก

VIII
บูรณาการอาเซียน  

เช่ือมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก

ระดับประเทศ
ระดับกลุ่มจังหวดั
ระดับจังหวดั

ระดับชุมชน

มหาวทิยาลยักบัการเป็นศูนย์กลาง
ของกจิกรรม
INNOVATION HUB
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VIII
ก้าวใหม่สู่การเป็น
มหาวทิยาลยั 4.0

สร้างคน

สู่ความเป็นเลศิสร้างความรู้

สร้าง
นวตักรรม

ตอบสนอง
ความต้องการ

ของ

โลก

ประเทศ-
กลุ่มประเทศ

ภูมิภาค-ท้องถิ่น

ชุมชน4.0
20
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การด าเนินงานพนัธกจิสัมพนัธ์
ตามยุทธศาสตร์ชาตแิละตามศาสตร์พระราชา

เพ่ือสร้างคุณค่าและการพฒันาอย่างยัง่ยืน
โดย

ศาสตราจารย์ ดร.วจิติร ศรีสอ้าน


