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ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมื อง เทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา เช่น
การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้ าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้ กรอบการค้ าเสรี ของอาเซียนกับ
จีน ญี่ ปนุ่ และอินเดีย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะ
การเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุ สังคมของความเป็ นวัตถุนิยม สังคมที่เน้ นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพ
บัณฑิต ปั ญหาวิกฤติด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้ อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้ เกิด
ภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมาก ดังนันอุ
้ ดมศึกษาไทยในช่วงปี 2555 - 2559 ต้ องมีการพัฒนาอย่างก้ าว
กระโดด เพื่อเป็ นแหล่งความรู้ ที่ตอบสนองการแก้ ไขปั ญหาวิกฤติและชี ้นาการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของชาติและ
ท้ องถิ่นโดยเร่ งสร้ างภูมิค้ มุ กันในประเทศให้ เข้ มแข็งขึน้ ภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และต้ อง
ส่งเสริ มการพัฒนาประเทศให้ สามารถแข่งขันได้ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ ความสาคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้ มีคณ
ุ ภาพ ผลิตกาลังคนที่มีศกั ยภาพตรงตามความต้ องการของตลาดงาน
สามารถทางานเพื่อดารงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคณ
ุ ธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทัง้
ร่ างกายและจิตใจ รวมทังพั
้ ฒนาอาจารย์ให้ เป็ นมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้ เป็ นอาจารย์ พัฒนา
วิช าชี พ อาจารย์ ใ ห้ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ของสัง คม มี ก ารจัด การเพื่ อ พัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศโดยใช้ ค วามรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ บนพื ้นฐานการผลิต และการบริ โภคที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สขุ ที่ยงั่ ยืนของประเทศไทย ทังนี
้ ้โดยอาศัยการบริ หารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุ ก
ซึง่ มีกลยุทธ์การเงิน และพระราชบัญญัตอิ ดุ มศึกษา เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็ นแหล่ งองค์ ความรู้ และพัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อ
การพัฒนาชาติอย่ างยั่งยืน สร้ างสังคมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคม
อาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ”
ตัวชี ้วัดและเป้าหมายที่สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ ปี 2559 จานวนรวม 7 ตัวบ่งชี ้
1. ร้ อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้ รับจัดลาดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กาหนด
1) ภาพรวมของประเทศ เท่ากับ 6 %
2) กลุม่ สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นเลิศในการสร้ างองค์ความรู้เพื่อชี ้นาสังคมและเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศในการแข่งขันระดับโลก เท่ากับ 100 %
2. ร้ อยละของอาจารย์ที่ได้ รับการรับรองศักยภาพความเป็ นอาจารย์มืออาชีพตามที่ สกอ. กาหนด เมื่อเทียบกับ
จานวนอาจารย์ทงหมด
ั้
เท่ากับ 25 %

ข

3. คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจยั /งานสร้ างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ตอ่ จานวนอาจารย์ ≥ 3.51
(คานวณจากข้ อมูลของสมศ. แต่ปรับเป้าหมายให้ สอดคล้ องตามกลุม่ สถาบัน)
4. ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผา่ นการสอบใบประกอบวิชาชีพหรื อใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติ
เท่ากับ 100 % (โดยครอบคลุมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต เท่ากับ ≥ 4.51
6. ร้ อยละของหลักสูตรที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหน่วยงานสถาบันวิชาชีพ / องค์กรซึง่
เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เท่ากับ 20 %
7. ร้ อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้ จา่ ยต่อหน่วยคุณภาพ เท่ากับ 100 %
ยุทธศาสตร์ มี 4 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ “LEGS” STRATEGY
L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education and
Quality Education for All) (เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ ขบั เคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม)
E = Educator Professional (พัฒนาอาจารย์ให้ เป็ นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้ เป็ นอาจารย์)
G = Graduated with Quality and Social Responsibility (ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้ าวกระโดด)
S = Satang Utilization (ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์ กรให้ ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์ รวม
กลยุทธ์ 1.1 กาหนดคุณค่าและสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วมของอุดมศึกษาไทย
กลยุทธ์ 1.2 บริหารอุดมศึกษา โดยยึดเป้าหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 1.3 สร้ างระบบการประเมินศักยภาพ และ พัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรรมการสภาของ
สถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ์ 1.4 สร้ างระบบการปิ ดและยุบรวม หลักสูตร/ คณะวิชา / มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศกั ยภาพให้ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาชันน
้ าระดับโลก
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยให้ มีบทบาทสูงในประชาคมอุดมศึกษาอาเซียนโดยเฉพาะ
ด้ าน Higher Education Manpower Mobilization
กลยุทธ์ 1.8 สร้ างระบบและกลไกเพื่อรองรับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งกับ
หน่วยงาน ภาคการผลิตในด้ านการเรี ยนการสอนและการวิจยั
กลยุทธ์ 1.9 พัฒนาโครงสร้ างและบทบาทหน้ าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ค

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 พัฒนาอาจารย์ ให้ เป็ นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้ เป็ นอาจารย์
กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มปริมาณอาจารย์ให้ ตรงตามความต้ องการในการผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาอาจารย์ให้ เป็ นมืออาชีพอย่างเป็ นระบบ
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้ มีความแข็งแกร่งในการทาวิจยั
กลยุทธ์ 2.4 ปฏิรูประบบค่าตอบแทนอาจารย์
กลยุทธ์ 2.5 พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่ างก้ าวกระโดด
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบการเข้ าศึกษา การเรี ยนรู้ และการสาเร็จการศึกษาที่ยืดหยุน่ หลากหลาย
ตอบสนองในทุกกลุม่ วัย
กลยุทธ์ 3.2 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ให้ ได้ รับการรับรองในระดับอาเซียนและระดับโลก
กลยุทธ์ 3.3 สร้ างระบบและกลไก เพื่อจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุก
หลักสูตร
กลยุทธ์ 3.4 ปรับปรุงระบบติดตาม และประเมินบัณฑิตรวมทังพั
้ ฒนาบัณฑิตหลังเข้ าสูต่ ลาดงาน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
กลยุทธ์ 4.1 วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้ จา่ ยต่อหน่วยคุณภาพ
กลยุทธ์ 4.2 จัดทาแผนกลยุทธ์การเงินให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
กลยุทธ์ 4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาโดยคานึงถึงความต้ องการ
กาลังคนของประเทศ
กลยุทธ์ 4.4 กากับ ติดตามประเมินผลการใช้ งบประมาณอย่างเหมาะสม (utilization
management) ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ในปี การศึก ษา 2559 ได้ ตัง้ เป้ าหมายการผลิ ต บัณ ฑิ ต โดยมี สัด ส่ว นการรั บ นัก ศึก ษาในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ : มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ น 40 : 10 : 50 เท่ากับ
235,412 : 58,853 : 294,266 คน ซึง่ สอดคล้ องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 2565) สาหรับแนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั ิ ต้ องมีคณะกรรมการประกอบด้ วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ ง ทาหน้ า ที่ ว างระบบและกลไกตัง้ แต่กระบวนการน ายุท ธศาสตร์ ดัง กล่าวไปเผยแพร่ ให้ กับ ทุก
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องไปดาเนินการ รวมทังมี
้ ระบบกากับติดตามประเมินผลทุก 1 ปี เพื่อ
นาผลมาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในช่วง
กลางของแผน (ในปี 2557) และสรุปผลการดาเนินงานตามแผน เมื่อสิ ้นสุด ปี 2559 เพื่อนาไปวางแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อไป

บทที่ 1
ภาพอนาคตที่มีผลกระทบตออุดมศึกษาไทย
1.1 ภาพอนาคตของสังคมโลกและสังคมไทยที่มีผลกระทบตออุดมศึกษาไทยในป 2559
ประเทศไทยอยูใ นชว งเวลาที่ตอ งเผชิญ กับ สถานการณท างเศรษฐกิจ

สัง คม การเมือ ง

เทคโนโลยี พลัง งานและสิ่ง แวดลอ มที่เ ปลี่ย นแปลงอยา งรวดเร็ว และสง ผลกระทบอยา งรุน แรงมาก
ขึ้น กวา ชว งที่ผา นมาซึ่ง มีผ ลกระทบตอ การบริห ารจัด การอุด มศึก ษา ทั้ง นี้อุด มศึก ษาตอ งคํา นึง ถึง
ความเสี่ย งในประเด็น ที่สง ผลตอ การแกไ ขปญ หาและการพัฒ นาประเทศ เพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถ
ในการแขง ขัน และเพื่อ ใหส ถาบัน อุด มศึก ษาไดเ ตรีย มความพรอ มใหดํา รงอยูไ ดทา มกลางความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยมีการวิเคราะหในประเด็นดังตอไปนี้
1) เศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยต อ งเผชิญ การเปลี่ย นแปลงเพื่อ ปรับ ตัว
เข า สูเ ศรษฐกิ จ โลกเนื่ อ งจากกลุ ม ประเทศในภูมิ ภ าคเอเชี ย มี บ ทบาทสํา คัญ ทางเศรษฐกิจ เพิ่ม มาก
ขึ้น และมี แ นวโนม ที่ จ ะเป น ศูน ย ก ลางเศรษฐกิ จ โลก การรวมกลุม เศรษฐกิจ ภายใตก รอบการค า เสรี
ของอาเซี ย นกั บ จี น ญี่ ปุ น และอิ น เดี ย และการก า วสูป ระชาคมอาเซีย นในป 2558 ตลอดจนกรอบ
ความรว มมือ ตา งๆ ส ง ผลกระทบต อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศไทย ซึ่ ง ต อ งมี ก าร
เตรี ย มความพรอ มในหลายด า น ได แ ก การพั ฒ นาคนเพื่ อ ตอบสนองตลาดแรงงานที่ เ ปลี่ ย นแปลง
อย า งรวดเร็ว การให ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ย วกับ กฎ กติก าตา งๆ ของอาเซีย นเพื่อ รองรับ การแขง ขัน
ที่สู ง ขึ้น เนื่อ งจากการเคลื่ อ นยา ยสิ น ค า บริก าร แรงงาน และเงิ น ทุน อยา งเสรี การปรับ ตั ว หรื อ การ
กํา หนดขอ ตกลงรว มเพื่อ ไมใ ห มี ก ารเสี ย เปรีย บกัน ในกลุ ม สมาชิก มากเกิน ไป เนื่อ งจากมีค วาม
แตกตา งของระดับ การพัฒ นาในประเทศกลุ ม อาเซีย น การเปลี่ย นแปลงดัง กลา วส ง ผลใหอุ ด มศึก ษา
ไทยตองใหค วามสํา คั ญในประเด็ น ดั ง ต อ ไปนี้
(1)

อุด มศึก ษาตอ งจัด การศึก ษาที่เ นน เรื่อ งภาษาอัง กฤษ และภาษาของประเทศใน

ภูมิภ าคอาเซีย น เพื่อ ใหค นไทยสามารถสื่อ สารกับ ประเทศเพื่อ นบา นไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ และ
เพิ่มโอกาสในการดํารงชีพและทํางานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน
(2)

อุ ด มศึก ษาต อ งสง เสริม การเรีย นรูเ รื่ อ งอาเซีย นศึก ษาให ม ากขึ้น เพื่ อ ใหค วามรู

เกี่ย วกับ วั ฒ นธรรม ประเพณี ความหลากหลายทางชาติพัน ธุ แ ละระบอบการปกครอง โดยเฉพาะ
ความรูดา นกฎหมายเพื่อเตรีย มการสํา หรั บ การทํา งานขา มชาติ

2

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

(3) อุดมศึกษาตองสรางบัณฑิตที่พรอมปรับตัว มีทักษะในการทํา งาน สามารถดํา รงชีวิต
อยูท า มกลางความแตกตา งของเชื ้อ ชาติ ศาสนา วัฒ นธรรมและภาษาไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และมีศักยภาพสูง เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(4) อุดมศึก ษาตองใหค วามสํา คัญกับเรื่อ งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษา เพื่อ
พัฒ นาคุณ ภาพบัณ ฑิต ใหเ ทีย บเคีย งไดก ับ ตา งประเทศ และสรา งความเขม แข็ง ของเครือ ขา ย
อุดมศึกษาระหวางประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาใหใกลเคียงกัน โดยผานโครงการบริการ
วิชาการรวมกัน
(5) อุดมศึก ษาควรเรงพัฒนาอาจารยทั้ง ในเชิงปริม าณและคุณภาพ เพื่อใหสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการจัดการศึกษา ที่พรอมรับการเปนประชาคมอาเซียนและยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาใหเปนสากล เชน โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระหวาง
ประเทศ เปนตน
(6) อุด มศึก ษาตอ งไดรับ การรับ รองคุณ ภาพในระดับ นานาชาติ โดยอาจสรา งเกณฑ
มาตรฐานในการเทียบเคียงคุณภาพรวมกัน
ความจําเปนในการปรับตัวตามเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคจําเปนตองสรางความพรอมเพื่อให
สามารถใชโอกาสที่เกิดขึ้นไดอยางรูเทาทันและเพิ่มภูมิคุมกันของทุนที่มีอยูในสังคมไทยควบคูไปดวย
ทั้ง นี้ป ระเทศไทยไดอัญ เชิญ ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งมาเปน ปรัช ญานํา ทางในการพัฒ นาและ
บริหารประเทศตั้ง แตร ะยะแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
จนถึง ปจ จุบ ัน ดัง จะเห็น ไดจ ากการติด ตามประเมิน ผลการพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25550 – 2554) ที่พ บวาเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
ความเขม แข็ง และเติบ โตอยา งมีคุณ ภาพ ทํา ใหคุณ ภาพชีวิต ของคนไทยดีขึ้น มีห ลัก ประกัน ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย และความยากจนลดลง
ดัง นั้น ภายใตส ถานการณที่ยัง คงมีก ารเปลี่ย นแปลงอยา งมากมายทั้ง ภายในและภายนอก
ประเทศที ่ส ง ผลตอ การพัฒ นาประเทศในอนาคต ไมว า จะเปน ดา นเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ ง
พลังงานและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเทคโนโลยี ทําใหจําเปนตองเตรียมความพรอมและสรางภูมิคุมกัน
ของประเทศใหเ ขม แข็ง โดยยัง คงตอ งยึดหลัก การปฎิบัติต ามแนวทางปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาที่ดีงามอันเปนมรดกของชาติ เพื่อใหค นไทยสามารถ
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ปรับ ตัว รองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงในอนาคตไดอ ยา งมั่น คง และเพื่อ สรา งความเขม แข็ง
และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การผสมผสานเศรษฐกิ จ กั บ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ผ ลั ก ดั น ให เ กิ ด เศรษฐกิ จ
ฐานความรู (knowledge-based economy) ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและความรูที่
เหมาะสมมาพัฒนาใหเกิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีบทบาทมากขึ้นในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อสรางสรรค องคความรูหรือนวัตกรรม ภายใตการสนับสนุนของรัฐในดานงบประมาณและ
ทรัพยากรอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาตอยอดความรูและการใชเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีการ
สนั บ สนุ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในระดั บ ภู มิ ภ าคและท อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ค วามใกล ชิ ด กั บ ชุ ม ชนให ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญในการใชความรูและงานวิจัยเพื่อพัฒนาใหมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรวมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาความรูและเปนพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศใหมั่นคงและยั่งยืน อุดมศึกษาตอง
เปนแกนนําในการเชื่อมโยงงานวิจัยลงสูพื้นที่ผานกระบวนการบริการวิชาการ เกิดเปนเครือขายในการ
พัฒนาที่ทํางานประสานความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ยังเปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญอยางตอเนื่อง
ควบคูกัน ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยมีภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง มีภาค
การเกษตรเปนแหลงผลิตที่กอใหเกิดรายไดหลักของประชาชนคนไทยสวนใหญ และมีภาคบริการที่มีบทบาท
สําคัญในการสรางมูลคาเพิ่ม ระบบเศรษฐกิจในทุกภาคสวนที่กลาวขางตนลวนตองการปจจัยสนับสนุนดาน
กําลังคนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
ทั้งนี้การผลิตและพัฒนากําลังคนจะตองมีการวางแผนบนพื้นฐานขอมูลที่สอดคลองกับปริมาณและความ
ตองการของประเทศ เพื่อใหเปนพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย จึงควรมีฐานขอมูล
สารสนเทศดานกําลังคนของประเทศจากทุกหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เชื่อมโยง
ซึ่งกันและกันเพื่อใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวได
2)

การเปลี่ยนแปลงของสั งคมไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส ง ผลต อ ความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเขาสูสังคมผูสูงอายุ วิถีการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เปน
สังคมออนไลน มีการสื่อสารไรพรมแดน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มีการใหความสําคัญกับ
คุณภาพและมาตรฐานในดานตางๆ โดยเฉพาะดานการศึกษามากขึ้น รวมทั้งมีความขัดแยงทางความคิด
ดานสังคมและการเมือง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอการพัฒนาอุดมศึกษาไทยที่เปนทั้ง
อุปสรรคและโอกาส ดังนี้
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(1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรทีเ่ ขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุของหลายประเทศในโลก
รวมทั้งประเทศไทยมีผลตอการเคลื่อนยายคนวัยทํางานขามประเทศ และจะมีผลกระทบกับการพัฒนาประเทศ
ไทยในอีก 10-20 ปขางหนาอยางมาก เนื่องจากในปจจุบันการเพิ่มของประชากรคอนขางคงที่หรือเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ลดลง มีการแตงงานชาและมีบุตรนอยลง จํานวนเด็กในวัยเรียนชวงมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเปน
ประชากรที่จะเขาสูสถาบันอุดมศึกษามีแนวโนมลดลงตามลําดับ ในขณะที่ความเจริญกาวหนาทางการแพทย
และสาธารณสุขทําใหผูสูงวัยมีสุขภาพดีขึ้นและอายุยืนยาว มีการแขงขันเพื่อแยงชิงแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน
ที่มีคุณภาพ อุดมศึกษาตองเตรียมการเพื่อปองกันและแกปญหาที่จะเกิดขึ้น โดยตองมีการวางแผนกําลังคน
อย างเป นระบบ มี ฐานข อมู ลกํ าลั งคนเพื่ อผลิ ตให ตรงกั บความต องการ โดยเฉพาะสาขาที่ ขาดแคลน
สถาบันอุดมศึกษาตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพใหกลุมวัย
ทํางาน และสงเสริมผูสูงอายุใหมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Productivity)
ระบบการศึ กษาทั้ งในระบบ นอกระบบ และการศึ กษาตามอั ธยาศั ยต องช วยพั ฒนาคนทุ กวั ย ทุ กระดั บ
การศึกษา เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต อันเปนการสรางศักยภาพและเตรียมพรอมสูการเปนสังคมผูสูงอายุ
(2) การเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัฒนสงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม พึ่งพา
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันมากขึ้น การหลั่งไหลของวัฒนธรรมตางชาติทําใหคานิยมและ
ประเพณีดั้งเดิมที่ดีงามถูกทําลาย สังคมไทยเผชิญวิกฤติความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม มีการ
แสวงหาราย ไดเพื่อสนองการบริโภค การชวยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ขาดความมีน้ําใจ เกิดการแกงแยงเอา
เปรียบซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคี มีความขัดแยงทางความคิดอยางรุนแรง ไมเคารพสิทธิผูอื่นและขาด
การคํานึงถึงประโยชนสวนรวม เปนแนวโนมที่มีนัยสําคัญที่อุดมศึกษาตองมีสวนรวมในการสงเสริมสุข
ภาวะของคนไทยใหมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ และใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม
ธรรมาภิบาลและการตอ ตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมากยิ่งขึ้นควบคูไปกับการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมในตัวผูเรียน
(3) การใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษาในการผลิตบัณฑิต เปนนโยบายที่ทุกประเทศ
พัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง แตประเทศไทยยังไมสามารถปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางเปนรูปธรรม
เนื่องมาจากความไมเปนเอกภาพของการศึกษาทั้งระบบ การขาดผูนําระดับสูงที่มีวิสัยทัศนดานการศึกษา
ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายได อ ย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง ไม มี ก ารกํา หนดวิสั ย ทั ศ น แ ละคุ ณ ค า ร ว มของ
อุดมศึกษา รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาตองปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหสงเสริมการคิดวิเคราะห
มากกวาการทองจํา และมีทักษะในการทํางานมากกวาการรูรอบในเชิงทฤษฎี ตลอดจนตองผลิตและ
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ยกระดับวิชาชีพอาจารยใหสามารถสงเสริมคนดีและคนเกงมาเปนอาจารย นอกจากนี้ตองปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตบัณฑิตสําหรับศตวรรษที่ 21 ใหมีความสามารถที่หลากหลาย มีทักษะสูงและสื่อสารดวย
ภาษาตางประเทศได เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหเปนที่ยอมรับไดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การจัดการ
ศึกษาใหมีคุณภาพเป นภารกิจของทุก สถาบันอุดมศึกษาที่ตองอาศัยความร วมมื อของผูบริ ห ารที่ตอง
ผลักดันสงเสริมใหบุคลากรในสถาบันตระหนักในคุณคาของคุณภาพของงานที่สงผลตอการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาองคการ และเพื่อสรางความมั่นใจใหกับสังคมในคุณภาพของบัณฑิต
(4) การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับปญหาดานความมั่นคงของประเทศ ทั้งที่มาจากความ
เสี่ยงของการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติที่มีแนวโนมขยายตัวทั่วโลกและมีรูปแบบที่ทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น และทั้งที่มาจากปญหาความไมสงบภายในประเทศ เชน ความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใตที่ยังคงมีอยู ความแตกแยกที่มีปญหาจากความเหลื่อมล้ําไมเปนธรรมในสังคม ความแตกแยกทาง
ความคิดที่ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง ตลอดจนเสถียรภาพของรัฐบาล นับวามีความสําคัญใน
การสรา งสั งคมให มีคุณภาพชี วิตที่ มี ค วามมั่ นคงและปลอดภัย แมวา แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แสดงถึงประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเรื่องการเพิ่มรายไดใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตขีด
ความสามารถในการปองกันการทุจริตของประเทศยังตองปรับปรุง และยังคงมีปญหาในความขัดแยงทาง
การเมือง อุดมศึกษาควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมเพื่อชี้นําการพัฒนาระบบราชการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล การพัฒนาระบบและกลไกการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสรางความเปนธรรมใน
การเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับการปลูกจิตสํานึกคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล แกเยาวชน และ
ประชาชนไทยทุกกลุม
3) พลังงานและสิ่งแวดลอม ในชวงที่ผานมาประชาคมโลกและประเทศไทยตองประสบปญหา
วิกฤติดานพลังงานอันเนื่องมาจากตนทุนพลังงานในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอ
ระบบเศรษฐกิจ ทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรม ภาคขนสงและบริการ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของ
โลกมีแนวโนมจะเปนปญหาสําคัญ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทําใหเกิดความไมสอดคลองระหวาง
การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต แนวโนมดังกลาวทําใหทุกประเทศใหความสนใจกับเรื่องของ
พลังงานและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง ประเทศไทยจึงควรใหความสําคัญกับนโยบายการแกปญหาดานความ
มั่นคงของพลังงานควบคูกับความมั่นคงดานอาหารซึ่งจะชวยสงเสริมความมั่นคงของประเทศใหประชาชนมี
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คุณภาพชีวิตที่ดี มีพลังงานใชอยางเพียงพอและเหมาะสมตอความตองการ นําไปสูการพัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนแบบอยางของการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางไมเคยเปนมากอน การบริหารจัดการภัยพิบัติ
และการบริหารวิกฤติในภาวะฉุกเฉินเปนประเด็นทาทายที่ประเทศไทยตองเตรียมการบริหารความเสี่ยงให
พรอมเผชิญกับภัยพิบัติจากธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา อุดมศึกษาควรมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูลเพื่อรองรับภัยทางธรรมชาติ และ
การศึกษาวิจัยเพื่อสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โดย
ครอบคลุมประเด็นพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เพื่อลดความเสี่ยงในการขาด
แคลนพลังงานและชวยรักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงการใหความรูและสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอม และการประหยัดพลังงานใหกับนักศึกษา เยาวชนและประชาชนทุกระดับ
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาอุดมศึกษาไทยในป 2559

นอกจากจะตองเปนแหลงความรูที่

ตอบสนองการแกไขปญหาวิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถิ่นโดยเรงสรางภูมิคุมกัน
ในประเทศใหเขมแข็งขึ้นภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว ยังตองสงเสริมการพัฒนาประเทศ
ใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหมีคุณภาพ ผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความตองการของตลาดงาน สามารถทํางานเพื่อ
ดํารงชีพตนเองและเพื่อชวยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจ
รวมทั้งพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย พัฒนาวิชาชีพอาจารยให
เปนที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใชความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม
ความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
เพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก ซึ่งมีกลยุทธ
การเงิน และพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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1.2 ขอมูลพืน้ ฐานและแนวโนมเกี่ยวกับอุดมศึกษาในชวงป 2555 -2559
ตาราง 1- 1 จํานวนนักศึกษารวม จํานวนประชากรวัย 18-24 ป และสัดสวนของนักศึกษารวม : ประชากร
วัย 18-24 ป ในปการศึกษา 2555-2559
หนวย : พันคน
ป

2551

จํานวน

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

1,950.00 1,995.00 2,068.00 2,163.00 2,222.00 2,293.20 2,364.40 2,435.60 2,506.80

นักศึกษารวม 1
จํานวน

6,753.00 6,685.00 6,649.20 6,591.93 6,540.03 6,488.13 6,436.23 6,384.33 6,332.43

ประชากรวัย
18-24 ป 2
สัดสวนจํานวน

28.88%

29.84%

31.10%

32.81%

33.98%

35.34%

36.74%

38.15%

39.59%

นักศึกษารวมตอ
จํานวนประชากร
วัย 18 – 24 ป
ที่มา : 1) ประมาณการจํานวนนักศึกษารวมโดยใชขอมูลจํานวนนักศึกษาจากขอมูลสารสนเทศอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2553

ตาราง 1 - 2 สรุปการมีงานทําของบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 - 10
การมีงานทําของบัณฑิต

ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
(พ.ศ.2545 - 2549)
(ใชขอมูลปการศึกษา 25491)
จํานวน
รอยละ

ไดงานทํา

ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550 - 2554)
(ใชขอมูลปการศึกษา 25532)
จํานวน
รอยละ

136,373

75.02

57,833

67.79

ไมไดทํางานและไมไดศึกษาตอ

33,165

18.24

22,888

26.83

กําลังศึกษาตอ

12,255

6.74

4,597

5.39

181,793

100.00

85,318

100.00

ผลรวม
รอยละของผูมีงานทําและศึกษาตอ

81.76

ที่มา : 1) จากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
2) จากฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปการศึกษา 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(http://www.job.mua.go.th/codes/index.php)

73.18
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ตาราง 1 – 3 สรุปสถานภาพการทํางานของบัณฑิตประจําปการศึกษา 2553
สถานภาพการทํางานของบัณฑิต

จํานวน (คน)

ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ

รอยละ

16,066

27.78

1,666

2.88

พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน

31,269

54.07

ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ

4,685

8.10

243

0.42

อื่นๆ (ระบุ)

3,904

6.75

รวมทั้งหมด

57,833

100.00

รัฐวิสาหกิจ

พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ

ที่มา : ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปการศึกษา 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(http://www.job.mua.go.th/codes/index.php)

ตาราง 1- 4 แนวโนมงบประมาณของอุดมศึกษา
ปงบประมาณ งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
การศึกษา

งบประมาณ
อุดมศึกษา

รอยละของ
งบประมาณ
อุดมศึกษาตอ
งบประมาณ
การศึกษา

รอยละของ
งบประมาณ
อุดมศึกษาตอ
งบประมาณ
แผนดิน

รอยละของ
งบประมาณ
การศึกษาตอ
งบประมาณ
แผนดิน

2552

1,835,000.00

419,233.20

74,876.10

17.86

4.08

22.85

2553

1,700,000.00

346,713.10

69,253.21

19.97

4.07

20.39

2554

2,070,000.00

392,454.10

78,678.99

20.05

3.80

18.96

2555

2,380,000.00

418,616.30

82,206.54

19.64

3.45

17.59

2556

2,372,453.00

442,856.50

96,077.02

21.69

4.05

18.67

2557

2,515,743.00

461,957.00

101,932.10

22.07

4.05

18.36

2558

2,659,033.00

481,057.50

107,787.18

22.41

4.05

18.09

2559

2,802,323.00

500,158.00

113,642.26

22.72

4.06

17.85

ที่มา : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555
http://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER29/GENERAL/DATA0000/00000114.PDF
หมายเหตุ : ขอมูลงบประมาณป 2552 – 2555 เปนตัวเลขจากการใชงบประมาณจริงจากสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
ขอมูลงบประมาณป 2556 – 2559 เปนตัวเลขประมาณการโดยใชหลักการทางสถิติ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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ตาราง 1-5 จํานวนผูดาํ รงตําแหนงทางวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา
ป

ตําแหนงทางวิชาการ

ระดับการศึกษา

ศ.:รศ : ผศ : อ.
(สัดสวนตอ 100)

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

0

14

59

432

505

0.94

รองศาสตราจารย

0

113

2,223

3,310

5,646

10.46

ผูชวยศาสตราจารย

2

502

6,077

4,039 10,620

19.68

อาจารย

41

7,741

23,924

5,494 37,200

68.92

ผลรวม

43

8,370

32,283

13,275 53,971

100.00

0.08

15.51

59.82

24.60 100.00

0

6

66

509

581

1.02

รองศาสตราจารย

0

69

2,251

3,997

6,317

11.05

ผูชวยศาสตราจารย

0

386

6,323

5,205 11,914

20.85

อาจารย

0

5789

24,509

8,037 38,335

67.08

ผลรวม

0

6250

33,149

17,748 57,147

100.00

ต่ํากวาป.ตรี: ป.ตรี:ป.โท: ป.เอก

0
10.94

58.01

31.06 100.00

25501 ศาสตราจารย

ต่ํากวาป.ตรี: ป.ตรี:ป.โท: ป.เอก
(สัดสวนตอ 100)
25532 ศาสตราจารย

(สัดสวนตอ 100)

ปริญญา
เอก

ผลรวม

ที่มา : 1) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2551-2554)
2) สารสนเทศอุดมศึกษา http://www.info.mua.go.th/information/

จากขอมูลพื้นฐานในตาราง 1-1 ถึง 1-5 พบวาสัดสวนจํานวนนักศึกษารวมตอจํานวนประชากรวัย
18 – 24 ป เพิ่มขึ้นทุกป แตเมื่อพิจารณาจากสถานะภาพการทํางานของบัณฑิตก็พบวาในป 2553 มี
สัดสวนของบัณฑิตที่มีงานทําและศึกษาตอลดลงเมื่อเทียบกับป 2549

โดยผูมีงานทําสวนมากเปน

พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน โดยมีงบประมาณอุดมศึกษาตองบประมาณการศึกษาอยูระหวางรอย
ละ 17-25

เมื่อพิจารณาจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการพบวาในป 2553

มีสัดสวนของ

อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยเพิ่มจากป 2550 รอยละ 0.08 และรอง
ศาสตราจารยเพิ่มจาก ป 2550 รอยละ 0.59
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1.3 วิสัยทัศนประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค
ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ที่โปรงใส เปนธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค
และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือขายดานการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาค
อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการ
เปนสังคมคารบอนต่ํา
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4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เปาหมายหลัก
1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง
สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา 5.0 คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี
ความเขมแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการเพิ่ม
ผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศใหมีสัดสวนไมต่ํา
กวา รอยละ 40.0
4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มีรายได
สูงสุด รอยละ 10.0 กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน สัดสวนแรงงาน
นอกระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น
2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสัดสวน
ประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
4) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ และสัดสวนการปลอยกาซเรือน
กระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว
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ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
(1) สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง โดยสรางความเปนธรรมในการ
จัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลในการ
พัฒนาอาชีพ
(2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ โดยพัฒนาระบบการบริการสาธารณะใหมีคุณภาพมีชองทางเขาถึงอยางเทาเทียมกัน พัฒนา
ระบบสวัสดิการสังคมใหมีคุณภาพ พัฒนาระบบการออมที่หลากกลาย เสริมสรางความเสมอภาคระหวาง
หญิงและชาย
(3) เสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี โดยเพิ่มความสามารถของชุมชนในการจัดการ
ปญหาของชุมชนดวยตนเอง พัฒนาระบบมาตรฐานคุมครองผูบริโภค
(4) สรางความสัมพันธของคนในสังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาล เพิ่มชอง
รับขอรองเรียนใหความชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายที่ไดรับความเดือดรอน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
(1) การปรับโครงสรางการกระจายตัวประชากรอยางเหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
(2) พัฒนาคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง เรียนรูการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม
(3) ลดป จ จั ย เสี่ ย งต อ สุ ข ภาพ พั ฒ นาทั ก ษะความรู ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพ ส ง เสริ ม การแพทย
ทางเลือก
(4) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต พรอมสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และ
สามารถเลือกศึกษาไดสอดคลองกับความตองการ
(5) สรางความเขมแข็งของสถาบันสังคม สรางคานิยมภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ยอมรับความ
แตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
มุงพัฒนา (1) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคการเกษตรใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน โดยสนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเทาเทียมและเปนธรรม ใหความสําคัญกับระบบ
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน (2) เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โดยใหสถาบันการศึกษา
รวมวิจัยกับภาคเอกชนเพื่อวิจั ย สรางองค ความรู นําความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มาชวยสรา ง
มูลคาเพิ่มยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสินคา ผลผลิตการเกษตร (3) การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรตลอดหวงโซการผลิต (4) สรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดแกเกษตรกร โดยยกระดับอาชีพ
เกษตรกร พัฒนาวิสาหกิจชุมชน (5) สรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพ โดยสงเสริม
การเกษตรแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนําของเหลือภาคการเกษตรมาผลิตเปน
พลังงานทดแทน (6) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทสและความ
เขมแข็งภาคเกษตร (7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน
4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
(1) ปรับโครงสร า งเศรษฐกิ จสูการพั ฒ นาที่มีคุณภาพและยั่ง ยืน โดยสร า งความเขมแข็ง ให
ผูประกอบการในทุกระดับ
(2) พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมมาใชในการตอยอด เพิ่มมูลคาใหกับ
ภาคการผลิต ในลักษณะความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
(3) พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียมและเปนธรรมโดยพัฒนา
ตลาดเงิน ตลาดทุน และจัดระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา
(4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพโดยดําเนินนโยบายการเงินที่ทันตอ
สถานการณ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรและการบริหารงบประมาณสงเสริมเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน
โครงการพื้นฐานและการใหบริการขั้นพื้นฐาน
5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
มุงพัฒนา(1) การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและ ระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความ
รวมมือในอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน (2) พัฒนาฐานการลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดับอนุภูมิภาค รวมทั้งการบูรณาการแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานเพื่อบรรลุผลประโยชน
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รวมกัน (3) สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐานไดรับการยอมรับในระดับสากล ยกระดับฝมือแรงงาน (4) สรางความเปน
หุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายแรงงาน การขยายการลงทุนไปสู
ตางประเทศ และความรวมมือในภูมิภาคในการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ (5) การสรางความเปน
หุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริม
แรงงานไทยในตางประเทศ (6) การมีสวนรวมอยางสําคัญในการปองกันภัยจากการกอการรายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย (7) การเสริมสรางความรวมมือที่ดี
ระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม (8) การผลักดันการจัดท าความตกลงการคาเสรีและวางแนวทางปองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น (9)
การสงเสริมใหนักลงทุนตางชาติใชประเทศไทยเปนฐานธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและการสนับสนุนบทบาท
ขององคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร (10) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการ
พัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น
6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
มุงพัฒนา (1) อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม โดยการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ที่ดินทรัพยากรทางทะเลชายฝง บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากร
ชีวภาพมากขึ้น (2) ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ําเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลด
ปริมาณกาซเรือนกระจก การวางผังเมืองที่ผสานวัฒนธรรมสังคมระบบนิเวศเขาดวยกัน (3) การควบคุม
และลดมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะ ของเสียอันตราย ติดเชื้อ และระบบเตือนภัยที่มีมาตรฐาน(4)
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงกฎหมายการเก็บภาษี
สิ่งแวดลอม สรางรายไดจากความหลากหลายทางชีวภาพ (5) สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดาน
สิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคม
โลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (โปรงใสและเปนธรรม
อยางบูรณาการ

บทที่ 2
ผลการดําเนินงานของอุดมศึกษาในชวงป 2550 – 2554
2.1 ผลประเมินการดําเนินงานของอุดมศึกษาในชวงป 2550 – 2554 ตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
ปจจุบันการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศไดยึดตามแนวทางกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการจัดทํากรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยแผนดังกลาวเปนแผนเชิงรุกที่มองไปขางหนา ชี้นําทิศทางและเปาหมาย
การพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศในระยะยาว และมีเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรร
มาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
ตาราง 2-1 ผลประเมินการดําเนินงานของอุดมศึกษา ปการศึกษา 2553 ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
ตัวบงชี้ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)

1. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือ กับสมาคม

เปาหมายชวง 5 ป แรก
(พ.ศ. 2551-2554)
ตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553

90

มีการดําเนินการ แตยังไมมี

วิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการ

การเก็บขอมูล

สราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร
2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

30

26.60

3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรร

ไมถูกวัดในชวง 5 ปแรก

มีการดําเนินการ แตยังไมมี

ทรัพยากรจากงบประมาณแผนดิน เพื่อสงเสริมงานวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการประเมินศักยภาพ
การผลิตงานวิจัย

การเก็บขอมูล
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ตัวบงชี้ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)

4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดรับการ

เปาหมายชวง 5 ป แรก
(พ.ศ. 2551-2554)
ตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553

ไมถูกวัดในชวง 5 ปแรก

มีการดําเนินการ แตยังไมมี

จัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยพิจารณา

การเก็บขอมูล

จากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ.
5. รอยละของสภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่ในการ

ไมถูกวัดในชวง 5 ปแรก

นําสถาบันอยางมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ

มีการดําเนินการ แตยังไมมี
การเก็บขอมูล

เนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการ

70

56.12

90

มีการดําเนินการ แตยังไมมี

ตามหลักธรรมาภิบาล
7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธการเงินและมี
การจัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคลองกับวิสัยทัศน

การเก็บขอมูล

พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรของสถาบัน
8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพ

ไมถูกวัดในชวง 5 ปแรก

ของอาจารยประจําอยางตอเนื่อง
9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไก

มีการดําเนินการ แตยังไมมี
การเก็บขอมูล

80

40

80

48.16

90

61.17

70

54.48

สนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ผานตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริงและเปน
ปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับศูนยขอมูล
สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ (ถามี)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ตัวบงชี้ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
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เปาหมายชวง 5 ป แรก
(พ.ศ. 2551-2554)
ตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553

80

มีการดําเนินการ แตยังไมมี

13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ สาย
สนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน
ในระดับ ≥ 3.51 จาก 5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด
13.1 ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกระดับ

การเก็บขอมูล
13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร

80

มีการดําเนินการ แตยังไมมี
การเก็บขอมูล

13.3 ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ

80

มีการดําเนินการ แตยังไมมี
การเก็บขอมูล

13.4 ความพึงพอใจระดับสายสนับสนุน

80

มีการดําเนินการ แตยังไมมี
การเก็บขอมูล

14. รอยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผานใบประกอบ

80

วิชาชีพหรือ Exit examination
14.2 รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบ

การเก็บขอมูล
80

มีการดําเนินการ แตยังไมมี
การเก็บขอมูล

วิชาชีพ (กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ)
14.3 รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit examination

มีการดําเนินการ แตยังไมมี

ไมถูกวัดในชวง 5 ปแรก

-

70

62.18

(กรณีสาขาวิชาที่ไมมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ)
15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ีระดับความพึงพอใจเฉลีย่
ของผูใชบณ
ั ฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพ
บัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ปที่ผานมาโดยมีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.5 จาก 5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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ตัวบงชี้ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)

16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกัน

เปาหมายชวง 5 ป แรก
(พ.ศ. 2551-2554)
ตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553

100

96.71

(รอบสอง)

(รอบสอง)

90

90.1

3

2.68

50

30.43

คุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด
รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษา
อยางตอเนื่องทุกป
17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ
สมศ.
18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับ
ในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ.
กําหนด
18.1 ภาพรวมของประเทศ
18.2 เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง

จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานในชวงเวลาที่มีการใชกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) โดยใชขอมูลถึงปการศึกษา 2553 พบวา มีตัวบงชี้ที่สามารถดําเนินงานได
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดจํานวน 1 ตัว คิดเปนรอยละ 5.55 มีตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานไมบรรลุ
เปาหมายจํานวน 9 ตัว คิดเปนรอยละ 50 และมีตัวบงชี้ที่ไมไดกําหนดเปาหมาย/ไมมีขอมูล/ไมถึงรอบการ
ประเมิน รวมจํานวน 8 ตัว คิดเปนรอยละ 44.45
2.2 ผลประเมินการดําเนินงานของอุดมศึกษาในชวงป 2550 – 2554 ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศนของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่10 (พ.ศ.2551-2554) ภายใตกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มีดังนี้
1) สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุงตอบสนองผูเรียนในวัยเรียน วัยทํางาน และวัย
สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตางๆ รวมทั้งการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวสําหรับ
งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัฒนได

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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2) อุดมศึกษาไทยมีศักยภาพในการสรางความรูและนวัตกรรม และมีสวนรวมในการแกปญหา
วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และมุงสูการเปน
ศูนยกลางทางการศึกษา (Education Hub) และการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค บนพื้นฐานของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการแขงขันในระดับสากล สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน โดยใชกลไกธรรมา
ภิบาล เครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
เปาหมายหลัก
1) เปาหมายการพัฒนาอุดมศึกษาที่สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

ฉบับที่ 2

(พ.ศ.2551-2565) โดยมี ส าระสํ า คั ญ คื อ มุ ง ยกระดั บ คุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษาไทย เพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตและมีสมรรถนะสากล เรียนรู
การใชชีวิตในสังคม

มุงพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแขงขันในระดับ
สากล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและทองถิ่นบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ
และเอกภาพเชิงระบบโดยใชกลไกธรรมาภิบาล เครือขายอุดมศึกษาทั้งประเทศ ตลอดจนมุงแกปญหา
วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ

โดยมีสวนชวยเหลือบรรเทาความเดือนรอนจากวิกฤติดานเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะเรื่องการวางงานและมุงปฏิรูปอุดมศึกษาทุกดานเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร มีสาระสําคัญ คือ มีผูเขาเรียนอุดมศึกษาของประเทศไมนอยกวารอย
ละ37 ของประชากรวัย 18-24 ป เพิ่มสัดสวนผูเขาศึกษาอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี:ดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจากเดิม 28 : 72 เปน 33 : 67 เพิ่มสัดสวนคุณวุฒิอาจารยระดับปริญญา
เอกใหเปนรอยละ 30 รวมทั้งใหผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีงานทําไมนอยกวารอยละ 75 โดย
ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนผูมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกของการเปนผูประกอบการ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มี
ความสามารถดานวิเคราะห สังเคราะห สามารถใชเทคโนโลยีพื้นฐานไดเปนอยางดี มีทักษะในการสื่อสาร
ทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ มีสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับในเวทีโลกอยางนอย 5 แหง
ชะลอการจัดตั้งสถาบัน อุดมศึกษาขึ้นใหม ในการจัดการอุดมศึกษาเอกชนใหคํานึงถึงความเชี่ยวชาญ
ความตองการในการพัฒนาประเทศ

พื้นที่ใหบริการและแนวโนมประชากร เนนการมีสวนรวมของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการในการเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและพัฒนาแรงงานที่มีความรูใหมเพื่อแกปญหาของทองถิ่น รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของไทยในการ
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แขงขันกับนานาประเทศ เพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพิ่มจํานวนผูเรียนอุดมศึกษานอกเหนือชวงอายุ18-24 ปโดยใชระบบสะสมหนวยกิตในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษาที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการสงเสริม
กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการบริหารจัดการ การเงิน คุณภาพมาตรฐาน
สถิติอุดมศึกษา
เนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดมีการกําหนด
เป า หมายในการดํ า เนิ น งานในแต ล ะเรื่ อ งไว ก ว า งๆ โดยไม ไ ด มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เพื่ อ ให ส ามารถ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
จึงวิเคราะหและกําหนดประเด็นในการประเมินจํานวน 26 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตาราง 2 - 2 ตัวบงชี้ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
ตัวบงชี้ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554)
1. จํานวนผูเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา

2. จํานวนผูเรียนนอกชวงอายุ 18-24 ปที่ใชระบบสะสม

ผลการดําเนินงาน
ถึงเดือนกันยายน 2554

ไมนอยกวารอยละ 37 ของประชากร

รอยละ 35.79 ของประชากร

วัย 18-24 ป หรือจํานวนประมาณ

วัย 18-24 ป หรือจํานวน

2,242,970 คน

ประมาณ 2,158,000 คน

มีจํานวนเพิ่มขึ้น

มีจํานวนเพิ่มขึ้น

เพิ่มจาก

28.16 : 71.84

หนวยกิตในสถาบันอุดมศึกษา
3. สัดสวนผูเขาศึกษาอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี : ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. สัดสวนคุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอก

28 : 72 เปน 33 : 67
รอยละ 30

รอยละ 26.60
(ณ กันยายน พ.ศ. 2553)

5. รอยละผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีงานทํา

ไมนอยกวารอยละ 75

รอยละ 67.79

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ตัวบงชี้ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554)
6. ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ผลการดําเนินงาน
ถึงเดือนกันยายน 2554

-มีทักษะทางดานวิชาการ

มีครบทุกประเด็น

-มีทักษะทางวิชาชีพ
-มีความรับผิดชอบ
-มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
-มีจิตสํานึกของการเปน
ผูประกอบการ สามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
-มีความสามารถดานวิเคราะห
สังเคราะห
7. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับในเวทีโลก อยางนอย 5 แหงในระดับโลก

ในป 2554 มี ม หาวิ ท ยาลั ย 2
แหง ติดอันดับ 1 ใน 500 ของ
โลก

8. จํานวนสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นในชวงพ.ศ.
2551-2554

ไมมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
เพิ่มขึ้น

ในป 2550-2553

ไดมีการ

จั ด ตั้ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า
เอกชน 1 แหง มีการเปลี่ยน
ประเภทจากวิ ท ยาลั ย เป น
สถาบัน 1 แหง และเปลี่ยนจาก
วิ ท ยาลั ย เป น มหาวิ ท ยาลั ย 5
แหง

9. การยุบเลิก/ยุบรวมหลักสูตรที่ซ้ําซอน

มีการยุบเลิก/ยุบรวม

มีการยุบเลิก/ยุบรวม

มีการปฏิรูป

มีการปฏิรูป

11. การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา

มีการจัดกลุม

มีการจัดกลุม

12. การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ

มีจํานวนเพิ่มขึ้น

มีจํานวนเพิ่มขึ้น

13. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา

มีความรวมมือ

มีความรวมมือ

10. การปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย

กระบวน การผลิต/พัฒนาทรัพยากรมนุษย และพัฒนา
แรงงานใหมีความรูใหม
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ตัวบงชี้ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554)
14. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งเชิงปริมาณและ

ผลการดําเนินงาน
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มีจํานวนเพิ่มขึ้น

มีจํานวนเพิ่มขึ้น

มีการพัฒนา

มีการพัฒนา

มีระบบ

มีระบบ

มีการพัฒนา

มีการพัฒนา

มีการดําเนินการ

ยังดําเนินการไมสําเร็จ

มีการพัฒนา

มีการพัฒนา

มีการปรับปรุง

มีการปรับปรุง

21. การปรับปรุงกระบวนการผลิตครูการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

มีการปรับปรุง

มีการปรับปรุง

22. สัดสวนของเงินนอกงบประมาณ : งบประมาณ

สัดสวนเพิ่มขึ้น

สัดสวนไมเพิ่มขึ้น

สัดสวนเพิ่มขึ้น

สัดสวนเพิ่มขึ้น

สัดสวนเพิ่มขึ้น

สัดสวนเพิ่มขึ้น

มีการจัดการ

มีการจัดการ

มีการจัดตั้ง

ยังไมดําเนินการ

เชิงคุณภาพ
15. การพัฒนาอาจารยและบุคลากรในสถาบัน
อุดมศึกษาใหมีทักษะวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพที่
เกี่ยวของ
16. ระบบการประเมินความพรอมในการวิจัย
17. การพัฒนาระบบการวิจัยที่ชัดเจนใน
สถาบันอุดมศึกษา
18. การใช พรบ.อุดมศึกษาเปนเครื่องมือในการสงเสริม
กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
19. การพัฒนาเด็กตามศักยภาพ และความสามารถของ
ตนเอง ทั้งเด็กที่มีความสามารถพิเศษเด็กทั่วไปและเด็ก
ดอยโอกาส
20. การปรับปรุงระบบการคัดเลือกการเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา

อุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
23. สัดสวนของงบประมาณ ดานการวิจัย : งบประมาณ
อุดมศึกษา
24. สัดสวนงบประมาณที่เนนการจัดสรรดาน
อุปสงค (demand side financing)
25. การจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(e-Learning) เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงอุดมศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต
26. การจัดตั้งศูนยสถิติอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

23

จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานในชวงเวลาที่มีการใชแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 ใน ชวง พ.ศ. 2550 – 2554 (เก็บรวบรวมขอมูลถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554) พบวา มีตัวบงชี้ที่
สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 17 ตัว คิดเปนรอยละ 65.39 และมีตัวบงชี้ที่มีผลการ
ดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย 9 ตัว (ตัวบงชี้ลําดับที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 22 และ 26) คิดเปนรอยละ 34.61
ขอเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1.1) นโยบายการผลิตกําลังคนที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาควรศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละจั ด ทํ า แผนอั ต รา
กําลังคนของประเทศ ใหสอดคลองกับจํานวนประชากร และสอดคลองกับความตองการเพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเชียน รวมทั้งการปรับสัดสวนผูเขาเรียนระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหเหมาะสม
(1.2) นโยบายดานการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสนับสนุนใหมีระบบการทําวิจัยเชิงรุกมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะการแกไขปญหาวิกฤติของประเทศและการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการทําเครือขายวิจัยรวมกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(1.3) นโยบายการพัฒนาศักยภาพอาจารย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกําหนดเปาหมายของจํานวนอาจารยที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกใหสอดคลองกับกลุมสถาบันและกลุมสาขาวิชา

นอกจากนี้ควรสงเสริมและ

พัฒนาคณาจารยใหสามารถผลิตสื่อการสอนและใชสื่อการสอนเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน เพื่อให
ทันกับสภาวการณที่มีความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี สงเสริมใหอาจารยนําประสบการณที่ไดจากการ
ทํางานจริง (สหกิจอาจารย) ไปใชในการเรียนการสอน ตลอดจนควรกําหนดนโยบายเพื่อยกระดับวิชาชีพ
อาจารยใหเปนที่ยอมรับของสังคม
(1.4) นโยบายสรางการมีสวนรวมของหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสียกับสถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสรางการมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
และเปาหมายรวม เพื่อสรางคุณคาของอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศระหวางสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งระหวาง สภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
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ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย เชน สภาวิชาชีพ สภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูใช
บัณฑิต นายจาง ผูประกอบการ เปนตน
(1.5) นโยบายการแบงกลุมสถาบันที่ชัดเจนและเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกําหนดนิยามและเงื่อนไขของแตละกลุม
สถาบันเพื่อความชัดเจน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกกลุมสถาบันไดตรงกับตามอัตลักษณ
เอกลักษณ และศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมตามกลุมสถาบัน
(1.6) นโยบายการบริหารจัดการและพัฒนาศูนยความเปนเลิศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรวิเคราะหประเภทของศูนยความเปนเลิศที่
ตรงตามความตองการของประเทศ เชนดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม ดานพาณิชยกรรม เปนตน โดย
จัดกลุมความเปนเลิศตามศักยภาพ เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน
(1.7) นโยบายการบริหารและใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการ
บริหารและใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน เชน การใหสิทธิลดหยอนทางภาษีในการนําเขาอุปกรณ
ทางการศึกษา ในกรณีที่มีสถาบันอุดมศึกษาใชรวมกันมากกวา 2 แหง การใชอาคารสถานที่รวมกัน การใช
อาจารยผูสอนโดยเฉพาะอาจารยสาขาขาดแคลนรวมกัน เปนตน
2) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
(2.1)

ควรเรงดําเนินการจัดตั้งศูนยสถิติอุดมศึกษาที่เปนองคกรกลางและพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลอุดมศึกษาอยางครบถวน
(2.2) ควรบังคับใช ประกาศ / กฎกระทรวง / พระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. .... เปน
เครื่องมือ เพื่อสรางความเขมแข็งในการเปนผูนําการขับเคลื่อนอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
สงเสริมกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
(2.3) ควรวิเคราะหปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึง ผลผลิตและผลลัพธควบคูกับการจัดสรรงบประมาณ ใหสอดคลองกับตนทุน
คาใชจายตอหนวยคุณภาพ รวมทั้งเนนการจัดสรรดานอุปสงค (Demand side) ระดับประเทศให
ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

25

(2.4) ควรสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในเชิงรุกให
มากยิ่งขึ้น เชน การสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือขายการทําวิจัยรวมกับ
ภาคการผลิตเพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และตรงกับความตองการของประเทศ การสนับสนุน
ระบบสหกิจอาจารยเพื่อใหอาจารยไดนําประสบการณจริงมาใชในการเรียนการสอน เปนตน
(2.5) ควรปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกเขาอุดมศึกษาใหมีความเหมาะสมกับความตองการ
และศักยภาพของผูเรียน โดยสอดคลองกับความตองการกําลังคนของประเทศ
(2.6) ควรกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมในการใชระบบสะสมหนวยกิต ตลอดจนการ
เทียบโอนหนวยกิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
(2.7) ควรสงเสริมใหมีรายวิชา e-Learning ใหมากขึ้นแตตองคํานึงถึงผลกระทบเชิงลบ เชน
การปฏิสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา
ขอเสนอตอสถาบันอุดมศึกษา
1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1.1) สถาบันอุดมศึกษาตองผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต
(1.2) สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการตามนโยบายของ สกอ. ในการปรับปรุงหลักสูตร ให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และควรไดรับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับนานาชาติ
(1.3)

สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร โดยกําหนดนโยบายใหบัณฑิตทุกคนเขาสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะ
สาขาแหงชาติ
(1.4)

สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาสถาบันใหมีคุณภาพและศักยภาพเปนที่ยอมรับทาง

วิชาการในระดับภูมิภาคประชาคมอาเซียนและระดับนานาชาติ
(1.5) สถาบันอุดมศึกษาตองสนับสนุนการวิจัยเชิงรุก ที่มีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน
โดยเฉพาะการแกไขปญหาวิกฤติของประเทศและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการสราง
เครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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2) ขอเสนอแนะเชิงปฎิบัติ
(2.1) สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรรวมกับผูใชบัณฑิต สภาวิชาชีพ และหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหคุณภาพบัณฑิตตรงกับความตองการของตลาดงาน
(2.2) สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองรวมมือในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของทุก
หลักสูตร เพื่อใชในการกําหนดเกณฑในการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา
แหงชาติ
(2.3) สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาคุณภาพของอาจารยอยางจริงจัง โดยคํานึงถึงปริมาณและ
คุณภาพของอาจารยที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
(2.4) สถาบันอุดมศึกษาตองยกระดับวิชาชีพอาจารย ใหเปนที่ยอมรับของสังคม โดยกําหนด
ภาระงานที่เหมาะสม มีการจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมกับวิชาชีพ

บทที่ 3
ผลการวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตรของอุดมศึกษาไทย ป 2554
3.1 ผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis ที่ประกอบดวย
9S [ใช หลักการ 7S ของ McKinsey คือ Share Value (คานิยมรวม) Strategy (กลยุทธ) Structure
(โครงสราง) System (ระบบ) Staff (บุคลากร) Skill (ทักษะ) Style (รูปแบบการบริหาร) และเพิ่มเติมอีก 2S
คือ Sati (ธรรมาภิบาลในการบริหาร) และ Satang (การเงินอุดมศึกษา)] และ PESTEL [Politics (การเมือง
การปกครอง) Economic(ระบบเศรษฐกิจ) Social (สังคมวัฒนธรรม) Technology (เทคโนโลยี)
Environment (สภาพแวดลอม) Law (กฎหมายที่เกี่ยวของ)] ซึ่งจัดกระบวนการใหมีสวนรวมจากผูมีสวน
ไดสวนเสียอยางครอบคลุมประกอบดวย ผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

สภาการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา สภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแหง ชาติ สํ า นัก งานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ สถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัด และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ผานการประชุมเครือขายอุดมศึกษาจํานวน 9 เครือขาย) ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนสภา
วิชาชีพ ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ผูปกครอง นิสิต/นักศึกษา นักเรียน ศิษยเกา จํานวนรวมมากกวา
1,200 คน
ผลการสังเคราะหสภาพแวดลอมภายในพบวามีจุดแข็ง 8

ประเด็น จุดออน 10 ประเด็น และ

สภาพแวดลอมภายนอกพบวามีโอกาส 9 ประเด็น ภัยคุกคาม 12 ประเด็น ดังตาราง 3 - 1 และ 3 - 2
ตาราง 3 - 1 จุดแข็ง (S) และ จุดออน (W) ของอุดมศึกษาไทย
รหัส

ปจจัยภายใน

S1

มีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีกฎหมายรองรับ เพื่อประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

S2

ป 2554 มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 500 ของมหาวิทยาลัยในระดับโลก 2 แหง และติดอันดับ 1 ใน
200 ของมหาวิทยาลัยในระดับเอเชีย 9 แหง

S3

มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการที่เขมแข็ง เพื่อสรางเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการปฏิบัติงานใน
สภาพจริง เชน โครงการสหกิจศึกษา

28

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

รหัส
S4

ปจจัยภายใน
มีระบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่เพิ่มประสิทธิภาพและใหมีความคลองตัวทางดานระบบการปฏิบัติงานและการ
บริหารงบประมาณ ไดแก การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ การกระจายอํานาจบริหารจัดการจากสวนกลางเพื่อเพิ่มพลัง
อํานาจ (Empowerment) ใหกับสภามหาวิทยาลัย

S5

อุดมศึกษาไทยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เชน มีนักศึกษาตางชาติมาเรียนเพิ่มขึ้นทุกป เปนศูนยกลางการ
ปฏิบัติการขององคการดานอุดมศึกษา เชน SEAMEO, AUN

S6

มีโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมตอทั่วประเทศไทย เชน Uninet

S7

มีการขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาผานระบบ IT เชน มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย

S8

มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในป 2555 ใหทุกหลักสูตรจะมีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ประกันคุณภาพบัณฑิตดวยมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes)

W1 การนําองคกรของสภาสถาบันในภาพรวมของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
W2 ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษามีปญหาในทางปฏิบัติ ดังปรากฎขอรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารใน
สถาบันอุดมศึกษาหลายแหง
W3 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศยังขาดเอกภาพในการทํางาน และขาดการเชื่อมโยงกับอีก 4 องคกรหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการบูรณาการและการใชทรัพยากรรวมกัน
W4 มีสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.
W5 คณาจารยอุดมศึกษาทั้งประเทศ ยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ในดานประสบการณ เทคนิคการสอน และ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
W6 ขอมูลสารสนเทศอุดมศึกษาระดับประเทศ ยังไมเปนปจจุบันและยังไมถูกตอง
W7 การศึกษาเขตการศึกษาพิเศษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ยังไมเปนเอกภาพ และมีปญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
W8 การผลิตบัณฑิตสวนใหญ มีจํานวนที่ไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งคุณภาพของบัณฑิตใหม ขาดความรูและทักษะที่จําเปน ไมสามารถปฎิบัติงานไดตรงกับลักษณะงานที่
ผูประกอบการตองการ
W9 ปริมาณและคุณภาพของงานวิจยั ในภาพรวม มีระดับต่ํา และไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับสังคมได เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นระดับโลกและระดับเอเซีย
W10 คุณภาพของงานบริการวิชาการสวนใหญยังไมตอบสนองความตองการหรือการนําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนของชุมชน สังคม และ ประเทศ
หมายเหตุ การกําหนดรหัส (S1,S2,S3,….W1,W2,W3,…) ไมไดกําหนดโดยลําดับความสําคัญ
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ตาราง 3 – 2 โอกาส (O) และภัยคุกคาม (T) ของอุดมศึกษาไทย
รหัส

ปจจัยภายนอก

O1 มีนโยบายของประเทศดานการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เนนการเรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเทศใหเกิดธรรมาภิบาล
O2 รัฐบาลเนนการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาและการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
O3 การกระจายอํานาจของรัฐบาล สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นเพิ่มขึ้น
O4 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหมีโอกาสในการสรางความตระหนักและ
องคความรูดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
O5 สังคมตองการองคความรูดานการผลิตสินคา การบริการ ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
O6 สังคมไทยตองการบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาทุนมนุษย การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อทดแทนการใชแรงงาน
O7 การเปดการคาเสรีอาเซียน (AEC : Asean Economics Cooperation 2015) ดานการบริการและดานการศึกษา ทําใหมี
โอกาสรับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น เพื่อรองรับความรวมมือกับตางประเทศในดานการคาการลงทุน เชน
ดานโลจิสติกส ดานการบริการสุขภาพโดยเฉพาะกับผูสูงอายุ
O8 มีความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และ งานบริการวิชาการ
O9 การเปดการคาเสรีอาเซียน 2015 ทําใหประเทศไทยมีการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ ดานภาษาในกลุมประเทศ
อาเซียน และ คุณภาพการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานในระดับอาเซียน
T1

การเปลี่ยนแปลงดานการเมือง และนโยบายระดับประเทศบอยครั้ง ทําใหการพัฒนาอุดมศึกษาไมมีความตอเนื่อง

T2

นโยบายของอุดมศึกษาของประเทศไมชัดเจน ขาดการสรางวิสัยทัศนรวมกันอยางจริงจังของสถาบันอุดมศึกษาในทุก
กระทรวง และขาดการใหความสําคัญในการผลักดันใหเกิดการสรางคุณคาของอุดมศึกษาอยางแทจริง

T3

ความไมชัดเจนของกฎหมาย กฎระเบียบดานอุดมศึกษา

T4

การควบคุม ทิศทางและการกํากับ ติดตามการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดําเนินการโดยสํานัก
งบประมาณ ซึ่ง สกอ. ไมมีบทบาทในการพิจารณางบประมาณรวมดวย ทําใหการดําเนินงานดานอุดมศึกษา ใน
ภาพรวมของประเทศ ขาดเอกภาพและมีประสิทธิภาพนอย เมื่อเทียบกับงบประมาณดานอุดมศึกษา ซึ่งเทากับ รอยละ
4.2 ของ GDP

T5

การเปดการคาเสรีอาเซียน 2015 โดยเฉพาะดานการศึกษา กอใหเกิดการแขงขันกันมากขึ้นทําใหมีมหาวิทยาลัย
ตางชาติทั่วโลกมาตั้งวิทยาเขตในประเทศไทย

T6

ประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน มีนโยบายที่จะใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางและบางประเทศมีการใชภาษาเพื่อน
บานในการสื่อสาร ทําใหอุดมศึกษาไทยตองปรับตัวอยางเรงดวนทางดานภาษาและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
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รหัส

ปจจัยภายนอก

T7

มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอาเซียน เปนภาวะคุกคามที่ทําใหทุกสถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ใหไดตามมาตรฐาน

T8

กฎหมายระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายแรงงานฝมือของไทยในกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

T9

ลักษณะงานในทศวรรษที่ 21 มีความซับซอนหลากหลายซึ่งเปนอุปสรรคตอการผลิตบัณฑิตใหตรงกับลักษณะงานที่มี
ความตองการทักษะที่หลากหลาย

T10 สังคมไทย ครอบครัวและเยาวชน ออนแอ ขาดความรักความสามัคคี ดอยคุณธรรมจริยธรรม มีการคอรัปชั่น และบริโภค
นิยมสูง
T11 นักเรียนที่เลือกเขาเรียนอุดมศึกษาเปนไปตามกระแสคานิยมโดยไมมีความตั้งใจ และความมุงมั่นที่จะนําไปใชประโยชน
T12 ระดับความรูและทักษะในดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ํากวามาตรฐาน
หมายเหตุ การกําหนดรหัส (O1,O2,O3,….T1,T2,T3,…) ไมไดกําหนดโดยลําดับความสําคัญ

3.2 ผลการวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตรของอุดมศึกษาไทย
โอกาส
โอกาส
(Opportunities)
(opportunities)
3.00
2.50

2.17

2.00
1.50
1.00
จุดอจุอดนออน
(Weakness)
(weaknesses)

0.50
0.00

2.37

1.33

WT Strategy

ผลการวิเคราะหมีคาเฉลี่ย
 จุดแข็ง (Strengths) 1.33
 จุดออน (Weaknesses) 2.37
 โอกาส (Opportunities) 2.17
 ภัยคุกคาม (Threats) 2.65

2.65

2.65
ภัยคุกคาม
(Threats)

จุดแข็ง (Strengths)
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เมื่อนําผลการวิเคราะหมากําหนดตําแหนงยุทธศาสตรของอุดมศึกษาไทย พบวา อุดมศึกษาไทยมี
ตําแหนงยุทธศาสตรอยูในพื้นที่ WT ซึ่งพื้นที่ยุทธศาสตร WT เปนพื้นที่ที่เกิดจากการกําหนดตําแหนง ผล
การวิเคราะหจุดออน (W) และภัยคุกคาม(T) โดยมี คาเฉลี่ย 2.65 และ 2.37 ตามลําดับ ซึ่งหมายถึง
อุดมศึกษาไทยจะตองใชยุทธศาสตรฟนฟู/ยุทธศาสตรปรับฐาน/ยุทธศาสตรปองกันตัว โดยการใชทรัพยากร
ทั้งหมดที่มีอยูอยางคุมคา โดยกําหนดกลยุทธที่มุงเนนการปรับปรุงพัฒนา เพื่อการลดจุดออนภายในและ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก หรือเปลี่ยนภัยคุกคามใหเปนโอกาสในการพัฒนา โดยสรางระบบ
พื้นฐานของอุดมศึกษาไทยใหมีความเขมแข็งพรอมเปนผูนําดานอุดมศึกษาในระดับอาเซียน และระดับโลก
ซึ่งผูบริหารระดับสูงของอุดมศึกษาไทยจะตองกําหนดตําแหนงยุทธศาสตรของอุดมศึกษาใหไปสูพื้นที่ SO
ในป 2559
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บทที่ 4
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร ตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
4.1 วิสยั ทัศน เข็มมุง/จุดเนน ตัวบงชี้ และเปาหมายของวิสัยทัศน
วิสัยทัศน ป 2559
อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนา
ชาติอยางยั่งยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคม
อาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ
เข็มมุง/จุดเนน
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความตองการของสังคม มีความสามารถคิดวิเคราะห
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุข
ภาวะทั้งรางกายและจิตใจ เนนการใชกลยุทธผานการนําองคกรเชิงรุก และกลยุทธการเงิน รวมทั้งพัฒนา
อาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน และ การวิจัย เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงคทําใหสังคมมีการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดและเปาหมายที่สอดคลองกับวิสัยทัศน ป 2559 จํานวนรวม 7 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้

ที่

1

เปาหมายป
2559

รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบ
มาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด
1) ภาพรวมของประเทศ
2) กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางองคความรูเพื่อชี้นาํ สังคมและเพิม่
ขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับโลก(เฉพาะกลุม)

6
100
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ตัวบงชี้

ที่

2

รอยละของอาจารยที่ไดรับการรับรองศักยภาพความเปนอาจารยมืออาชีพตามที่

เปาหมายป
2559
25

สกอ. กําหนด เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยทั้งหมด
3

คะแนนเฉลีย่ จากงานวิจัย/งานสรางสรรคทตี่ ีพิมพ/เผยแพรตอจํานวนอาจารย
(คํานวณจากขอมูลของสมศ. แตปรับเปาหมายใหสอดคลองตามกลุม สถาบัน)
1) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพและการดํารงชีวิต

≥1.50

ในทุกวัย
2) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ

≥3.01

3) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการผลิตบัณฑิตนักวิชาการ

≥3.01

4) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการผลิตบัณฑิตและสรางองคความรูเฉพาะทาง

≥3.01

หรือเฉพาะวิชาชีพ
5) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการพัฒนาสังคมและทองถิ่นไทย

≥3.01

6) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางองคความรูเพื่อชี้นาํ และเพิม่ ขีด

≥4.51

ความสามารถในการแขงขันระดับโลก
4

รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาที่ผา นการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิ

100

เฉพาะสาขาแหงชาติ (โดยครอบคลุมความรูดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
5

6

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1) ภาพรวมเฉลี่ย 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

≥4.51

2) ดานความรับผิดชอบ

≥4.51

รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหนวยงาน

20

สถาบันวิชาชีพ / องคกรซึ่งเปนทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ
7

รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มกี ารวิเคราะหตน ทุนคาใชจายตอหนวยคุณภาพ
(Quality Unit Cost)

100
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4.2 ยุทธศาสตร ตัวบงชี้ เปาหมาย กลยุทธและแผนที่ยุทธศาสตรตามกลยุทธ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มี 4 ยุทธศาสตร ซึ่งจะเปน
เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาไทยมุ ง สู วิ สั ย ทั ศ น ที่ กํ า หนด โดยสรุ ป เป น อั ก ษรย อ คื อ “LEGS”
STRATEGY ดังนี้
L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education and
Quality Education for All)
(เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม)
E = Educator Professional
(พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย)
G = Graduated with Quality and Social Responsibility
(ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด)
S = Satang Utilization
(ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ)
ยุทธศาสตรทั้ง 4 ยุทธศาสตรนี้ เปนยุทธศาสตรที่พัฒนาจากผลการวิเคราะห สังเคราะหประเด็น
ปจจัยสําคัญ โดยใชระบบ SWOT Analysis และผลการวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตร WT ของอุดมศึกษา
ไทย จํานวน 8 ประเด็น ไดแก “LIFELONG”
L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education and
Quality Education for All)
(เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม)
I = Information Based
(สรางเอกภาพและคุณภาพของขอมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนยสารสนเทศอุดมศึกษาแหงชาติ)
F = Freedom of Learner Choice
(เปลี่ยนกระบวนทัศนดานการศึกษา โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา
เพื่อเปดโอกาสการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียนในทุกวัย)
E = Educator Professional
(พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย)
L = Learner Quality Improvement
(ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด)
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O = Outcome Creative Research
(นําประเทศพนวิกฤตและชี้นําการพัฒนา ดวยงานวิจัยเชิงสรางสรรค)
N = National Sustainable Development
(บริการวิชาการเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน)
G=

Generate Quality Trust
(สรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา)

ยุทธศาสตรที่ 1 เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม
ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค
สร า งความตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของอุ ด มศึ ก ษาโดยเน น คุ ณ ภาพมากกว า ปริ ม าณ (Quality
Education) โดยมีการกําหนดวิสัยทัศนรวมดานอุดมศึกษา เพื่อเปนเปาหมายในการบริหารอุดมศึกษาของ
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีการเปลี่ยน
กระบวนทัศนในการบริหารจัดการอุดมศึกษาในลักษณะเชิงรุกใหมีขีดสมรรถนะสูงมุงสูองคกรแหงการ
เรี ย นรู บนพื้ น ฐานของสารสนเทศอุ ด มศึ ก ษาที่ ถู ก ต อ ง เป น ป จ จุ บั น โดยเฉพาะการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ที่
ตอบสนองความตองการของสังคมที่ตองคํานึงถึงการเคลื่อนยายแรงงานและความตองการที่เปลี่ยนแปลง
ในแตละภูมิภาค (Manpower Mobilization and Demographic Change) สรางความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาใหมีมาตร ฐานสากล และเปนศูนยกลางทางการศึกษา
ตัวบงชี้และเปาหมายผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
1.1 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีสวนรวมในการสราง

เปาหมายในชวงป 2555-2559
2555 2556 2557 2558 2559
-

90

95

100

100

-

-

20

30

50

และทบทวนแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) และ
แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map)ของอุดมศึกษาไทย
1.2 รอยละของกรรมการสภาสถาบันที่ผานหลักสูตร IOD
(Institute of Directors)
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เปาหมายในชวงป 2555-2559
2555 2556 2557 2558 2559

ตัวบงชี้
1.3 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับใน
ระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด
1) ภาพรวมของประเทศ

4

4

5

5

6

2) กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางองค

80

80

90

90

100

ความรูเพื่อชี้นาํ สังคมและเพิม่ ขีดความสามารถของ
ประเทศในการแขงขันระดับโลก(เฉพาะกลุม)
1.4 ระดั บ ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ของผู ใ ช บ ริ ก ารข อ มู ล

-

≥3.51 ≥3.51 ≥4.51 ≥4.51

สารสนเทศอุดมศึกษา
กลยุทธ
กลยุทธ 1.1 กําหนดคุณคาและสรางวิสัยทัศนรวมของอุดมศึกษาไทย เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศนการนํา
องคกรของผูบริหารระดับสูงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา (S4,W1,W2,W3,O3,T1,T2,T3,T4)
กลยุทธ 1.2 บริหารอุดมศึกษา โดยยึดเปาหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) อยางตอเนื่อง (S4,S8,W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,W10,O1,O2,
O5,O6,O7,O8,O9,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T9,T12)
กลยุทธ 1.3

สรางระบบการประเมินศักยภาพและ พัฒนาผูบริหารระดับสูง กรรมการสภาของ

สถาบันอุดมศึกษา (S4,W1,W2,O1,T1,T2,T3,T4)
กลยุทธ 1.4 สรางระบบการปดและยุบรวมหลักสูตร/คณะวิชา/มหาวิทยาลัย (S1,S4,S8,W1,W2,
W3,W4,W5,W8,O1,T1,T2,T3,T4,T7) โดยใชผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเปนเครื่องมือ
กลยุทธ 1.5 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน(Hardware,

Software,

Peopleware) ของสารสนเทศ

อุดมศึกษา ที่เชื่อมโยงขอมูลระหวางขอมูลสารสนเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
เพื่อใชในการบริหารจัดการและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(S6,S7,W3,W6,W8,O2,T2,T4,T9)
กลยุทธ 1.6

ตอยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพใหเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับโลก

(S5,O1,O2,O7,O9,T5,T6)
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กลยุทธ 1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยใหมีบทบาทสูงในประชาคมอุดมศึกษาในอาเซียนโดยเฉพาะดาน
Higher Education Manpower Mobilization (S5,S7,O7,O9,T5,T6,T7,T8)
กลยุทธ 1.8

สรางระบบและกลไกเพื่อรองรับความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงกับ

หนวยงาน ภาคการผลิตในดานการเรียนการสอนและการวิจัย (S3,S4,W5,W8,O1,O5,O8,T9)
กลยุทธ 1.9 พัฒนาระบบ โครงสราง และบทบาทหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(W1, W2,W3,W6,T1,T2,T3,T4)
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย
ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค
อาจารยมีจํานวนเพียงพอ ตรงความตองการในการผลิตบัณฑิต มีความสามารถในการทํางานวิจัย
งานสรางสรรคและนวัตกรรม มีทักษะประสบการณในการถายทอดความรูที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลก มีจิตวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดํารงตนอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไดรับการ
ยกย อ งจากสั ง คม และมี คุ ณ ภาพเป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ รวมทั้ ง พั ฒ นาผู ที่ มี ค วามรู ความ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ใหเขาสูการเปนอาจารย
ตัวบงชี้และเปาหมายผลการดําเนินงาน
ที่
ตัวบงชี้

เปาหมายในชวงป 2555-2559
2555 2556 2557 2558 2559

2.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาตอการปฏิบัติ ≥3.51 ≥ 3.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51
หนาที่ของอาจารย
2.2 รอยละของหลักสูตรที่มีสัดสวนของอาจารยประจําและ

-

80

80

90

100

10

10

15

20

25

อาจารยสมทบตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES)
เปนไปตามมาตรฐานของแตละหลักสูตร
2.3 รอยละของอาจารยที่ไดรับการรับรองศักยภาพความ
เปนอาจารยมืออาชีพตามที่ สกอ. กําหนด เมื่อเทียบกับ
จํานวนอาจารยทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ที่

ตัวบงชี้
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เปาหมายในชวงป 2555-2559
2555 2556 2557 2558 2559

2.4 คะแนนเฉลี่ ย จากงานวิ จั ย /งานสร า งสรรค ที่ ตี พิ ม พ /
เผยแพร ต อ จํ า นวนอาจารย (คํ า นวณจากข อ มู ล ของ
สมศ. แตปรับเปาหมายใหสอดคลองตามกลุมสถาบัน)
1) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการพัฒนาศักยภาพ

≥1.00 ≥1.00 ≥1.00 ≥1.50 ≥1.50

ดานอาชีพและการดํารงชีวิตในทุกวัย
2) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางบัณฑิตนัก

≥2.51 ≥2.51 ≥2.51 ≥3.01 ≥3.01

ปฏิบัติ
3) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการผลิตบัณฑิต

≥2.51 ≥2.51 ≥2.51 ≥3.01 ≥3.01

นักวิชาการ
4) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการผลิตบัณฑิตและ

≥2.51 ≥2.51 ≥2.51 ≥3.01 ≥3.01

สรางองคความรูเฉพาะทางหรือเฉพาะวิชาชีพ
5) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการพัฒนาสังคมและ ≥2.51 ≥2.51 ≥2.51 ≥3.01 ≥3.01
ทองถิน่ ไทย
6) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางองคความรู

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.51 ≥4.51

เพื่อชี้นาํ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดับโลก
กลยุทธ
กลยุทธ 2.1 เพิ่มปริมาณอาจารยใหตรงตามความตองการในการผลิตบัณฑิต (W5,W6,W7,O1,O5,O6,
T2,T7)
กลยุทธ 2.2 พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพอยางเปนระบบ (S3,W5,W7,W9,W10,O1,O8,O9,T6,T7, T9)
มีความสามารถในการถายทอดความรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม พัฒนาตนเองดานวิชาการ
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง หาโอกาสในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อใหมีความรูที่ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
กลยุทธ 2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารยใหมีความแข็งแกรงในการทําวิจัย (W9,O5,O8,T2,T5,)
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

กลยุทธ 2.4 ปฏิรูประบบคาตอบแทนอาจารย (S4,W5,W7,T2,T4,T8) โดยเนน performance based
payment ควบคูไปกับการสงเสริมใหไดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยที่ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อจูงใจในการทํางาน
กลยุทธ 2.5 พัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ (S3,S4,W3,W5,W7,O8,T2,T6,T9) เพื่อดึงดูดผูมีความสามารถ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด
ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูของบัณฑิต ใหมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนทัศนใหมในการเรียนรูและสามารถเรียนรูดวย
ตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสาและความรับผิดชอบตอสังคม เปนพลเมืองที่มีคุณคาของโลก ดํารงไวซึ่ง
เอกลักษณวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไทยที่สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให
บัณฑิตมีดุลยภาพระหวางเกงงานและเกงความดี โดยเนนความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ ทั้งรางกายและ
จิตใจ เพื่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเขากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการติดตามประเมิน
คุณภาพและพัฒนาบัณฑิตหลังเขาสูตลาดงาน
ตัวบงชี้และเปาหมายผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
3.1 รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาที่ผา นการสอบใบประกอบ

เปาหมายในชวงป 2555-2559
2555 2556 2557 2558 2559
80

85

90

95

100

วิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหงชาติ
(โดยครอบคลุมความรูดานภาษาอังกฤษและ IT)
3.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1) ภาพรวมเฉลี่ย 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

≥3.51 ≥3.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2) ดานความรับผิดชอบ

≥4.51 ≥4.51 ≥ 4.51 ≥4.51 ≥4.51

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ตัวบงชี้
3.3 รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยให
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เปาหมายในชวงป 2555-2559
2555 2556 2557 2558 2559
80

85

90

95

100

-

-

5

10

20

ผูเรียนสามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง (Work
Integrated Learning)
3.4 ร อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ การรั บ รองมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ โดยหนวยงานสถาบันวิชาชีพ / องคกร
ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
กลยุทธ
กลยุทธ 3.1 พัฒนาระบบการเขาศึกษา การเรียนรู และการสําเร็จการศึกษาที่ยืดหยุน หลากหลาย
ตอบสนองในทุกกลุม วัย (S7,W5,W7,W8,O1,O2,O7,O8,O9,T5,T6,T7,T9,T11,T12)
กลยุทธ 3.2 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ใหไดรับการรับรองในระดับอาเซียนและระดับโลก
(S8,W5, W8,O1,O2,O7,O8,O9,T5,T6,T7,T9)
กลยุทธ 3.3 สรางระบบและกลไก เพื่อจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหงชาติของทุกหลักสูตร
(S8,W8,O1,O7,O9,T5,T6,T7,T9)
กลยุทธ 3.4 ปรับปรุงระบบติดตามและประเมินบัณฑิต รวมทัง้ พัฒนาบัณฑิตหลังเขาสูตลาดงาน
(S1,S3,W8,O9,T2,T5,T6, T7,T9)
ยุทธศาสตรที่ 4 ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค
ใช ยุ ท ธศาสตร ก ารเงิ น เป น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นและเป น กลไกกํ า กั บ เชิ ง นโยบายให
สถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) และกาวสูความเปนเลิศตามกลุมสถาบัน ครอบคลุมการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษา มีการระดมทุนจากทุกภาคสวนและบูรณาการในการใชทรัพยากรรวมกันและมีการ
กํากับติดตามประเมินผลระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณอยางเขมงวด

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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ตัวบงชี้และเปาหมายผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4.1 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มกี ารวิเคราะหตน ทุน

เปาหมายในชวงป 2555-2559
2555 2556 2557 2558 2559
-

80

90

100

100

-

100

100

100

100

-

80

90

100

100

คาใชจายตอหนวยคุณภาพ (Quality Unit Cost)*
4.2 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ีการจัดสรรงบประมาณ
ภายในทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรของอุดมศึกษา
4.3 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่บรรลุระดับความสําเร็จ
ของการใชงบประมาณตามพันธกิจและเปาหมายของ
สถาบันอุดมศึกษา
*ตนทุนคาใชจายตอหนวยคุณภาพ (Quality Unit Cost) หมายถึง ตนทุนในการผลิตตอหนวยของบัณฑิต โดยมีวิธีการคิดจากการ
เปรียบเทียบตนทุนการผลิตตอหนวย (Unit Cost) กับคุณภาพบัณฑิตที่วัดได เชน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา อัตราการสอบผาน
ใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหงชาติ เปนตน

กลยุทธ
กลยุทธ 4.1 วิเคราะหตนทุนคาใชจายตอหนวยคุณภาพ (Quality Unit Cost) (S1,S4,W4,W8,O1,T4,
T5,T7) เพื่อกําหนดความชัดเจนของโครงสรางการเงินอุดมศึกษาใหมีการจัดสรรงบประมาณแกสถาบัน
อุดมศึกษาที่สอดคลองกับความเปนจริงในการดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสามารถสงเสริม
ความเปนเลิศในแตละกลุมสถาบัน
กลยุทธ 4.2 จัดทําแผนกลยุทธการเงินใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) (S1,S4,W4,W8,W9,W10,O1,T4, T5,T7)
กลยุทธ 4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาโดยคํานึงถึงความตองการกําลังคน
ของประเทศ (S4,W8,O1,O6,O8,T4,T7)
กลยุทธ 4.4 กํากับ ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณอยางเหมาะสม (utilization management)
ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา (S4,W3,T4,T7)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบับที่ 11 (พ.ศ.2555--2559)
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

4.3 ความเชื่อมโยงของ 4 ยุทธศาสตรกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีความสอดคลองกับ
แผนและยุทธศาสตรระดับชาติ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังคนของประเทศ ดังนี้

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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ตาราง 4-1 สรุปผลวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 : เปลี่ยนระบบการนํา
องคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
การสรางความ
เปนธรรมใน
สังคม

การพัฒนาคนสู
สังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน





ความเขมแข็งภาค
เกษตร ความมั่นคง
ของอาหารและ
พลังงาน

ปรับโครงสราง
เศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

สรางความเชื่อมโยงกับ
การจัดการ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ ทรัพยากรธรรมชาติ
ความมั่นคงทาง
และสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ และ สังคม
อยางยั่งยืน



ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาอาจารยให
เปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมือ
อาชีพใหเปนอาจารย
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอยางกาวกระโดด





















ยุทธศาสตรที่ 4 : ปฏิรูปการบริหาร
การเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ตาราง 4-2 สรุปผลวิเคราะหความเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 : เปลี่ยนระบบการนําองคกรให
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ
และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อยางกาวกระโดด
ยุทธศาสตรที่ 4 : ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559)
พัฒนาคนในรอบดานและสมดุล
เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา

สรางสังคมไทยใหเปนสังคม
คุณธรรมภูมิปญญา
และการเรียนรู

พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปน
ฐานในการพัฒนาคนและสรางสังคม
คุณธรรมภูมิปญญาและการเรียนรู



















แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ตาราง 4-3
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สรุปผลวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
การสรางศักยภาพและ การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อพัฒนา ความสามารถเพื่อการ
ทางสังคม
พัฒนาทางเศรษฐกิจ

การอนุรักษ เสริมสราง
และพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการ
พัฒนานวัตกรรมและ
บุคลากรทางการวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 1 : เปลี่ยนระบบการนําองคกรให



ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ
และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อยางกาวกระโดด
ยุทธศาสตรที่ 4 : ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ

การปฏิรูประบบการ
วิจัยของประเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
ความรู ผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ตาราง 4 - 4 สรุปผลวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 : เปลี่ยนระบบการนําองคกรให
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561)
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ
แหลงเรียนรูยุคใหม










พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม


ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาอาจารยใหเปนมือ
อาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปน
อาจารย
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อยางกาวกระโดด







ยุทธศาสตรที่ 4 : ปฏิรูปการบริหารการเงิน
อุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความ
เปนเลิศ



แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ตาราง 4 – 5

สรุปผลวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564)

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 : เปลี่ยนระบบการนําองคกรให
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม

การพัฒนาความ การเพิ่มขีดความ สามารถ
เขมแข็งของสังคม
ความยืดหยุน และ
ชุมชน และทองถิ่น นวัตกรรมในภาคเกษตร
ดวย วทน.
ผลิตและบริการดวย วทน.



การเสริมสรางความ
มั่นคงดานพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ
ดวย วทน.

การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพทุนมนุษย
ของประเทศดาน
วทน.



การสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ปจจัยเอื้อดาน วทน.



ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาอาจารยใหเปนมือ
อาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปน











อาจารย
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อยางกาวกระโดด





ยุทธศาสตรที่ 4 : ปฏิรูปการบริหารการเงิน
อุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนเลิศ
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กับแผนระดับชาติที่เกี่ยวของทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉ บับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
1.ยุ ทธศาสตร ก ารสร า งความเปนธรรมในสั ง คม

กรอบแผนอุ ด มศึ กษาระยะยาว 15 ป

แผนพั ฒ นาการศึ กษาฉบับปรั บปรุ งแหงชาติ (พ.ศ. 2552 - 2559)

1. รอยต อกั บการศึ ก ษาอื่น

1.พั ฒ นาคนในรอบด า นและสมดุ ล เพื่ อเปนหลั ก ฐานของการพั ฒ นา

2.ยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒ นาคนสู สั งคมแหง การเรี ย นรู ต ลอดชีวิ ต อย า งยั่ งยื น

2. การแก ไขปญ หาอุด มศึ ก ษาในปจจุบัน

2.สร า งสั งคมไทยใหเปนสั งคมคุ ณ ธรรม ภูมิปญ ญาและการเรี ย นรู

3.ยุ ทธศาสตร ค วามเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลั ง งาน

3. ธรรมาภิบาลและการบริ หารจัด การอุด มศึ ก ษา

3.พั ฒ นาสภาพแวดล อมของสั ง คมเพื่ อเปนฐานในการพั ฒ นาคนและ สร า งสั งคมคุ ณ ธรรม ภูมิปญ ญาและ การเรี ย นรู

4.ยุ ทธศาสตร ก ารปรั บโครงสร า งเศรษฐกิ จสู ก ารเติ บโตอย า งมีคุ ณ ภาพและยั่ งยื น

4. บทบาทของมหาวิ ทยาลั ย ในการเพิ่ มขีด ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

5.ยุ ทธศาสตร ก ารสร า งความเชื่อมโยงกั บประเทศในภูมิภาคเพื่ อความมั่นคงทางเศรษฐกิ จ และ สั ง คม

5. การเงินอุด มศึ ก ษา

6.ยุ ทธศาสตร ก ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อมอย า งยั่ งยื น

6. การพั ฒ นาบุค ลากรในอุด มศึ ก ษา

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึ กษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)
1.พั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยยุ ค ใหม

7. เครื อขา ยอุด มศึ ก ษา

2.พั ฒ นาคุ ณ ภาพครู ยุ ค ใหม

8. การพั ฒ นาอุด มศึ ก ษาในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษเฉพาะกิ จ 3 จังหวั ดชายแดนภาคใต

3.พั ฒ นคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา และ แหล ง เรี ย นรู ยุ ค ใหม

9. โครงสร า งพื้ นฐานการเรี ย นรู

4.พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ หารจัด การใหม

กลยุทธ อุ ด มศึ กษาของประเทศใน ASEAN
มาเลเซีย

ยุทธศาสตร การวิจั ยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2552 - 2559)

1. ปรั บปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ธี ก ารเรี ย นรู และการสื่ อสารโดยใชภาษาอังกฤษ

1.สร า งศั ก ยภาพและความสามารถเพื่ อพั ฒ นาทางสั ง คม

2. มีก ารถ า ยโอนหนว ยกิ ต ส ง เสริ มการสร า งประสบการณ ก อนการปฏิบัติ จริ ง

2.สร า งศั ก ยภาพและความสามารถเพื่ อการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ

3. เปนศู นย ก ลางของความเปนเลิ ศในการศึ ก ษาระดั บอุด มศึ ก ษาทั้ง ในประเทศและต า งประเทศ

3.อนุรั ก ษ เสริ มสร า ง และพั ฒ นาทุนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม

4. ส งเสริ มการมีส ว นร ว มและการเรี ย นรู ต ลอดชีวิ ต

4.สร า งศั ก ยภาพและความสามารถเพื่ อการพั ฒ นานวั ต กรรมและบุค ลากรทางการวิ จัย

5. ใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศเผยแพร ขอมูล ร ว มกั นในการจัด การการศึ ก ษา
ลาว

5.ปฏิรู ประบบการวิ จัย ของประเทศเพื่ อการบริ หารจัด การความรู ผลงานวิ จัย นวั ต กรรม สิ่ งประดิ ษฐ
ยุทธศาสตร และกลยุทธ ต ามแผนพั ฒ นาการศึ กษาระดั บอุ ด มศึ กษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

2. พั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ แหงชาติ ในการประกั นมาตรฐานของหลั ก สู ต ร

วิ สัย ทัศน : อุด มศึ กษาเปน แหล ง องค ค วามรูแ ละพั ฒ นากําลั ง คนระดั บสู ง ที่มีคุ ณ ภาพเพื่ อการพั ฒ นาชาติ อยางยั่ง ยืน
สรางสั ง คมการเรียนรูต ลอดชี วิต ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั ง คมแหง ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)

3. มีก ารกระจายอํา นาจ ทบทวนและจัด ทํา แผนแมบทรองรั บการเปลี่ ย นแปลง

บนพื้ น ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง มีบทบาทสู ง ในประชาคมอาเซี ยนและมุง สู ประชาคมโลก

1. ใหค วามสํ า คั ญ กั บอาจารย ผู ส อน ใหมีแนวคิ ด ของการเรี ย นรู ต ลอดชีวิ ต

บูรไน
1. ใหค วามสํ า คั ญ กั บคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส ง เสริ มการเรี ย นรู ต ลอดชีวิ ต
2. ปรั บปรุ ง หลั ก สู ต รใหส อดคล องกั บความต องการในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร
1. เปลี่ยนระบบการนํา องค กรใหขับเคลื่อ น
อุ ด มศึ กษาแบบองค รวม

3. พั ฒ นาทัก ษะผู เรี ย นด า นคณิ ต ศาสตร และวิ ทยาศาสตร อย า งเร ง ด ว น

1.2 บริ หารอุดมศึ ก ษา โดยยึ ด เปา หมายตามกรอบแผนยาวฯ

2.เพิ่ มขีด ความสามารถ ความยื ด หยุ น และ นวั ต กรรมในภาคเกษตรผลิ ต และ บริ ก ารด ว ย วทน.

1. เนนการเขา ถึ ง การศึ ก ษาอย า งเทา เทีย ม

1.4 สร า งระบบการปด และยุ บรวม หลั ก สู ต ร/คณะวิ ชา/ม./ส.
1.5 พั ฒ นาระบบโครงสร า งพื้ นฐานของสารสนเทศอุด มศึ ก ษา

3. พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุค ลากรทางการศึ ก ษา

1.6 ต อยอดสถาบันอุด มศึ ก ษาที่มีศั ก ยภาพใหเปนสถาบันอุด มศึ ก ษาชั้นนํา ระดั บโลก

ฟ ลิปปนส

1.7 ยกระดั บอุด มศึ ก ษาไทยใหมีบทบาทสู ง ในประชาคมอุด มศึ ก ษาในอาเซีย นโดยเฉพาะ
ด า น Higher Education Manpower Mobilization
1.8 สร า งระบบและกลไกเพื่ อรองรั บความร ว มมือระหว า งสถาบันอุด มศึ ก ษาทุก แหงกั บ

3. สร า งศั ก ยภาพการแขง ขันในเวทีอาเซีย น

หนว ยงาน ภาคการผลิ ต ในด า นการเรี ย นการสอนและการวิ จัย

สิงค โปร
1. เปนผู นํา แหงเอเชีย ด า นศู นย ก ลางการศึ ก ษาระดั บมาตรฐานโลก
2. เพิ่ มจํา นวนนัก ศึ ก ษาจากประเทศต า งๆ

2. พั ฒ นาอาจารยใหเ ปนมื อ อาชีพ และพั ฒ นา

(พ.ศ. 2555 - 2564)
1.พั ฒ นาความเขมแข็ง ของสั ง คม ชุมชน และ ทองถิ่ นด ว ย วทน.

2. ปรั บปรุ ง คุ ณ ภาพและประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการศึ ก ษา

2. สนับสนุนการใช ICT ในการจัด การศึ ก ษา

แผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัต กรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1

1.1 กํ า หนดคุ ณ ค า และสร า งวิ สั ย ทัศ นร ว มของอุด มศึ ก ษาไทย

ระดั บสู ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย /สถาบัน

1. มีก ารจัด การศึ ก ษาในสภาวะวิ ก ฤติ เพื่ อเตรี ย มรั บภัย พิ บัติ

ที่เขา ถึ ง ประชาชนและประชาสั งคมอย า งแพร หลาย

กลยุทธ

1.3 สร า งระบบการประเมินศั ก ยภาพและพั ฒ นาผู บริ หาร

กัม พู ชา

ทรั พ ยากรและภูมิปญ ญาของประเทศสู ก ารใชประโยชนเชิงพาณิ ชย และสาธารณะด ว ยยุ ทธวิ ธี ที่เหมาะสม

3.เสริ มสร า งความมั่นคงด า นพลั ง งาน ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ สิ่ งแวดล อมของประเทศ ด ว ย วทน.
4.พั ฒ นาและเพิ่ มศั ก ยภาพทุนมนุษย ของประเทศด า น วทน.
5.ส งเสริ มและสนับสนุนการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ นฐานและปจจัย เอื้อด า น วทน.
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ กษานอกกระทรวงศึ กษาธิ การ
กระทรวงการทอ งเที่ยวและกีฬา : ยุ ทธศาสตร ก ระทรวงการทองเที่ย วและกี ฬ า พ.ศ. 2555 – 2559
ยุ ทธศาสตร ที่ 4 ส ง เสริ มและพั ฒ นาการจัด การศึ ก ษาระดั บพื้ นฐานและระดั บอุด มศึ ก ษาด า นการพลศึ ก ษา นันทนากา
กี ฬ า วิ ทยาศาสตร ก ารกี ฬ า และสุ ขภาพ
กระทรวงกลาโหม : นโยบายสํ า นัก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2554 – 2563) ด า นกํ า ลั งพล

1.9 พั ฒ นาระบบ โครงสร า ง และบทบาทหนา ที่ของสํ า นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา

ขอที่ 3 ส ง เสริ มและสนับสนุนใหกํ า ลั งพลทุก ระดั บชั้นมีโ อกาสศึ ก ษาเพิ่ มเติ มทั้งในประเทศและต า งประเทศโดยสนับสนุ

2.1 เพิ่ มจํา นวนอาจารย ใหเพี ย งพอ

ทุนการศึ ก ษาและพั ฒ นาความร ว มมือด า นการศึ ก ษากั บสถาบันการศึ ก ษาภายในประเทศและมิต รประเทศ

2.2 พั ฒ นาอาจารย ใหเปนมืออาชีพ อย า งเปนระบบ

กระทรวงสาธารณสุข : ไมปรากฏกลยุ ทธ ด า นอุด มศึ ก ษา*

3. การยกระดั บมาตรฐานการศึ ก ษาของคนในชาติ สู ร ะดั บสากล

2.3 พั ฒ นาคุ ณ ภาพอาจารย ใหมีค วามแข็งแกร งในการทํา วิ จัย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ : ไมปรากฏกลยุ ทธ ด า นอุดมศึ ก ษา*

4. มีหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่เขมขน เนนประกั นคุ ณ ภาพภายในมากขึ้น

2.4 ปฏิรู ประบบค า ตอบแทนอาจารย

สํา นักนายกรั ฐ มนตรี สํา นักงานตํ า รวจแหงชาติ : ไมปรากฏกลยุ ทธ ด า นอุด มศึ ก ษา*

5. เนนบริ หารจัด การแบบรวมศู นย ทุมทรั พ ยากรด า นเงินทุนทางการศึ ก ษา

2.5 พั ฒ นาระบบผู เชี่ย วชาญ

กระทรวงมหาดไทย : ไมปรากฏกลยุ ทธ ด า นอุด มศึ ก ษา*

3.1 พั ฒ นาระบบการเขา ศึ ก ษาในอุด มศึ ก ษา ระบบการเรี ย นรู ที่ยื ด หยุ นหลากหลาย

กระทรวงคมนาคม : ไมปรากฏกลยุ ทธ ด า นอุด มศึ ก ษา*

1. ยึ ด หลั ก การ “การใหก ารศึ ก ษาทุก คนอย า งทั่ว ถึ ง” ( Education for All)

3.2 ยกระดั บคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร ใหได รั บการรั บรองในระดั บอาเซีย นและระดั บโลก

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ ม : กรอบยุ ทธศาสตร ก ระทรวง พ.ศ. 2555-2559

2. ขยายการศึ ก ษานอกระบบและ พั ฒ นาการวิ จัย การศึ ก ษา

3.3 สร า งระบบและกลไกเพื่ อจัด สอบใบรั บรองคุ ณ วุ ฒิ เฉพาะสาขาแหงชาติ

1. ส ง เสริ ม เร ง รั ด การพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และ นวั ต กรรมใหเปนพลั งของประเทศ

3. สร า งหลั ก สู ตรการศึ ก ษาของครู และการพั ฒ นาชนบท

3.4 ระบบติ ด ตาม ประเมินและพั ฒ นาบัณ ฑิ ตหลั ง เขา สู ต ลาดงาน

2. สร า งความตระหนัก และพั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ใหเปนสั ง คมฐานความรู

พม า

อิ นโดนีเซีย
1. ส งเสริ มความเปนมืออาชีพ ของบุค ลากรทางการศึ ก ษา

ผูเ ชี่ยวชาญมื อ อาชีพ ใหเปนอาจารย

3. ยกระดั บคุ ณ ภาพบัณ ฑิต อยา งกา วกระโดด

4. ปฎิรูปการบริ หารการเงินอุ ด มศึ กษา

4.1 วิ เคราะหต นทุนค า ใชจา ยต อหนว ยคุ ณ ภาพ

เพื่ อ ขับเคลื่อ นสถาบันอุ ด มศึ กษาสูค วามเปนเลิศ 4.2 จัด ทํา แผนกลยุ ทธ ก ารเงินใหส อดคล องกั บเปา หมายของสถาบันอุด มศึ ก ษา

2. เนนการปรั บปรุ งคุ ณ ภาพ ขยายสิ่ ง อํา นวยความสะดวกต า งๆ

4.3 จัด สรรทุนการศึ ก ษาเพื่ อขยายโอกาสทางการศึ ก ษาโดยคํ า นึงถึ ง ความต องการกํ า ลั งคน

3. ส งเสริ มความร ว มมือด า นการศึ ก ษาในภูมิภาค

4.4 กํ า กั บ ติ ดตามประเมินผลการใชง บประมาณอย า ง เหมาะสมตามพั นธกิ จของสถาบัน

เวียดนาม
1. สร า งศั ก ยภาพการวิ จัย เพื่ อยกระดั บคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน
2. จัด ตั้ งมหาวิ ทยาลั ย นานาชาติ และเพิ่ มจํา นวนนัก ศึ ก ษาต า งชาต

อุด มศึ ก ษา

3. วิ จัย พั ฒ นา และนวั ต กรรม สร า งฐานความรู และเพิ่ มผลิ ต ภาพของประเทศ
4. พั ฒ นาโครงสร า งพื้ นฐานและระบบสนับสนุนการวิ จัย พั ฒ นาและนวั ตกรรมใหเพี ย งพอรวมทั้ง พั ฒ นานโยบาย
การบริ หารจัด การด า นวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ตกรรมใหมีประสิ ทธิ ภาพและมีก ารนํา ผลงานวิ จัย พั ฒ นาและ
นวั ตกรรมไปใชในการเพิ่ มผลผลิ ต เชิง พาณิ ชย และการบริ ก ารสั ง คม
5. ถ า ยทอดเทคโนโลยี และนํา ผลงานวิ จัย พั ฒ นาและนวั ตกรรมไปใชในการเพิ่ มผลผลิ ต ทางเชิงพาณิ ชยกรรม
และบริ ก ารสั งคม
6. พั ฒ นาและส ง เสริ มการใชเทคโนโลยี อวกาศและภูมิส ารสนเทศเพื่ อสนับสนุนการพั ฒ นาประเทศ

3. มหาวิ ทยาลั ย / สถาบัน มีค วามสามารถเปนศู นย ก ารทางวิ ทยาศาสตร ที่สํ า คั ญ และสร า งรายได

กระทรวงวัฒ นธรรม : มีก ารระบุใหก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารร ว มดํ า เนินการตามแผนแมบทของกระทรวงวั ฒ นธรรม

4. มีจํา นวนอาจารย ปริ ญ ญาเอก 20,000 คน ในป 2563

กระทรวงยุติ ธ รรม : ไมปรากฏกลยุ ทธ ด า นอุด มศึ ก ษา*
สภากาชาดไทย : ไมปรากฏกลยุ ทธ ด า นอุด มศึ ก ษา*
* ไม ปรากฎกลยุท ธ ด า นอุด มศึ กษาระดั บองค กร มี ยุท ธศาสตรระดั บสถานศึ กษาในสังกัด

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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4.4 เปาหมายการรับนักศึกษาเขาใหม และผูสําเร็จการศึกษาตามผลการดําเนินงานของแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) จึง
ไดกําหนดเปาหมายในการรับนักศึกษาและกระบวนการผลิตบัณฑิตในระดับการศึกษาตางๆดังนี้
4.4.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ
1) ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีงานทําไมนอยกวารอยละ 80
2) มีระบบการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่หลากหลายและมีความยืดหยุน ซึ่งเปนการขยาย
โอกาสทางการศึกษา และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
3) ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความตองการของสังคม มีความคิดวิเคราะห ความคิด
สรางสรรค มีทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งรางกาย
และจิตใจ
4) มีฐานขอมูลการผลิตบัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษาที่เชื่อมโยงกันทุกสถาบันการศึกษา
5) บัณฑิตมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคมและตลาดงาน
6) ใช ก ลไกของสหกิ จ ศึ ก ษาซึ่ ง เป น ความร ว มมื อ ระหว า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและภาคธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานในภาครัฐในการพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเขาใจระบบการทํางาน สามารถปรับตัวได
รวดเร็วหลังจากสําเร็จการศึกษา มีมุมมองในงานอาชีพที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของบัณฑิต
7) ผูสําเร็จการศึกษาตองสอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหงชาติ ในทุก
หลักสูตร
8) มีการติดตามและพัฒนาบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษาเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความรูใหมๆ
ใหกับบัณฑิต รวมทั้งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตภายหลังเขาสูตลาดงาน
4.4.2 เปาหมายเชิงปริมาณ
การกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณนี้ ใชวิธีประมาณการในภาพรวมของประเทศ ซึ่งครอบคลุมขอมูลทุก
สถาบันอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จํากัดรับ และสถาบันอุดมศึกษาไมจํากัดรับ ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ไมรวมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ดังนี้
1) ประมาณการจํานวนนักศึกษาเขาใหม
ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดกําหนด
เปาหมายการรับนักศึกษาในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกป

52

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

และกําหนดเปาหมายการรับนักศึกษาในกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรลดลงทุกป โดยในปการศึกษา
2559 ไดตั้งเปาหมายของสัดสวนการรับนักศึกษาในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : วิทยาศาสตรสุขภาพ :
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน 50 : 20 : 30 ซึ่งสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551 -2565)

นอกจากนี้ไดกําหนดเปาหมายใหทุกระดับการศึกษามีการรับนักศึกษาใหมเพิ่มขึ้นทุกป

และไดตั้งเปาหมายใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อแบงเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษา
โดยในปการศึกษา 2559

ไดกําหนดเปาหมายของสัดสวนการรับนักศึกษาใหมในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ

(จํากัดรับ) : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ไมจํากัดรับ) : สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน 63 :20 :17
ตาราง 4 – 6 เปาหมายการรับนักศึกษาเขาใหมจาํ แนกตามกลุมสาขา
หนวย : คน

ปการศึกษา

จํานวนนักศึกษา
เขาใหม

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
จํานวน รอยละ

วิทยาศาสตร
สุขภาพ
จํานวน รอยละ

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
จํานวน รอยละ

2555

576,906

161,534

28

40,383

7

374,989

65

2556

579,791

173,937

30

40,585

7

365,269

63

2557

582,690

203,942

35

58,269

10

320,479

55

2558

585,603

234,241

40

87,841

15

263,521

45

2559

588,531

294,265

50 117,706

20

176,560

30

ตาราง 4 – 7 เปาหมายการรับนักศึกษาเขาใหมจาํ แนกตามระดับการศึกษา
หนวย : คน

ปการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผลรวม

2555

513,510

59,783

3,613

576,906

2556

515,481

60,337

3,973

579,791

2557

517,140

61,062

4,488

582,690

2558

518,821

61,783

4,999

585,603

2559

520,106

62,924

5,501

588,531
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ตาราง 4 – 8 เปาหมายการรับนักศึกษาเขาใหมจาํ แนกตามประเภทของสถาบันการศึกษา
หนวย : คน

ปการศึกษา

จํานวน
นักศึกษา
เขาใหม

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จํากัดรับ
จํานวน

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

ไมจํากัดรับ

รอยละ

จํานวน

รอยละ จํานวน

รอยละ

2555

576,906

363,451

63

121,150

21

92,305

16

2556

579,791

365,268

63

115,958

20

98,565

17

2557

582,690

367,094

63

116,538

20

99,058

17

2558

585,603

368,930

63

117,121

20

99,552

17

2559

588,531

370,775

63

117,706

20 100,050

17

2) ประมาณการจํานวนนักศึกษารวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดกําหนด เปาหมายให
มีจํานวนนักศึกษารวมในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกป และ
กําหนดเปาหมายใหมีจํานวนนักศึกษารวมในกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรลดลงทุกป โดยในปการศึกษา
2559 ไดตั้งเปาหมายของสัดสวนจํานวนนักศึกษารวมในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : วิทยาศาสตรสุขภาพ :
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน 40 : 10 : 50 นอกจากนี้ไดกําหนดเปาหมายใหทุกระดับการศึกษามีจํานวน
นักศึกษารวมเพิ่มขึ้นทุกป และไดตั้งเปาหมายใหสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมีจํานวนนักศึกษารวมเพิ่มขึ้นเพื่อแบง
เบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษา โดยในปการ ศึกษา 2559 ไดกําหนดเปาหมายของสัดสวนการรับนักศึกษาใหม
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (จํากัดรับ) : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ไมจํากัดรับ) : สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน 64
: 21 : 15
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ตาราง 4 – 9 เปาหมายจํานวนนักศึกษารวมจําแนกตามกลุมสาขา
หนวย : คน

ปการศึกษา

จํานวนรวม

วิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เทคโนโลยี
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
จํานวน รอยละ

2555

2,222,000

533,280

24

111,100

5 1,577,620

71

2556

2,293,200

573,300

25

137,592

6 1,582,308

69

2557

2,364,400

685,676

29

165,508

7 1,513,216

64

2558

2,435,600

828,104

34

194,848

8 1,412,648

58

2559

2,506,800

1,002,720

40

250,680

10 1,253,400

50

ตาราง 4 – 10 เปาหมายจํานวนนักศึกษารวมจําแนกตามระดับการศึกษา
หนวย : คน

ปการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผลรวม

2555

1,975,111

224,444

22,445

2,222,000

2556

2,038,400

231,636

23,164

2,293,200

2557

2,101,688

238,828

23,884

2,364,400

2558

2,164,978

246,020

24,602

2,435,600

2559

2,228,267

253,212

25,321

2,506,800

ตาราง 4 – 11 เปาหมายจํานวนนักศึกษารวมจําแนกตามประเภทของสถาบันการศึกษา
หนวย : คน

ปการศึกษา

จํานวน
นักศึกษารวม

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จํากัดรับ
จํานวน

ไมจํากัดรับ

รอยละ

จํานวน

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

รอยละ จํานวน

รอยละ

2555

2,222,000 1,333,200

60

577,720

26 311,080

14

2556

2,293,200 1,421,784

62

550,368

24 321,048

14

2557

2,364,400 1,465,928

62

543,812

23 354,660

15
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ปการศึกษา

จํานวน
นักศึกษารวม

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จํากัดรับ
จํานวน

ไมจํากัดรับ

รอยละ

จํานวน
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สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

รอยละ จํานวน

รอยละ

2558

2,435,600 1,534,428

63

535,832

22 365,340

15

2559

2,506,800 1,604,352

64

526,428

21 376,020

15

3) ประมาณการจํานวนผูสาํ เร็จการศึกษา
ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดกําหนดเปาหมายให
กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผูสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป คิดเปนรอยละ 70 กลุมสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพคิดเปนรอยละ 80 และกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ 80
ซึ่งเมื่อประมาณการจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 จะมีผูสําเร็จการศึกษา 445,372 คน โดยมี
สัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ : กลุม
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน 50 : 20 : 30 นอกจากนี้ไดกําหนดเปาหมายใหมีผูสําเร็จการศึกษาใน
แตละระดับการศึกษา คิดเปนรอยละ 80 และกําหนดใหมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแตละ
ประเภทเพิ่มขึ้นทุกป โดยในปการศึกษา 2559 จะมีสัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ
(จํากัดรับ) : สถาบันการศึกษาของรัฐ (ไมจํากัดรับ) : เอกชน เปน 63 : 20 : 17
ตาราง 4 – 12 เปาหมายของผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามกลุมสาขา
หนวย : คน

ปการศึกษา จํานวนผูสําเร็จ วิทยาศาสตรและ วิทยาศาสตรสุขภาพ
มนุษยศาสตรและ
การศึกษา
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ
2555

349,295

97,803

28

24,450

7 227,042

65

2556

423,275 126,983

30

29,629

7 266,663

63

2557

441,667 154,583

35

44,167

10 242,917

55

2558

443,730 177,492

40

66,560

15 199,678

45

2559

445,372 222,686

50

89,074

20 133,612

30
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ตาราง 4-13 เปาหมายของผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา
หนวย : คน

ปการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผลรวม

2555

310,911

36,197

2,187

349,295

2556

376,325

44,049

2,901

423,275

2557

391,981

46,283

3,403

441,667

2558

393,127

46,815

3,788

443,730

2559

393,591

47,618

4,163

445,372

ตาราง 4-14 เปาหมายของผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามประเภทของสถาบันการศึกษา
หนวย : คน

ปการศึกษา

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

จํากัดรับ
จํานวน รอยละ

ไมจํากัดรับ
จํานวน รอยละ จํานวน

รอยละ

2555

349,295

220,056

63

73,352

21 55,887

16

2556

423,275

266,663

63

84,655

20 71,957

17

2557

441,667

278,250

63

88,334

20 75,083

17

2558

443,730

279,550

63

88,746

20 75,434

17

2559

445,372

280,585

63

89,074

20 75,713

17

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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บทที่ 5
การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
5.1 การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
5.1.1 แนวทางดําเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
คณะอนุกรรมการแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 – 2559)

- ใหความเห็นชอบ

คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย
และแผนของ สกอ.

- ใหความเห็นชอบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ใหความเห็นชอบ

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

- ใหความเห็นชอบ

ประกาศใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุดมศึกษา
ของประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2559
แนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ จะตองมีระบบและกลไกที่ชัดเจน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก
รัฐ บาล กระทรวงศึก ษาธิก ารซึ ่ง ผา นสํ า นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา กระทรวงอื ่น ที ่ม ีส ถาบัน
อุดมศึกษาในสังกัดที่ไมใชกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง
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ภาพแสดงการแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
สาธารณชน

รัฐบาลประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559)

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร

รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่มี
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
องคกรวิชาชีพ

สมศ.
สป.ศธ

สพฐ.

สอศ.

สกอ.

สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
ถายทอดแผนลงสู
การปฏิบัติ
Road Show

สํานักงบประมาณ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ
กํากับติดตาม
ผลการดําเนินงาน

ประเมิน
ผลการดําเนินงาน

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา
อุดมศึกษา ฉบับที่ 11
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
และปรับแผน ในป
2557
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กระบวนการแปลงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ไปสูการ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิ ดผลอยางเปนรู ปธรรม จําเปนตองผลักดันผูนําของสถาบั นอุดมศึกษาในทุกระดับใหมีการ
ปรับเปลี่ยนทั้งแนวความคิด คานิยม เปาหมาย และวิธีการทํางาน โดยตองใหความสําคัญเปนลําดับสูงตอการ
บริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางภาวะผูนํารวมกันในทุกระดับ และมีการระดมทุนทางสังคมในทุกๆดาน มา
เปนพลังในการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง โดยมีเจาภาพหลักคือสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการในประเด็นสําคัญ ดังนี้
1) วางกรอบแนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ภายใตหลักการที่มุงเนนการเปลี่ยนแนวคิด คานิยม
ตลอดจนมุมมองปญหา ใหสอดคลองรูเทาทันโลก รูจักใชปญญา มีวิจารณญาณบนฐานวัฒนธรรมไทยที่เอื้อ
อาทร ประนีประนอม และใหความสําคัญตอการมีสวนรวมโดยตองปฏิรูปวิธีการจัดการและปฏิรูปโครงสรางทุก
ดานอยางเปนระบบ ทั้งนี้ ในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ จําเปนตองวางหลักเกณฑการพิจารณาแผนงานที่
สอดคลองตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีการแบงบทบาท ภารกิจ
และความรวมมือที่สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดการใชทรัพยากรในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนอยางเหมาะสม มีแผนงานและกระบวนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ
เนนการประหยัด มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ผลที่ไดจากการดําเนินแผนงานโครงการ
จะตองตอบสนองตอยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และ
สามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม
2) พัฒนาระบบและกลไก เพื่อระดมพลังและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม ใหเขาใจและ
มีความผูกพันในภารกิจเปาหมาย และ ยุทธศาสตรการดําเนินงานรวมกันในทุกกระบวนการของการแปลงแผนสู
การปฏิบัติ ควบคูไปกับการสรางองคความรูทางวิชาการ และใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนผู
อํานวยความสะดวกในการระดมความคิดอยางสรางสรรคตลอดจนจัดใหมีงบประมาณสนับสนุน
3)

พัฒนาระบบและกลไกจัดเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ใหมีความถูกตอง ทันสมัย ครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนในการ
บริหารและพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ และประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและนําไปใช
ประโยชนไดอยางกวางขวาง
4) พัฒนาระบบและกลไกในการกํากับติดตามประเมินผล ตามตัวบงชีใ้ นทุกยุทธศาสตร เปนระยะๆอยาง
ตอเนื่อง มีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมายทีก่ ําหนด
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5) ปรับปรุงระบบและกลไกการดําเนินงานในทุกระดับที่เกี่ยวของกับการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ โดย
เฉพาะอยางยิ่งปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ การปรับระบบงบประมาณใหตอบสนองตอความตองการของ
สถาบันอุดมศึกษา ปรับบทบาทของหนวยงานกลางในการประสานแผนงาน แผนการเงิน และแผนอัตรากําลัง
อยางบูรณาการ ใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559) ในชวงกลางแผน (พ.ศ. 2557) เพื่อใหผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายใน พ.ศ. 2559
5.1.2 ผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
รัฐบาลควรจะตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการนําแผนไปสูการปฏิบัติดังนี้
1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
4) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
5) สํานักงบประมาณ
6) ศูนยขอมูลสารสนเทศแหงชาติ (กรณีที่มีการจัดตั้ง)
5.1.3 มาตรการในการแปลงแผนสูการปฏิบัติ
เมื่ อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให ค วามเห็ น ชอบแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และประกาศใชเปนที่เรียบรอยแลว การขับเคลื่อนกลยุทธภายใตยุทธศาสตร
ของแผนพัฒนาอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ใหสามารถดําเนินการไดสําเร็จโดยการมีสวน
รวมของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงอื่นที่มีสถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัดที่ไมใชกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนทุกสถาบันอุดมศึกษา จะตองดําเนินการแปลงแผนสูการปฏิบัติ
ภายใตทรัพยากรดานระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ ที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งจะมีผลกระทบตอการ
บริห ารจัด การ การกํา กับ ติด ตาม

และการประเมิน ผลการดํ า เนิน งานตามแผนพัฒ นาการศึก ษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ดังนั้นจึงตองวางระบบและกลไกตั้งแตกระบวนการนํา
ยุทธศาสตร และกลยุทธดังกลาวไปจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรม โดยมอบหมายใหสถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการ รวมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลทุก 1 ป เพื่อนําผลมาปรับปรุงกลยุทธ /
โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในชวง
กลางของแผน (ในป 2557)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทยไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไวในป 2559
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อยางครบถวน โดยมี

รายละเอียดดังนี้
1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และประกาศใชอยางเปนทางการ
2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
นําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาเปนกรอบในการกําหนดนโยบาย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง โดยมีการถายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการระดับกระทรวงลงสูหนวยงานที่เกี่ยวของเชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง
3)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร โดยมี ผู แ ทนจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงบประมาณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา องค ก รวิ ช าชี พ และตั ว แทนผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ดํ า เนิ น การถ า ยทอดแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ลงสูการปฏิบัติ และจัดการสนับสนุนการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา
4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) และสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559) มาเปนกรอบในการกําหนดนโยบาย และจัดทําแผนงานของหนวยงาน
5) สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ใหกับคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ผานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตาราง 5 – 1 ความเชื่อมโยงระหวางผูมีสวนเกี่ยวของและผูรับผิดชอบในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
-รัฐบาล
-กระทรวงศึกษาธิการ
-กระทรวงอื่นที่เกี่ยวของ
-รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ
-รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ปลัดกระทรวง

-สกอ.
-หนวยงานเทียบเทา
สกอ.
-คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
-คณะกรรมการบริหาร
ของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ

กลยุทธที่ 1.1
กลยุทธที่ 1.2
กลยุทธที่ 1.3
กลยุทธที่ 1.4
กลยุทธที่ 1.5
กลยุทธที่ 1.6
กลยุทธที่ 1.7
กลยุทธที่ 1.8
กลยุทธที่ 1.9























กลยุทธที่ 2.1
กลยุทธที่ 2.2







































กลยุทธที่ 3.3








กลยุทธที่ 3.4





กลยุทธที่ 4.1
กลยุทธที่ 4.2
กลยุทธที่ 4.3













หนวยงาน

ผูปฏิบัติ

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

กลยุทธที่ 2.3

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

กลยุทธที่ 2.4
กลยุทธที่ 2.5



กลยุทธที่ 3.1
กลยุทธที่ 3.2



กลยุทธที่ 4.4



-สถาบันอุดมศึกษา
-คณะ

-ภาควิชา
-สาขาวิชา

-คณะกรรมการสภา -อาจารย
สถาบัน
-อธิการบดี
-คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน
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5.2 การติดตามประเมินผล
รั ฐ บาลต องแต ง ตั้ ง คณะกรรมการขับ เคลื่อ นยุ ท ธศาสตร ดํ า เนิ น การประเมิ น แผนพั ฒ นาการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) อยางนอย 2 ชวงเวลาคือ ในป 2557 และ 2559 โดยรายงานผล
การประเมินตอผูที่มีสวนเกีย่ วของในทุกหนวยงานไดแก กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) สถาบันอุดมศึกษา องคกรวิชาชีพ ตัวแทนองคกรผูใชบัณฑิตเชน หอการคาไทยและสภา
หอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และเปดเผยขอมูลสูสาธารณชน
ในทางปฏิ บั ติ ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ต อ งมี ก ารประเมิ น แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในชวงกลางแผน (ป 2557) วาผลการดําเนินงานในชวง พ.ศ.
2555 – 2556 บรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว มากนอยเพียงใด เพื่อนําไปทบทวนยุทธศาสตร และปรับปรุงกลยุทธที่
จะใชในชวง พ.ศ. 2558 – 2559 ตอไป
นอกจากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) (15 ตัวบงชี้) จะตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) (6 ตัวบงชี้) ซึ่งจะมีตัวบงชี้บางตัวถูกประเมินโดยระบบประกัน
คุ ณ ภาพของ สกอ. และสมศ. และตั ว บ ง ชี้ บ างตั ว ถูก ประเมิ น อยู ใ นแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (10 ตัวบงชี้) ตามตารางที่ 5-2 มีจํานวน 31 ตัวบงชี้ดังนี้
ตาราง 5-2

ตัวบงชี้ที่ใชกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
ตัวบงชี้

เปาหมาย

อางอิง

ยุทธศาสตรที่ 1 เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขบั เคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม
1) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาที่มีสวนรวมในการสรางและ

รอยละ 100

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) และแผนที่ยุทธศาสตร

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

(Strategic Map)ของอุดมศึกษาไทย

2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ตัวบงชี้

เปาหมาย

2) รอยละของกรรมการสภาสถาบันที่ผานหลักสูตร IOD (Institute

รอยละ 50

อางอิง

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

of Directors)

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

(มีการประเมินโดย ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. และสมศ.)

2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2

3) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

สากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

3.1 ภาพรวมของประเทศ
3.2 กลุมสถาบัน อุดมศึกษาทีเ่ ปนเลิศในการสรางองคความรู

รอยละ 6
รอยละ 100

2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 3

เพื่อชี้นําสังคมและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแขงขัน
ระดับโลก (เฉพาะกลุม)
4) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบริการขอมูลสารสนเทศ

≥ 4.51

อุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 4

5) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลเพื่อการ

รอยละ 70

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

บริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริงและเปนปจจุบัน และมีระบบ

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)

ฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับศูนยขอมูล สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 12

แหงชาติ (ถามี)
6) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลัก

รอยละ 70

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

ธรรมาภิบาล (มีการประเมินโดย ระบบประกันคุณภาพของ สกอ.

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)

และสมศ.)

ตัวชี้วัดที่ 6

7) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ

รอยละ 80

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

บุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอการได

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)

ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับตั้งแต3.51 ขึ้นไป จาก

ตัวชี้วัดที่ 13

5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด
(มีการประเมินโดย ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. และสมศ.)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ตัวบงชี้

เปาหมาย

8) จํานวนสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นในชวง พ.ศ. 2551-2554

ไมมีการจัดตั้ง
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อางอิง

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ตัวบงชี้ที่ 8

9) การใช พรบ.อุดมศึกษาเปนเครื่องมือในการสงเสริมกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา

มีการใช พรบ.

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา

อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ตัวบงชี้ที่ 18

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย
10) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาตอการปฏิบัติหนาที่

≥ 4.51

ของอาจารย

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 1

11) รอยละของอาจารยที่ไดรับการรับรองศักยภาพความเปน

รอยละ 25

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อาจารยมืออาชีพตามที่ สกอ. กําหนด เมื่อเทียบกับจํานวน

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

อาจารยทั้งหมด

2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3

12) รอยละของหลักสูตรที่มีสัดสวนของอาจารยประจําและ

รอยละ 100

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อาจารยสมทบตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) เปนไปตาม

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

มาตรฐานของแตละหลักสูตร

2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2

13) คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจยั /งานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพรตอ

≥ 3.51

จํานวนอาจารย (คํานวณจากขอมูลของ สมศ.)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 4

14) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนให

รอยละ 80

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

อาจารย ป ระจํ า ทํ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนผ า นตาม

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)

เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 9
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ตัวบงชี้

เปาหมาย

อางอิง

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด
15) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการสอบใบประกอบ

รอยละ 100

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

วิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหงชาติ (โดย

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

ครอบคลุมความรูดานภาษาอังกฤษและ IT)

2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 1

16) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
16.1 ภาพรวมเฉลี่ย 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
≥ 4.51

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
16.2 ดานความรับผิดชอบ
17) รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียน

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 3

≥ 4.51
รอยละ 100

ตัวบงชี้ที่ 2
แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

สามารถเรียนรูจากการปฏิบัตงิ านจริง (Work Integrated

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

Learning)

2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3

18) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนน

รอยละ 80

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

ผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (มีการประเมินโดย ระบบประกัน

ตัวชี้วัดที่ 10

คุณภาพของ สกอ.และ สมศ.)
19) รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับ

รอยละ 20

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

นานาชาติ โดยหนวยงานสถาบันวิชาชีพ / องคกรซึ่งเปนที่ยอมรับ

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

ในระดับนานาชาติ

2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 3

(มีการประเมินโดย ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. และสมศ.)

ตัวบงชี้ที่ 4

20) จํานวนผูเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา

ไมนอยกวา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

รอยละ 37 ของ

อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.

ประชากรวัย

2550 – 2554) ตัวบงชี้ที่ 1

18-24 ป
21) จํานวนผูเรียนนอกชวงอายุ 18-24 ปที่ใชระบบสะสมหนวยกิต
ในสถาบันอุดมศึกษา

มีจํานวนเพิ่มขึน้

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ตัวบงชี้ที่ 2

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ตัวบงชี้

เปาหมาย

22) สัดสวนผูเขาศึกษาอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

50 : 20 :30

: ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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อางอิง

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ตัวบงชี้ที่ 3

23) การยุบเลิก/ยุบรวมหลักสูตรที่ซ้ําซอน

มีการยุบเลิก/

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

ยุบรวม

อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ตัวบงชี้ที่ 9

24) การปรับปรุงระบบการคัดเลือกการเขาศึกษาตอใน

มีการปรับปรุง

สถาบันอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ตัวบงชี้ที่ 20

25) การปรับปรุงกระบวนการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีการปรับปรุง

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ตัวบงชี้ที่ 21

ยุทธศาสตรที่ 4 ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ
26) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะหตนทุนคาใชจาย

รอยละ 100

ตอหนวยคุณภาพ (Quality Unit Cost)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 1

27) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษา ทีม่ ีการจัดสรรงบประมาณ

รอยละ 100

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

ภายในที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของอุดมศึกษา

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

(มีการประเมินโดย ระบบประกันคุณภาพของ สกอ.และสมศ.)

2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 2

28) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาที่บรรลุระดับความสําเร็จของ

รอยละ 100

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

การใชงบประมาณตามพันธกิจและเปาหมายของสถาบัน

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

อุดมศึกษา

2555 – 2559) ยุทธศาสตรที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 3

29) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดสรรทรัพยากร

รอยละ 100

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

จากงบประมาณแผ น ดิ น เพื่ อ ส ง เสริ ม งานวิ จั ย ของสถาบั น

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)

อุดมศึกษา ตามระบบการประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 3
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ตัวบงชี้

30) สัดสวนของงบประมาณ ดานการวิจัย : งบประมาณ

เปาหมาย

มีสัดสวนเพิ่มขึ้น

อุดมศึกษา

อางอิง

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ตัวบงชี้ที่ 23

31) สัดสวนของเงินนอกงบประมาณ : งบประมาณอุดมศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

มีสัดสวนเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ตัวบงชี้ที่ 22

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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