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ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาท่ีต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
พลงังานและสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและสง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงมากขึน้กว่าช่วงท่ีผ่านมา เช่น 
การเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับตวัเข้าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับ
จีน ญ่ีปุ่ น และอินเดีย การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกท่ีส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงของสงัคมไทย โดยเฉพาะ
การเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ  สังคมของความเป็นวัตถุนิยม สังคมท่ีเน้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพ
บณัฑิต  ปัญหาวิกฤติด้านพลงังาน และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีก่อให้เกิด
ภยัธรรมชาตท่ีิมีความรุนแรงมาก  ดงันัน้อดุมศกึษาไทยในชว่งปี 2555 - 2559  ต้องมีการพฒันาอยา่งก้าว 
กระโดด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ท่ีตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชีน้ าการพฒันาอย่างยัง่ยืนของชาติและ
ท้องถ่ินโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึน้ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และต้อง
ส่งเสริมการพฒันาประเทศให้สามารถแข่งขนัได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  โดยให้ความส าคญั
กบัการพฒันาคนและสงัคมไทยให้มีคณุภาพ ผลิตก าลงัคนท่ีมีศกัยภาพตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเองและเพ่ือช่วยเหลือสงัคม มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบ  และมีสุขภาวะทัง้
ร่างกายและจิตใจ  รวมทัง้พฒันาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และผู้ เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์  พฒันา
วิชาชีพอาจารย์ให้เป็นท่ียอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ บนพืน้ฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
น าไปสู่การพฒันาเพ่ือประโยชน์สขุท่ียัง่ยืนของประเทศไทย ทัง้นีโ้ดยอาศยัการบริหารจดัการอดุมศกึษาเชิงรุก 
ซึง่มีกลยทุธ์การเงิน และพระราชบญัญตัอิดุมศกึษา เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคล่ือน 
 วิสัยทัศน์ ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือ
การพัฒนาชาตอิย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคม
อาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาต”ิ 
 ตวัชีว้ดัและเป้าหมายท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ ปี 2559 จ านวนรวม 7 ตวับง่ชี ้ 

1. ร้อยละของสถาบนัอดุมศกึษาไทยท่ีได้รับจดัล าดบัในระดบัสากล ตามระบบมาตรฐานสากลท่ี สกอ. ก าหนด  
1) ภาพรวมของประเทศ เทา่กบั  6 % 
2) กลุม่สถาบนัอดุมศกึษาท่ีเป็นเลิศในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือชีน้ าสงัคมและเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศในการแขง่ขนัระดบัโลก เทา่กบั 100 %  

2. ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการรับรองศกัยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามท่ี สกอ. ก าหนด เม่ือเทียบกบั
จ านวนอาจารย์ทัง้หมด เทา่กบั 25 % 



ข 

 

3. คะแนนเฉล่ียจากงานวิจยั/งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ตอ่จ านวนอาจารย์ ≥ 3.51 
(ค านวณจากข้อมลูของสมศ. แตป่รับเป้าหมายให้สอดคล้องตามกลุม่สถาบนั) 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีผา่นการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคณุวฒุิเฉพาะสาขาแหง่ชาติ 
เทา่กบั 100 % (โดยครอบคลมุความรู้ด้านภาษาองักฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

5. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต เทา่กบั ≥ 4.51 
6. ร้อยละของหลกัสตูรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานในระดบันานาชาต ิโดยหนว่ยงานสถาบนัวิชาชีพ / องค์กรซึง่

เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ เทา่กบั 20 % 
7. ร้อยละของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทนุคา่ใช้จา่ยตอ่หนว่ยคณุภาพ เท่ากบั 100 % 

 ยุทธศาสตร์  มี 4 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ “LEGS” STRATEGY  
L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education and  
 Quality Education for All) (เปล่ียนระบบการน าองค์กรให้ขบัเคล่ือนอดุมศกึษาแบบองค์รวม) 
E = Educator Professional (พฒันาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพฒันาผู้ เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์) 
G = Graduated with Quality and Social Responsibility (ยกระดบัคณุภาพบณัฑิตอยา่งก้าวกระโดด) 
S = Satang Utilization (ปฎิรูปการบริหารการเงินอดุมศกึษา เพ่ือขบัเคล่ือนสถาบนัอดุมศกึษาสูค่วามเป็นเลิศ) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปล่ียนระบบการน าองค์กรให้ขับเคล่ือนอุดมศึกษาแบบองค์รวม  
 กลยทุธ์ 1.1  ก าหนดคณุคา่และสร้างวิสยัทศัน์ร่วมของอดุมศกึษาไทย  
 กลยทุธ์ 1.2 บริหารอดุมศกึษา โดยยดึเป้าหมายอดุมศกึษาตามกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว  
        15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) อยา่งตอ่เน่ือง  
 กลยทุธ์ 1.3 สร้างระบบการประเมินศกัยภาพ และ พฒันาผู้บริหารระดบัสงู กรรมการสภาของ 
        สถาบนัอดุมศกึษา  
 กลยทุธ์ 1.4 สร้างระบบการปิดและยบุรวม หลกัสตูร/ คณะวิชา / มหาวิทยาลยั    
 กลยทุธ์ 1.5 พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานของสารสนเทศอดุมศกึษา   
 กลยทุธ์ 1.6 ตอ่ยอดสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีศกัยภาพให้เป็นสถาบนัอดุมศกึษาชัน้น าระดบัโลก  
 กลยทุธ์ 1.7 ยกระดบัอดุมศกึษาไทยให้มีบทบาทสงูในประชาคมอดุมศกึษาอาเซียนโดยเฉพาะ 
        ด้าน Higher Education Manpower Mobilization  
 กลยทุธ์ 1.8 สร้างระบบและกลไกเพ่ือรองรับความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาทกุแหง่กบั  
        หนว่ยงาน ภาคการผลิตในด้านการเรียนการสอนและการวิจยั  
 กลยทุธ์ 1.9 พฒันาโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  
 



ค 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์                    
 กลยทุธ์ 2.1 เพิ่มปริมาณอาจารย์ให้ตรงตามความต้องการในการผลิตบณัฑิต  
 กลยทุธ์ 2.2 พฒันาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพอยา่งเป็นระบบ  
 กลยทุธ์ 2.3 พฒันาคณุภาพอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งในการท าวิจยั  

  กลยทุธ์ 2.4 ปฏิรูประบบค่าตอบแทนอาจารย์ 

  กลยทุธ์ 2.5 พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพบัณฑติอย่างก้าวกระโดด 
 กลยทุธ์ 3.1 พฒันาระบบการเข้าศกึษา การเรียนรู้ และการส าเร็จการศกึษาท่ียืดหยุน่ หลากหลาย  
        ตอบสนองในทกุกลุม่วยั  
 กลยทุธ์ 3.2  ยกระดบัคณุภาพของหลกัสตูร ให้ได้รับการรับรองในระดบัอาเซียนและระดบัโลก  
 กลยทุธ์ 3.3  สร้างระบบและกลไก เพ่ือจดัสอบใบรับรองคณุวฒุิเฉพาะสาขาแหง่ชาตขิองทกุ 
         หลกัสตูร   
 กลยทุธ์ 3.4 ปรับปรุงระบบตดิตาม และประเมินบณัฑิตรวมทัง้พฒันาบณัฑิตหลงัเข้าสูต่ลาดงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฎิรูปการบริหารการเงนิอุดมศึกษา เพ่ือขับเคล่ือนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
  กลยทุธ์ 4.1 วิเคราะห์ต้นทนุคา่ใช้จา่ยตอ่หนว่ยคณุภาพ  
  กลยทุธ์ 4.2 จดัท าแผนกลยทุธ์การเงินให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของสถาบนัอดุมศกึษา และ 
         แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  
  กลยทุธ์ 4.3 จดัสรรทนุการศกึษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศกึษาโดยค านงึถึงความต้องการ 
         ก าลงัคนของประเทศ  
  กลยทุธ์ 4.4 ก ากบั ตดิตามประเมินผลการใช้งบประมาณอยา่งเหมาะสม (utilization  
         management) ตามพนัธกิจของสถาบนัอดุมศกึษา  
 ในปีการศึกษา 2559 ได้ตัง้เป้าหมายการผลิตบัณฑิต โดยมีสัดส่วนการรับนักศึกษาในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : วิทยาศาสตร์สขุภาพ : มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เป็น 40 : 10 : 50 เท่ากบั 
235,412 : 58,853 : 294,266 คน ซึง่สอดคล้องกบักรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15  ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551 -
2565)  ส าหรับแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบตัิ ต้องมีคณะกรรมการประกอบด้วยตวัแทนจากทกุภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้อง ท าหน้าท่ีวางระบบและกลไกตัง้แต่กระบวนการน ายุทธศาสตร์ ดังกล่าวไป เผยแพร่ ให้กับทุก
สถาบนัอดุมศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไปด าเนินการ รวมทัง้มีระบบก ากบัติดตามประเมินผลทกุ 1 ปี เพ่ือ
น าผลมาทบทวนและปรับปรุงแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในช่วง
กลางของแผน (ในปี  2557) และสรุปผลการด าเนินงานตามแผน เม่ือสิน้สดุ ปี 2559 เพ่ือน าไปวางแผนพฒันา
การศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตอ่ไป 



 



บทที่  1  

ภาพอนาคตที่มีผลกระทบตออุดมศึกษาไทย 
 

1.1 ภาพอนาคตของสังคมโลกและสังคมไทยที่มีผลกระทบตออุดมศึกษาไทยในป 2559 

ประเทศไทยอยูในชวงเวลาที่ตองเผชิญกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางรุนแรงมาก

ขึ้นกวาชวงที่ผานมาซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารจัดการอุดมศึกษา ทั้งนี้อุดมศึกษาตองคํานึงถึง

ความเสี่ยงในประเด็นที่สงผลตอการแกไขปญหาและการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขัน และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดเตรียมความพรอมใหดํารงอยูไดทามกลางความ

เปล่ียนแปลงดังกลาว โดยมีการวิเคราะหในประเด็นดังตอไปนี้ 

1) เศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัว

เขาสูเศรษฐกิจโลกเนื่องจากกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มมาก

ขึ้น และมีแนวโนมที่จะเปนศูนยกลางเศรษฐกิจโลก การรวมกลุมเศรษฐกิจภายใตกรอบการคาเสรี

ของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดีย และการกาวสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ตลอดจนกรอบ

ความรวมมือตางๆ สงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งตองมีการ

เตรียมความพรอมในหลายดาน ไดแก การพัฒนาคนเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎ กติกาตางๆ ของอาเซียนเพื่อรองรับการแขงขัน

ที่สูงขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนยายสินคา บริการ  แรงงาน และเงินทุนอยางเสรี  การปรับตัวหรือการ

กําหนดขอตกลงรวมเพื่อไมใหมีการเสียเปรียบกันในกลุมสมาชิกมากเกินไป  เนื ่องจากมีความ

แตกตางของระดับการพัฒนาในประเทศกลุมอาเซียน การเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลใหอุดมศึกษา

ไทยตองใหความสําคัญในประเด็นดังตอไปนี้ 

(1) อุดมศึกษาตองจัดการศึกษาที่เนนเรื่องภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหคนไทยสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

เพิ่มโอกาสในการดํารงชีพและทํางานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน 

(2) อุดมศึกษาตองสงเสริมการเรียนรูเ รื่องอาเซียนศึกษาใหมากขึ้น เพื่อใหความรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความหลากหลายทางชาติพันธุและระบอบการปกครอง โดยเฉพาะ

ความรูดานกฎหมายเพื่อเตรียมการสําหรับการทํางานขามชาติ 



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

(3) อุดมศึกษาตองสรางบัณฑิตที่พรอมปรับตัว มีทักษะในการทํางาน สามารถดํารงชีวิต

อยู ทามกลางความแตกตางของเชื้อชาติ ศาสนา  วัฒนธรรมและภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และมีศักยภาพสูง เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

(4) อุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเทียบเคียงไดกับตางประเทศ  และสรางความเขมแข็งของเครือขาย

อุดมศึกษาระหวางประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาใหใกลเคียงกัน โดยผานโครงการบริการ

วิชาการรวมกัน 

(5) อุดมศึกษาควรเรงพัฒนาอาจารยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใหสามารถใช

ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการจัดการศึกษา ที่พรอมรับการเปนประชาคมอาเซียนและยกระดับคุณภาพ

สถานศึกษาใหเปนสากล เชน โครงการแลกเปล่ียนอาจารย การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระหวาง

ประเทศ เปนตน  

(6) อุดมศึกษาตองไดรับการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยอาจสรางเกณฑ 

มาตรฐานในการเทียบเคียงคุณภาพรวมกัน  

 ความจําเปนในการปรับตัวตามเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคจําเปนตองสรางความพรอมเพื่อให

สามารถใชโอกาสที่เกิดข้ึนไดอยางรูเทาทันและเพิ่มภูมิคุมกันของทุนที่มีอยูในสังคมไทยควบคูไปดวย 

ทั้งนี้ประเทศไทยไดอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและ

บริหารประเทศตั้งแตระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) 

จนถึงปจจุบัน  ดังจะเห็นไดจากการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25550 – 2554) ที่พบวาเศรษฐกิจของประเทศไทยมี

ความเขมแข็งและเติบโตอยางมีคุณภาพ ทําใหคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น มีหลักประกันความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย และความยากจนลดลง  

ดังนั้นภายใตสถานการณที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายทั้งภายในและภายนอก

ประเทศที ่สงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต  ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 

พลังงานและส่ิงแวดลอม ตลอดจนเทคโนโลยี ทําใหจําเปนตองเตรียมความพรอมและสรางภูมิคุมกัน

ของประเทศใหเขมแข็งโดยยังคงตองยึดหลักการปฎิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปญญาที่ดีงามอันเปนมรดกของชาติ เพื่อใหคนไทยสามารถ
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ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมั่นคง และเพื่อสรางความเขมแข็ง

และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

การผสมผสานเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนปจจัยหนึ่งที่ผลักดันใหเกิดเศรษฐกิจ

ฐานความรู (knowledge-based economy) ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและความรูที่

เหมาะสมมาพัฒนาใหเกิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีบทบาทมากข้ึนในการ

ศึกษาวิจัยเพื่อสรางสรรค องคความรูหรือนวัตกรรม ภายใตการสนับสนุนของรัฐในดานงบประมาณและ

ทรัพยากรอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาตอยอดความรูและการใชเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีการ

สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคและทองถิ่นซึ่งมีความใกลชิดกับชุมชนใหตระหนักถึง

ความสําคัญในการใชความรูและงานวิจัยเพื่อพัฒนาใหมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรวมมือกับชุมชนใน

การพัฒนาความรูและเปนพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศใหมั่นคงและยั่งยืน อุดมศึกษาตอง

เปนแกนนําในการเชื่อมโยงงานวิจัยลงสูพื้นที่ผานกระบวนการบริการวิชาการ เกิดเปนเครือขายในการ

พัฒนาที่ทํางานประสานความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อยางไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ยังเปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญอยางตอเนื่อง

ควบคูกัน ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยมีภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง มีภาค

การเกษตรเปนแหลงผลิตที่กอใหเกิดรายไดหลักของประชาชนคนไทยสวนใหญ และมีภาคบริการที่มีบทบาท

สําคัญในการสรางมูลคาเพิ่ม ระบบเศรษฐกิจในทุกภาคสวนที่กลาวขางตนลวนตองการปจจัยสนับสนุนดาน

กําลังคนท่ีมีศักยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 

ทั้งนี้การผลิตและพัฒนากําลังคนจะตองมีการวางแผนบนพื้นฐานขอมูลที่สอดคลองกับปริมาณและความ

ตองการของประเทศ เพื่อใหเปนพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย จึงควรมีฐานขอมูล

สารสนเทศดานกําลังคนของประเทศจากทุกหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เชื่อมโยง

ซึ่งกันและกันเพื่อใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวได 

2) การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่สงผลตอความ

เปล่ียนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเขาสูสังคมผูสูงอายุ วิถีการดํารงชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป เปน

สังคมออนไลน มีการสื่อสารไรพรมแดน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มีการใหความสําคัญกับ

คุณภาพและมาตรฐานในดานตางๆ โดยเฉพาะดานการศึกษามากข้ึน รวมทั้งมีความขัดแยงทางความคิด

ดานสังคมและการเมือง การเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอการพัฒนาอุดมศึกษาไทยที่เปนทั้ง

อุปสรรคและโอกาส ดังนี้ 
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(1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรทีเ่ขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุของหลายประเทศในโลก

รวมทั้งประเทศไทยมีผลตอการเคล่ือนยายคนวัยทํางานขามประเทศ และจะมีผลกระทบกับการพัฒนาประเทศ

ไทยในอีก 10-20 ปขางหนาอยางมาก เนื่องจากในปจจุบันการเพิ่มของประชากรคอนขางคงที่หรือเพิ่มข้ึนใน

อัตราที่ลดลง มีการแตงงานชาและมีบุตรนอยลง จํานวนเด็กในวัยเรียนชวงมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงเปน

ประชากรที่จะเขาสูสถาบันอุดมศึกษามีแนวโนมลดลงตามลําดับ ในขณะที่ความเจริญกาวหนาทางการแพทย

และสาธารณสุขทําใหผูสูงวัยมีสุขภาพดีข้ึนและอายุยืนยาว  มีการแขงขันเพื่อแยงชิงแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน

ที่มีคุณภาพ อุดมศึกษาตองเตรียมการเพื่อปองกันและแกปญหาท่ีจะเกิดข้ึน  โดยตองมีการวางแผนกําลังคน

อยางเปนระบบ มีฐานขอมูลกําลังคนเพื่อผลิตใหตรงกับความตองการ โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน 

สถาบันอุดมศึกษาตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการเปล่ียนงานและอาชีพใหกลุมวัย

ทํางาน และสงเสริมผูสูงอายุใหมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Productivity) 

ระบบการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตองชวยพัฒนาคนทุกวัย ทุกระดับ

การศึกษา เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต อันเปนการสรางศักยภาพและเตรียมพรอมสูการเปนสังคมผูสูงอายุ  

(2) การเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัฒนสงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม พึ่งพา

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันมากข้ึน การหล่ังไหลของวัฒนธรรมตางชาติทําใหคานิยมและ

ประเพณีด้ังเดิมที่ดีงามถูกทําลาย สังคมไทยเผชิญวิกฤติความเส่ือมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม มีการ

แสวงหาราย ไดเพื่อสนองการบริโภค การชวยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ขาดความมีน้ําใจ เกิดการแกงแยงเอา

เปรียบซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคี มีความขัดแยงทางความคิดอยางรุนแรง ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและขาด

การคํานึงถึงประโยชนสวนรวม เปนแนวโนมที่มีนัยสําคัญที่อุดมศึกษาตองมีสวนรวมในการสงเสริมสุข

ภาวะของคนไทยใหมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ และใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม 

ธรรมาภิบาลและการตอ ตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมากยิ่งข้ึนควบคูไปกับการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมในตัวผูเรียน  

(3) การใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษาในการผลิตบัณฑิต เปนนโยบายที่ทุกประเทศ

พัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง แตประเทศไทยยังไมสามารถปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

เนื่องมาจากความไมเปนเอกภาพของการศึกษาท้ังระบบ การขาดผูนําระดับสูงที่มีวิสัยทัศนดานการศึกษา

ในการขับเคล่ือนนโยบายไดอยางจริงจังและตอเนื่อง  ไมมีการกําหนดวิสัยทัศนและคุณคารวมของ

อุดมศึกษา รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาตองปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหสงเสริมการคิดวิเคราะห

มากกวาการทองจํา และมีทักษะในการทํางานมากกวาการรูรอบในเชิงทฤษฎี ตลอดจนตองผลิตและ
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ยกระดับวิชาชีพอาจารยใหสามารถสงเสริมคนดีและคนเกงมาเปนอาจารย นอกจากนี้ตองปรับเปลี่ยน

ระบบการผลิตบัณฑิตสําหรับศตวรรษที่ 21 ใหมีความสามารถที่หลากหลาย มีทักษะสูงและส่ือสารดวย

ภาษาตางประเทศได เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหเปนที่ยอมรับไดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  การจัดการ

ศึกษาใหมีคุณภาพเปนภารกิจของทุกสถาบันอุดมศึกษาที่ตองอาศัยความรวมมือของผูบริหารที่ตอง

ผลักดันสงเสริมใหบุคลากรในสถาบันตระหนักในคุณคาของคุณภาพของงานที่สงผลตอการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาองคการ และเพื่อสรางความมั่นใจใหกับสังคมในคุณภาพของบัณฑิต 

(4) การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับปญหาดานความมั่นคงของประเทศ ทั้งที่มาจากความ

เส่ียงของการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติที่มีแนวโนมขยายตัวทั่วโลกและมีรูปแบบที่ทวีความ

รุนแรงมากย่ิงข้ึน และทั้งที่มาจากปญหาความไมสงบภายในประเทศ เชน ความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใตที่ยังคงมีอยู ความแตกแยกท่ีมีปญหาจากความเหล่ือมลํ้าไมเปนธรรมในสังคม ความแตกแยกทาง

ความคิดที่ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง ตลอดจนเสถียรภาพของรัฐบาล นับวามีความสําคัญใน

การสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่มีความมั่นคงและปลอดภัย แมวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แสดงถึงประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน  

การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเร่ืองการเพิ่มรายไดใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตขีด

ความสามารถในการปองกันการทุจริตของประเทศยังตองปรับปรุง และยังคงมีปญหาในความขัดแยงทาง

การเมือง อุดมศึกษาควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมเพื่อชี้นําการพัฒนาระบบราชการโดยยึดหลักธรร

มาภิบาล การพัฒนาระบบและกลไกการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสรางความเปนธรรมใน

การเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับการปลูกจิตสํานึกคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล แกเยาวชน และ

ประชาชนไทยทุกกลุม 

3) พลังงานและสิ่งแวดลอม  ในชวงที่ผานมาประชาคมโลกและประเทศไทยตองประสบปญหา

วิกฤติดานพลังงานอันเนื่องมาจากตนทุนพลังงานในตลาดโลกไดปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอ

ระบบเศรษฐกิจ ทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรม ภาคขนสงและบริการ ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของ

โลกมีแนวโนมจะเปนปญหาสําคัญ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทําใหเกิดความไมสอดคลองระหวาง

การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต แนวโนมดังกลาวทําใหทุกประเทศใหความสนใจกับเร่ืองของ

พลังงานและส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง ประเทศไทยจึงควรใหความสําคัญกับนโยบายการแกปญหาดานความ

มั่นคงของพลังงานควบคูกับความม่ันคงดานอาหารซึ่งจะชวยสงเสริมความมั่นคงของประเทศใหประชาชนมี
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คุณภาพชีวิตที่ดี  มีพลังงานใชอยางเพียงพอและเหมาะสมตอความตองการ นําไปสูการพัฒนาประเทศตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนแบบอยางของการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

การเปล่ียนแปลงของสภาวะธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สงผลตอการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนอยางไมเคยเปนมากอน การบริหารจัดการภัยพิบัติ

และการบริหารวิกฤติในภาวะฉุกเฉินเปนประเด็นทาทายที่ประเทศไทยตองเตรียมการบริหารความเสี่ยงให

พรอมเผชิญกับภัยพิบัติจากธรรมชาติที่สามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา อุดมศึกษาควรมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูลเพื่อรองรับภัยทางธรรมชาติ และ

การศึกษาวิจัยเพื่อสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โดย

ครอบคลุมประเด็นพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เพื่อลดความเส่ียงในการขาด

แคลนพลังงานและชวยรักษาส่ิงแวดลอม รวมถึงการใหความรูและสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบดาน

พลังงานและส่ิงแวดลอม และการประหยัดพลังงานใหกับนักศึกษา เยาวชนและประชาชนทุกระดับ  

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาอุดมศึกษาไทยในป 2559 นอกจากจะตองเปนแหลงความรูที่

ตอบสนองการแกไขปญหาวิกฤติและช้ีนําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถิ่นโดยเรงสรางภูมิคุมกัน

ในประเทศใหเขมแข็งข้ึนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว  ยังตองสงเสริมการพัฒนาประเทศ

ใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ

สังคมไทยใหมีคุณภาพ ผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความตองการของตลาดงาน สามารถทํางานเพื่อ

ดํารงชีพตนเองและเพื่อชวยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ  และมีสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจ  

รวมทั้งพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และผูเช่ียวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย  พัฒนาวิชาชีพอาจารยให

เปนที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใชความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม 

ความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา

เพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก ซึ่งมีกลยุทธ

การเงิน และพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน 
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1.2  ขอมูลพืน้ฐานและแนวโนมเกี่ยวกับอุดมศึกษาในชวงป 2555 -2559 

ตาราง 1- 1 จาํนวนนักศึกษารวม จํานวนประชากรวยั 18-24  ป  และสัดสวนของนกัศึกษารวม : ประชากร 

               วัย 18-24 ป  ในปการศึกษา 2555-2559 

หนวย : พันคน 

ป 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

จํานวน

นักศึกษารวม 1 

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 

จํานวน

ประชากรวัย 

18-24  ป 2 

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 

สัดสวนจํานวน

นักศึกษารวมตอ

จํานวนประชากร

วัย 18 – 24  ป 

28.88% 29.84% 31.10% 32.81% 33.98% 35.34% 36.74% 38.15% 39.59% 

ที่มา :  1) ประมาณการจํานวนนักศึกษารวมโดยใชขอมูลจํานวนนักศึกษาจากขอมูลสารสนเทศอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

           2) สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2553  

 

ตาราง 1 - 2  สรุปการมีงานทําของบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในชวงแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 - 10 

การมีงานทาํของบัณฑิต 

ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 

(พ.ศ.2545 - 2549) 

(ใชขอมูลปการศึกษา  25491) 

ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2550 - 2554) 

(ใชขอมูลปการศึกษา  25532) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไดงานทํา 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 

ผลรวม 181,793 100.00 85,318 100.00 

รอยละของผูมีงานทําและศึกษาตอ  81.76  73.18 

ที่มา : 1)  จากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

          2)  จากฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปการศึกษา 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

               (http://www.job.mua.go.th/codes/index.php) 
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ตาราง 1 – 3  สรุปสถานภาพการทํางานของบัณฑิตประจําปการศึกษา 2553  

สถานภาพการทํางานของบัณฑิต จํานวน (คน) รอยละ 

ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ 16,066 27.78 

รัฐวิสาหกิจ 1,666 2.88 

พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน 31,269 54.07 

ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ 4,685 8.10 

พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ 243 0.42 

อื่นๆ (ระบุ) 3,904 6.75 

รวมทั้งหมด 57,833 100.00 

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 
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ตาราง 1-5   จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา 

ป ตําแหนงทางวชิาการ 
ระดับการศึกษา 

ผลรวม 
ศ.:รศ : ผศ : อ. 

(สัดสวนตอ 100) ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญา 

ตร ี

ปริญญา 

โท 

ปริญญา 

เอก 

25501 ศาสตราจารย 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 

ตํ่ากวาป.ตรี: ป.ตรี:ป.โท: ป.เอก 

(สัดสวนตอ 100) 
0.08 15.51 59.82 24.60 100.00  

25532 ศาสตราจารย 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 

ตํ่ากวาป.ตรี: ป.ตรี:ป.โท: ป.เอก 

(สัดสวนตอ 100) 

0 

10.94 58.01 31.06 100.00  

 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  เพิ่มข้ึนทุกป แตเม่ือพิจารณาจากสถานะภาพการทํางานของบัณฑิตก็พบวาในป 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 วิสัยทัศนประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 วิสัยทัศน 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ

เปล่ียนแปลง” 

พันธกิจ 

1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง

สังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 

ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ที่โปรงใส เปนธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง

เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับ

การเปล่ียนแปลง 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค 

และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม 

4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ

ชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 

 2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ  คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 

 3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับ

เครือขายดานการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาค

อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม นําไปสูการ

เปนสังคมคารบอนตํ่า 
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 4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

เปาหมายหลัก 

1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหล่ือมลํ้าในสังคมลดลง 

สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันไมตํ่ากวา 5.0 คะแนน 

2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี

ความเขมแข็งมากข้ึน 

3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการเพิ่ม

ผลิตภาพรวมไมตํ่ากวารอยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่ม

มูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศใหมีสัดสวนไมตํ่า

กวา รอยละ 40.0 

4) คุณภาพส่ิงแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวชี้วัด 

1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มีรายได

สูงสุด รอยละ 10.0 กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน สัดสวนแรงงาน

นอกระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ัน 

2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสัดสวน

ประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา 

อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ

ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

4) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพ้ืนที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ และสัดสวนการปลอยกาซเรือน

กระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว 
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 ยุทธศาสตร 

 1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 

 (1) สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีด

ความสามารถในการจัดการความเส่ียงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง โดยสรางความเปนธรรมในการ

จัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน  พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลในการ

พัฒนาอาชีพ 

 (2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐานและสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา

ประเทศ โดยพัฒนาระบบการบริการสาธารณะใหมีคุณภาพมีชองทางเขาถึงอยางเทาเทียมกัน  พัฒนา

ระบบสวัสดิการสังคมใหมีคุณภาพ พัฒนาระบบการออมที่หลากกลาย เสริมสรางความเสมอภาคระหวาง

หญิงและชาย  

 (3) เสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไดอยางมีคุณคาและศักด์ิศรี โดยเพิ่มความสามารถของชุมชนในการจัดการ

ปญหาของชุมชนดวยตนเอง พัฒนาระบบมาตรฐานคุมครองผูบริโภค   

 (4)  สรางความสัมพันธของคนในสังคม  สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาล  เพิ่มชอง

รับขอรองเรียนใหความชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายที่ไดรับความเดือดรอน   

 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  

 (1) การปรับโครงสรางการกระจายตัวประชากรอยางเหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ 

 (2) พัฒนาคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง เรียนรูการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม  

 (3) ลดปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ พัฒนาทักษะความรูในการดูแลสุขภาพ สงเสริมการแพทย

ทางเลือก 

 (4) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต พรอมสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และ

สามารถเลือกศึกษาไดสอดคลองกับความตองการ   

 (5) สรางความเขมแข็งของสถาบันสังคม สรางคานิยมภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ยอมรับความ

แตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
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 3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน    

 มุงพัฒนา (1) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคการเกษตรใหเขมแข็งและ

ยั่งยืน โดยสนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเทาเทียมและเปนธรรม ใหความสําคัญกับระบบ

เกษตรกรรมแบบยั่งยืน (2) เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โดยใหสถาบันการศึกษา

รวมวิจัยกับภาคเอกชนเพื่อวิจัย สรางองคความรู นําความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมาชวยสราง

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) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนโดยสรางความเขมแข็งให

ผูประกอบการในทุกระดับ   

 (2) พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรมมาใชในการตอยอด เพิ่มมูลคาใหกับ

ภาคการผลิต ในลักษณะความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  

 (3) พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียมและเปนธรรมโดยพัฒนา

ตลาดเงิน ตลาดทุน และจัดระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา  

 (4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพโดยดําเนินนโยบายการเงินที่ทันตอ

สถานการณ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรและการบริหารงบประมาณสงเสริมเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน 

โครงการพื้นฐานและการใหบริการข้ันพื้นฐาน 

 5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม   

มุงพัฒนา(1) การพัฒนาความเช่ือมโยงดานการขนสงและ ระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความ

รวมมือในอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน (2) พัฒนาฐานการลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ระดับอนุภูมิภาค รวมทั้งการบูรณาการแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานเพื่อบรรลุผลประโยชน
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รวมกัน (3) สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้ง

ของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐานไดรับการยอมรับในระดับสากล ยกระดับฝมือแรงงาน (4) สรางความเปน

หุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายแรงงาน การขยายการลงทุนไปสู

ตางประเทศ และความรวมมือในภูมิภาคในการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ (5) การสรางความเปน

หุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริม

แรงงานไทยในตางประเทศ (6) การมีสวนรวมอยางสําคัญในการปองกันภัยจากการกอการรายและ

อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย (7) การเสริมสรางความรวมมือที่ดี

ระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม (8) การผลักดันการจัดท าความตกลงการคาเสรีและวางแนวทางปองกันผลเสียที่จะเกิดข้ึน (9) 

การสงเสริมใหนักลงทุนตางชาติใชประเทศไทยเปนฐานธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและการสนับสนุนบทบาท

ขององคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากําไร (10) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการ

พัฒนาภายในประเทศต้ังแตระดับชุมชนทองถิ่น 

 6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน     

 มุงพัฒนา (1) อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม โดยการปรับปรุงการบริหารจัดการ

ที่ดินทรัพยากรทางทะเลชายฝง บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากร

ชีวภาพมากข้ึน (2) ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาไปสูเศรษฐกิจคารบอนตํ่าเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ลด

ปริมาณกาซเรือนกระจก การวางผังเมืองที่ผสานวัฒนธรรมสังคมระบบนิเวศเขาดวยกัน (3) การควบคุม

และลดมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะ ของเสียอันตราย ติดเชื้อ และระบบเตือนภัยที่มีมาตรฐาน(4) 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงกฎหมายการเก็บภาษี

สิ่งแวดลอม สรางรายไดจากความหลากหลายทางชีวภาพ (5) สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดาน

ส่ิงแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคม

โลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ (โปรงใสและเปนธรรม

อยางบูรณาการ   

  



 

บทที่ 2 

ผลการดําเนินงานของอุดมศึกษาในชวงป 2550 – 2554 
 

2.1 ผลประเมินการดําเนินงานของอุดมศึกษาในชวงป 2550 – 2554 ตามกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 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 และมีเปาหมายเมื่อส้ินสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ 

“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานท่ี

เกิดข้ึนตลอดชีวิต 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)   

ตัวบงช้ีตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

เปาหมายชวง 5 ป แรก  

   (พ.ศ. 2551-2554) 

ตามกรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2553 

 

 

1. รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือ กับสมาคม

วิชาชีพ/วิชาการ/ผูใชบัณฑิตท้ังภาครัฐ/เอกชน ในการ

สราง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  

90 มีการดําเนินการ แตยังไมมี

การเก็บขอมูล 

2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 30 26.60 

3. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการจัดสรร

ทรัพยากรจากงบประมาณแผนดิน เพ่ือสงเสริมงานวิจัย

ของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการประเมินศักยภาพ

การผลิตงานวิจัย 

ไมถูกวัดในชวง 5 ปแรก มีการดําเนินการ แตยังไมมี

การเก็บขอมูล 



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

ตัวบงช้ีตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

เปาหมายชวง 5 ป แรก  

   (พ.ศ. 2551-2554) 

ตามกรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2553 

 

 

4. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีไดรับการ

จัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยพิจารณา

จากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 

ไมถูกวัดในชวง 5 ปแรก มีการดําเนินการ แตยังไมมี

การเก็บขอมูล 

5. รอยละของสภาสถาบันที่แสดงบทบาทหนาที่ในการ

นําสถาบันอยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ

เนนการสรางสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

ไมถูกวัดในชวง 5 ปแรก มีการดําเนินการ แตยังไมมี

การเก็บขอมูล 

6. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

70 56.12 

 

7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธการเงินและมี

การจัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  

พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตรของสถาบัน 

90 มีการดําเนินการ แตยังไมมี

การเก็บขอมูล 

8. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการพัฒนาคุณภาพ

ของอาจารยประจําอยางตอเนื่อง 

ไมถูกวัดในชวง 5 ปแรก มีการดําเนินการ แตยังไมมี

การเก็บขอมูล 

9. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีระบบและกลไก

สนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

80 40 

10. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

80 48.16 

11. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษา ผานตามเกณฑมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

90 61.17 

12.  รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบฐานขอมูล

เพ่ือการบริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริงและเปน

ปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับศูนยขอมูล 

สกอ. และศูนยขอมูลบัณฑิตแหงชาติ (ถามี) 

70 54.48 
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ตัวบงช้ีตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

เปาหมายชวง 5 ป แรก  

   (พ.ศ. 2551-2554) 

ตามกรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2553 

 

 

13. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีระดับความพึงพอใจ

เฉล่ียของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ สาย

สนับสนุน) ตอการไดปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน 

ในระดับ ≥  3.51 จาก 5 หรือตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด  

 

   13.1 ความพึงพอใจเฉล่ียทุกระดับ 80 มีการดําเนินการ แตยังไมมี

การเก็บขอมูล 

 13.2 ความพึงพอใจของระดับผูบริหาร 80 มีการดําเนินการ แตยังไมมี

การเก็บขอมูล 

 13.3  ความพึงพอใจระดับสายวิชาการ  80 มีการดําเนินการ แตยังไมมี

การเก็บขอมูล 

 13.4  ความพึงพอใจระดับสายสนับสนนุ 80 มีการดําเนินการ แตยังไมมี

การเก็บขอมูล 

14. รอยละของบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

  

 14.1 รอยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผานใบประกอบ

วิชาชีพหรือ Exit examination 

 

80 มีการดําเนินการ แตยังไมมี

การเก็บขอมูล 

     14.2 รอยละของบัณฑิตท่ีสอบผานใบประกอบ

วิชาชีพ (กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ) 

80 

 

มีการดําเนินการ แตยังไมมี

การเก็บขอมูล 

 14.3 รอยละของบัณฑิตที่สอบผาน Exit examination 

(กรณีสาขาวิชาที่ไมมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ) 

ไมถูกวัดในชวง 5 ปแรก - 

15. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีระดับความพงึพอใจเฉล่ีย

ของผูใชบณัฑิต (นายจาง ผูประกอบการ) ที่มีตอคุณภาพ

บัณฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในชวง 3 ปที่ผานมาโดยมรีะดับ

ความพึงพอใจเฉล่ีย ≥ 3.5 จาก 5 หรอืตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

70 62.18 



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

ตัวบงช้ีตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

เปาหมายชวง 5 ป แรก  

   (พ.ศ. 2551-2554) 

ตามกรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2553 

 

 

16. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในและรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด 

รวมทั้งมีการเผยแพรทาง website ของสถาบันอุดมศึกษา

อยางตอเนื่องทุกป 

100 96.71 

17. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการรับรองของ 

สมศ.  

(รอบสอง) 

90 

(รอบสอง) 

90.1 

18. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับ

ในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. 

กําหนด  

   18.1  ภาพรวมของประเทศ    

     18.2  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา กลุม ง 

 

 

3 

50 

 

 

2.68 

30.43 

 

 จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานในชวงเวลาที่มีการใชกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) โดยใชขอมูลถึงปการศึกษา 2553 พบวา มีตัวบงช้ีที่สามารถดําเนินงานได

บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดจํานวน 1 ตัว คิดเปนรอยละ 5.55 มีตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานไมบรรลุ

เปาหมายจํานวน 9 ตัว คิดเปนรอยละ 50 และมีตัวบงช้ีที่ไมไดกําหนดเปาหมาย/ไมมีขอมูล/ไมถึงรอบการ

ประเมิน รวมจํานวน 8 ตัว คิดเปนรอยละ 44.45 

2.2 ผลประเมินการดําเนนิงานของอุดมศึกษาในชวงป 2550 – 2554 ตามแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) และขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
 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

งานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัฒนได 
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 2) อุดมศึกษาไทยมีศักยภาพในการสรางความรูและนวัตกรรม และมีสวนรวมในการแกปญหา

วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และมุงสูการเปน

ศูนยกลางทางการศึกษา (Education Hub) และการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค บนพื้นฐานของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการแขงขันในระดับสากล สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน โดยใชกลไกธรรมา 

ภิบาล เครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 

 เปาหมายหลกั 

1) เปาหมายการพัฒนาอุดมศึกษาที่สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2  

(พ.ศ.2551-2565) โดยมีสาระสําคัญ คือ มุงยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิตและมีสมรรถนะสากล เรียนรู

การใชชีวิตในสังคม มุงพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแขงขันในระดับ

สากล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและทองถิ่นบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ 

และเอกภาพเชิงระบบโดยใชกลไกธรรมาภิบาล เครือขายอุดมศึกษาทั้งประเทศ  ตลอดจนมุงแกปญหา

วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสวนชวยเหลือบรรเทาความเดือนรอนจากวิกฤติดานเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะเร่ืองการวางงานและมุงปฏิรูปอุดมศึกษาทุกดานเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย 

 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  สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต มี

ความสามารถดานวิเคราะห สังเคราะห สามารถใชเทคโนโลยีพื้นฐานไดเปนอยางดี มีทักษะในการส่ือสาร

ทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ มีสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับในเวทีโลกอยางนอย 5 แหง 

ชะลอการจัดต้ังสถาบัน อุดมศึกษาข้ึนใหม  ในการจัดการอุดมศึกษาเอกชนใหคํานึงถึงความเชี่ยวชาญ 

ความตองการในการพัฒนาประเทศ พื้นที่ใหบริการและแนวโนมประชากร  เนนการมีสวนรวมของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการในการเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและพัฒนาแรงงานท่ีมีความรูใหมเพื่อแกปญหาของทองถิ่น รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของไทยในการ
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แขงขันกับนานาประเทศ เพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพิ่มจํานวนผูเรียนอุดมศึกษานอกเหนือชวงอายุ18-24 ปโดยใชระบบสะสมหนวยกิตในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษาที่สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการสงเสริม

กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในเร่ืองการบริหารจัดการ การเงิน คุณภาพมาตรฐาน 

สถิติอุดมศึกษา 

 เนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดมีการกําหนด

เปาหมายในการดําเนินงานในแตละเร่ืองไวกวางๆ โดยไมไดมีการกําหนดตัวบงชี้ เพื่อใหสามารถ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  

จึงวิเคราะหและกําหนดประเด็นในการประเมินจํานวน 26 ตัวบงชี้ ดังนี้   

 

ตาราง 2 - 2 ตัวบงชี้ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  

ตัวบงช้ีตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) 

เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10   

(พ.ศ. 2550 – 2554)  

ผลการดําเนินงาน 

ถึงเดือนกันยายน  2554 

1. จํานวนผูเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา   ไมนอยกวารอยละ 37 ของประชากร

วัย 18-24 ป หรือจํานวนประมาณ 

2,242,970 คน  

รอยละ 35.79 ของประชากร

วัย 18-24 ป หรือจํานวน

ประมาณ 2,158,000 คน  

2. จํานวนผูเรียนนอกชวงอายุ 18-24 ปที่ใชระบบสะสม

หนวยกิตในสถาบันอุดมศึกษา  

มีจํานวนเพิ่มขึ้น   มีจํานวนเพิ่มขึ้น  

3. สัดสวนผูเขาศึกษาอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี : ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เพ่ิมจาก  

28 : 72 เปน 33 : 67  

28.16  : 71.84 

4. สัดสวนคุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอก  รอยละ 30  รอยละ 26.60 

(ณ กันยายน พ.ศ. 2553) 

5. รอยละผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีงานทํา 

 

 

  

ไมนอยกวารอยละ 75  รอยละ 67.79 
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ตัวบงช้ีตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) 

เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10   

(พ.ศ. 2550 – 2554)  

ผลการดําเนินงาน 

ถึงเดือนกันยายน  2554 

  6. ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา   -มีทักษะทางดานวิชาการ   

 -มีทักษะทางวิชาชีพ    

 -มีความรับผิดชอบ  

 -มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  

 -มีจิตสํานึกของการเปน 

  ผูประกอบการ สามารถปรับตัว 

  สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต  

 -มีความสามารถดานวิเคราะห  

  สังเคราะห  

มีครบทุกประเด็น 

7. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับในเวทีโลก 

  

อยางนอย 5 แหงในระดับโลก ในป 2554 มีมหาวิทยาลัย 2 

 แหง ติดอันดับ 1 ใน 500 ของ

โลก   

8.  จํานวนสถาบันการศึกษาท่ีจัดตั้งเพิ่มขึ้นในชวงพ.ศ. 

2551-2554  

ไมมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษา

เพ่ิมขึ้น 

ในป 2550-2553  ไดมีการ

จั ด ต้ั ง ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ กษ า

เอกชน 1 แหง มีการเปล่ียน

ประ เภทจาก วิทยา ลัย เปน

สถาบัน 1 แหง และเปล่ียนจาก

วิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย 5 

แหง  

9. การยุบเลิก/ยุบรวมหลักสูตรที่ซ้ําซอน มีการยุบเลิก/ยุบรวม มีการยุบเลิก/ยุบรวม 

10. การปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพ

อุดมศึกษาไทย 

มีการปฏิรูป  มีการปฏิรูป  

11. การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา มีการจัดกลุม มีการจัดกลุม 

12. การจัดต้ังศูนยความเปนเลิศ มีจํานวนเพิ่มขึ้น มีจํานวนเพิ่มขึ้น  

13. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา

กระบวน การผลิต/พัฒนาทรัพยากรมนุษย และพัฒนา

แรงงานใหมีความรูใหม 

มีความรวมมือ มีความรวมมือ  
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ตัวบงช้ีตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) 

เปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10   

(พ.ศ. 2550 – 2554)  

ผลการดําเนินงาน 

ถึงเดือนกันยายน  2554 

14. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ 

มีจํานวนเพิ่มขึ้น มีจํานวนเพิ่มขึ้น  

15. การพัฒนาอาจารยและบุคลากรในสถาบัน 

อุดมศึกษาใหมีทักษะวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพที่

เก่ียวของ 

มีการพัฒนา มีการพัฒนา 

16. ระบบการประเมินความพรอมในการวิจัย มีระบบ มีระบบ 

17. การพัฒนาระบบการวิจัยที่ชัดเจนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

มีการพัฒนา มีการพัฒนา 

18. การใช พรบ.อุดมศึกษาเปนเครื่องมือในการสงเสริม

กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา  

มีการดําเนินการ ยังดําเนินการไมสําเร็จ 

19. การพัฒนาเด็กตามศักยภาพ และความสามารถของ

ตนเอง ทั้งเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเด็กท่ัวไปและเด็ก

ดอยโอกาส 

มีการพัฒนา มีการพัฒนา 

20. การปรับปรุงระบบการคัดเลือกการเขาศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษา 

มีการปรับปรุง มีการปรับปรุง  

21. การปรับปรุงกระบวนการผลิตครูการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีการปรับปรุง มีการปรับปรุง  

22. สัดสวนของเงินนอกงบประมาณ : งบประมาณ

อุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   

สัดสวนเพิ่มขึ้น  สัดสวนไมเพ่ิมขึ้น  

 23. สัดสวนของงบประมาณ ดานการวิจัย : งบประมาณ

อุดมศึกษา 

สัดสวนเพิ่มขึ้น  สัดสวนเพิ่มขึ้น  

24. สัดสวนงบประมาณท่ีเนนการจัดสรรดาน            

อุปสงค (demand side financing) 

สัดสวนเพิ่มขึ้น  สัดสวนเพิ่มขึ้น  

25. การจัดการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส   

 (e-Learning) เพ่ือเพิ่มโอกาสการเขาถึงอุดมศึกษาและ

การเรียนรูตลอดชีวิต 

มีการจัดการ  มีการจัดการ  

26. การจัดต้ังศูนยสถิติอุดมศึกษา  มีการจัดตั้ง  ยังไมดําเนินการ  
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  จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานในชวงเวลาที่มีการใชแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 10 ใน ชวง พ.ศ. 2550 – 2554 (เก็บรวบรวมขอมูลถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554) พบวา มีตัวบงช้ีที่

สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 17 ตัว คิดเปนรอยละ 65.39 และมีตัวบงช้ีที่มีผลการ

ดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย  9 ตัว (ตัวบงชี้ลําดับที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 22 และ 26) คิดเปนรอยละ 34.61   

 ขอเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

(1.1) นโยบายการผลิตกําลังคนที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ  

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรศึกษาวิเคราะหและจัดทําแผนอัตรา

กําลังคนของประเทศ ใหสอดคลองกับจํานวนประชากร และสอดคลองกับความตองการเพื่อรองรับการเปน

ประชาคมอาเชียน รวมทั้งการปรับสัดสวนผูเขาเรียนระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหเหมาะสม 

 (1.2) นโยบายดานการวิจัย   

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสนับสนุนใหมีระบบการทําวิจัยเชิงรุกมาก

ยิ่งข้ึน  โดยมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะการแกไขปญหาวิกฤติของประเทศและการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน  รวมทั้งสนับสนุนการทําเครือขายวิจัยรวมกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 (1.3) นโยบายการพัฒนาศักยภาพอาจารย  

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกําหนดเปาหมายของจํานวนอาจารยที่มี

คุณวุฒิระดับปริญญาเอกใหสอดคลองกับกลุมสถาบันและกลุมสาขาวิชา  นอกจากนี้ควรสงเสริมและ

พัฒนาคณาจารยใหสามารถผลิตส่ือการสอนและใชส่ือการสอนเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาผูเรียน เพื่อให

ทันกับสภาวการณที่มีความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี  สงเสริมใหอาจารยนําประสบการณที่ไดจากการ

ทํางานจริง (สหกิจอาจารย) ไปใชในการเรียนการสอน ตลอดจนควรกําหนดนโยบายเพื่อยกระดับวิชาชีพ

อาจารยใหเปนที่ยอมรับของสังคม 

 (1.4) นโยบายสรางการมีสวนรวมของหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสียกับสถาบันอุดมศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสรางการมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน

และเปาหมายรวม เพื่อสรางคุณคาของอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศระหวางสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด

และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งระหวาง  สภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
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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) ควรเรงดําเนินการจัดต้ังศูนยสถิติอุดมศึกษาที่เปนองคกรกลางและพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลอุดมศึกษาอยางครบถวน  

(2.2) ควรบังคับใช ประกาศ / กฎกระทรวง / พระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. .... เปน

เคร่ืองมือ เพื่อสรางความเขมแข็งในการเปนผูนําการขับเคลื่อนอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง

สงเสริมกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา  

(2.3) ควรวิเคราะหปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน โดยคํานึงถึงผลผลิตและผลลัพธควบคูกับการจัดสรรงบประมาณ ใหสอดคลองกับตนทุน

คาใชจายตอหนวยคุณภาพ รวมท้ังเนนการจัดสรรดานอุปสงค (Demand side) ระดับประเทศให

ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา 
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(2.4) ควรสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในเชิงรุกให

มากยิ่งข้ึน เชน การสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือขายการทําวิจัยรวมกับ

ภาคการผลิตเพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และตรงกับความตองการของประเทศ การสนับสนุน

ระบบสหกิจอาจารยเพื่อใหอาจารยไดนําประสบการณจริงมาใชในการเรียนการสอน เปนตน 

(2.5) ควรปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกเขาอุดมศึกษาใหมีความเหมาะสมกับความตองการ

และศักยภาพของผูเรียน โดยสอดคลองกับความตองการกําลังคนของประเทศ 

(2.6) ควรกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมในการใชระบบสะสมหนวยกิต ตลอดจนการ

เทียบโอนหนวยกิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

(2.7) ควรสงเสริมใหมีรายวิชา e-Learning ใหมากข้ึนแตตองคํานึงถึงผลกระทบเชิงลบ 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 

ผลการวิเคราะหตําแหนงยทุธศาสตรของอุดมศึกษาไทย ป 2554 

 

3.1 ผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยใชเคร่ืองมือ 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

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 

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 มีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีมีกฎหมายรองรับ เพ่ือประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  

S2 ป 2554 มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 500 ของมหาวิทยาลัยในระดับโลก 2 แหง และติดอันดับ 1 ใน 

200 ของมหาวิทยาลัยในระดับเอเชีย 9 แหง 

S3 มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการที่เขมแข็ง เพ่ือสรางเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการปฏิบัติงานใน

สภาพจริง เชน  โครงการสหกิจศึกษา 
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รหัส ปจจัยภายใน 

S4 มีระบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพและใหมีความคลองตัวทางดานระบบการปฏิบัติงานและการ

บริหารงบประมาณ  ไดแก การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ การกระจายอํานาจบริหารจัดการจากสวนกลางเพ่ือเพิ่มพลัง

อํานาจ (Empowerment)  ใหกับสภามหาวิทยาลัย 

S5 อุดมศึกษาไทยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  เชน  มีนักศึกษาตางชาติมาเรียนเพิ่มขึ้นทุกป  เปนศูนยกลางการ

ปฏิบัติการขององคการดานอุดมศึกษา เชน  SEAMEO,  AUN    

S6 มีโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาที่เช่ือมตอทั่วประเทศไทย เชน Uninet  

S7 มีการขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาผานระบบ IT เชน มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย  

S8 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในป 2555 ใหทุกหลักสูตรจะมีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ที่ประกันคุณภาพบัณฑิตดวยมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes)  

W1 การนําองคกรของสภาสถาบันในภาพรวมของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

W2 ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษามีปญหาในทางปฏิบัติ ดังปรากฎขอรองเรียนเก่ียวกับการบริหารใน

สถาบันอุดมศึกษาหลายแหง  

W3 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศยังขาดเอกภาพในการทํางาน และขาดการเชื่อมโยงกับอีก 4 องคกรหลัก 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการบูรณาการและการใชทรัพยากรรวมกัน  

W4 มีสถาบันอุดมศึกษาท่ียังไมผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.  

W5 คณาจารยอุดมศึกษาท้ังประเทศ  ยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ในดานประสบการณ เทคนิคการสอน  และ 

ดานคุณธรรมจริยธรรม  

W6 ขอมูลสารสนเทศอุดมศึกษาระดับประเทศ ยังไมเปนปจจุบันและยังไมถูกตอง  

W7 การศึกษาเขตการศึกษาพิเศษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ยังไมเปนเอกภาพ และมีปญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล  

W8 การผลิตบัณฑิตสวนใหญ มีจํานวนที่ไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

รวมทั้งคุณภาพของบัณฑิตใหม ขาดความรูและทักษะท่ีจําเปน  ไมสามารถปฎิบัติงานไดตรงกับลักษณะงานที่

ผูประกอบการตองการ  

W9 ปริมาณและคุณภาพของงานวิจยัในภาพรวม มีระดับตํ่า และไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับสังคมได เม่ือ

เปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นระดับโลกและระดับเอเซีย  

W10 คุณภาพของงานบริการวิชาการสวนใหญยังไมตอบสนองความตองการหรือการนําไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาอยาง

ย่ังยืนของชุมชน  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 รัฐบาลเนนการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษาและการบริหารสถาบันอุดมศึกษา  

O3 การกระจายอํานาจของรัฐบาล สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินเพิ่มขึ้น 

O4 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหมีโอกาสในการสรางความตระหนักและ

องคความรูดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

O5 สังคมตองการองคความรูดานการผลิตสินคา การบริการ ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น  

O6 สังคมไทยตองการบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาทุนมนุษย การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  และการ

อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม เพ่ือทดแทนการใชแรงงาน  

O7 การเปดการคาเสรีอาเซียน (AEC : Asean Economics Cooperation 2015) ดานการบริการและดานการศึกษา ทําใหมี

โอกาสรับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น เพ่ือรองรับความรวมมือกับตางประเทศในดานการคาการลงทุน  เชน 

ดานโลจิสติกส ดานการบริการสุขภาพโดยเฉพาะกับผูสูงอายุ   

O8 มีความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการผลิตบัณฑิต  งานวิจัย และ งานบริการวิชาการ 

O9 การเปดการคาเสรีอาเซียน 2015 ทําใหประเทศไทยมีการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ  ดานภาษาในกลุมประเทศ

อาเซียน และ คุณภาพการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานในระดับอาเซียน   

T1 การเปล่ียนแปลงดานการเมือง 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

ตางชาติทั่วโลกมาต้ังวิทยาเขตในประเทศไทย 

T6 ประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน มีนโยบายที่จะใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางและบางประเทศมีการใชภาษาเพ่ือน

บานในการส่ือสาร ทําใหอุดมศึกษาไทยตองปรับตัวอยางเรงดวนทางดานภาษาและการส่ือสารขามวัฒนธรรม 
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รหัส ปจจัยภายนอก 

T7 มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอาเซียน เปนภาวะคุกคามท่ีทําใหทุกสถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ใหไดตามมาตรฐาน 

T8 กฎหมายระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนเปนอุปสรรคตอการเคล่ือนยายแรงงานฝมือของไทยในกลุมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  

T9 ลักษณะงานในทศวรรษท่ี 21 มีความซับซอนหลากหลายซ่ึงเปนอุปสรรคตอการผลิตบัณฑิตใหตรงกับลักษณะงานท่ีมี

ความตองการทักษะที่หลากหลาย 

T10 สังคมไทย ครอบครัวและเยาวชน ออนแอ ขาดความรักความสามัคคี ดอยคุณธรรมจริยธรรม มีการคอรัปชั่น และบริโภค

นิยมสูง 

T11 นักเรียนท่ีเลือกเขาเรียนอุดมศึกษาเปนไปตามกระแสคานิยมโดยไมมีความตั้งใจ และความมุงม่ันที่จะนําไปใชประโยชน 

T12 ระดับความรูและทักษะในดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษของนักเรียนตํ่ากวามาตรฐาน  

หมายเหตุ  การกําหนดรหัส (O1,O2,O3,….T1,T2,T3,…)  ไมไดกําหนดโดยลําดับความสําคัญ 

 

3.2 ผลการวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตรของอุดมศึกษาไทย 
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ผลการวิเคราะหมีคาเฉล่ีย 

 จุดแข็ง (Strengths)      1.33 

 จุดออน (Weaknesses) 2.37 

 โอกาส (Opportunities)  2.17 

 ภัยคุกคาม (Threats)    2.65 

WT Strategy 
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เมื่อนําผลการวิเคราะหมากําหนดตําแหนงยุทธศาสตรของอุดมศึกษาไทย  พบวา อุดมศึกษาไทยมี

ตําแหนงยุทธศาสตรอยูในพื้นที่   WT  ซึ่งพื้นที่ยุทธศาสตร WT เปนพื้นที่ที่เกิดจากการกําหนดตําแหนง ผล

การวิเคราะหจุดออน (W) และภัยคุกคาม(T) โดยมี คาเฉล่ีย 2.65 และ 2.37 ตามลําดับ  ซึ่งหมายถึง

อุดมศึกษาไทยจะตองใชยุทธศาสตรฟนฟู/ยุทธศาสตรปรับฐาน/ยุทธศาสตรปองกันตัว โดยการใชทรัพยากร

ทั้งหมดที่มีอยูอยางคุมคา โดยกําหนดกลยุทธที่มุงเนนการปรับปรุงพัฒนา เพื่อการลดจุดออนภายในและ

หลีกเล่ียงภัยคุกคามจากภายนอก หรือเปล่ียนภัยคุกคามใหเปนโอกาสในการพัฒนา โดยสรางระบบ

พื้นฐานของอุดมศึกษาไทยใหมีความเขมแข็งพรอมเปนผูนําดานอุดมศึกษาในระดับอาเซียน และระดับโลก   

ซึ่งผูบริหารระดับสูงของอุดมศึกษาไทยจะตองกําหนดตําแหนงยุทธศาสตรของอุดมศึกษาใหไปสูพื้นที่ SO 

ในป 2559 
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บทที่ 4 

วิสัยทัศน ยุทธศาสตร  ตัวบงช้ีและเปาหมายของ 

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

 

4.1 วิสยัทศัน เข็มมุง/จุดเนน ตัวบงชี้ และเปาหมายของวสิัยทัศน 

 

วิสัยทัศน ป 2559  

             อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพื่อการพัฒนา

ชาติอยางยั่งยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคม

อาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 

 

เข็มมุง/จุดเนน 

 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความตองการของสังคม มีความสามารถคิดวิเคราะห 

มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะการส่ือสารและการทํางานรวมกับผูอื่น  มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุข

ภาวะทั้งรางกายและจิตใจ เนนการใชกลยุทธผานการนําองคกรเชิงรุก และกลยุทธการเงิน รวมทั้งพัฒนา

อาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน และ การวิจัย  เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงคทําใหสังคมมีการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

 

ตัวชี้วัดและเปาหมายที่สอดคลองกับวิสัยทัศน ป 2559 จํานวนรวม 7 ตัวบงชี้  

ที่ ตัวบงชี ้
เปาหมายป 

2559 

1 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบ

มาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด  

1) ภาพรวมของประเทศ 

   2) กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางองคความรูเพื่อช้ีนาํสังคมและเพิม่

ขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับโลก(เฉพาะกลุม) 

 

 

6 

100 
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ที่ ตัวบงชี ้
เปาหมายป 

2559 

2 รอยละของอาจารยที่ไดรับการรับรองศักยภาพความเปนอาจารยมืออาชีพตามที ่

สกอ. กําหนด เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยทั้งหมด   

25 

3 คะแนนเฉลีย่จากงานวิจัย/งานสรางสรรคทีตี่พิมพ/เผยแพรตอจํานวนอาจารย 

(คํานวณจากขอมูลของสมศ. แตปรับเปาหมายใหสอดคลองตามกลุมสถาบัน) 

1) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพและการดํารงชีวิต

ในทุกวัย   

2) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ 

3) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการผลิตบัณฑิตนักวิชาการ 

4) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการผลิตบัณฑิตและสรางองคความรูเฉพาะทาง

หรือเฉพาะวิชาชีพ 

5) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการพัฒนาสังคมและทองถิ่นไทย 

6) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางองคความรูเพื่อช้ีนาํและเพิม่ขีด

ความสามารถในการแขงขันระดับโลก 

 

 

≥1.50 

 

≥3.01 

≥3.01 

≥3.01 

 

≥3.01 

≥4.51 

4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิ

เฉพาะสาขาแหงชาติ (โดยครอบคลุมความรูดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

สารสนเทศ)  

100 

5 ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต  

1) ภาพรวมเฉล่ีย 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2) ดานความรับผิดชอบ 

 

≥4.51 

≥4.51 

6 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหนวยงาน

สถาบันวิชาชพี / องคกรซ่ึงเปนทีย่อมรับในระดับนานาชาติ 

20 

7 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมกีารวเิคราะหตนทนุคาใชจายตอหนวยคุณภาพ 

(Quality Unit Cost) 

100 
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4.2 ยุทธศาสตร ตัวบงชี้ เปาหมาย กลยุทธและแผนท่ียุทธศาสตรตามกลยุทธ 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มี 4 ยุทธศาสตร ซึ่งจะเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยมุงสูวิ สัยทัศนที่กําหนด โดยสรุปเปนอักษรยอ คือ“LEGS” 

STRATEGY ดังนี้  

L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education and 

Quality Education for All)  

 (เปล่ียนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม) 

E =  Educator Professional  

      (พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย) 

G = Graduated with Quality and Social Responsibility  

      (ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด) 

S =  Satang Utilization  

      (ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคล่ือนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ) 

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)  

      (เปล่ียนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม) 

I =  Information Based  

     (สรางเอกภาพและคุณภาพของขอมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนยสารสนเทศอุดมศึกษาแหงชาติ) 

F =  Freedom of Learner Choice  

      (เปล่ียนกระบวนทัศนดานการศึกษา โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา 

เพื่อเปดโอกาสการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียนในทุกวัย) 

E =  Educator Professional  

      (พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย) 

L =  Learner Quality Improvement  

      (ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด) 
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O = Outcome Creative Research  

       (นําประเทศพนวิกฤตและช้ีนําการพัฒนา ดวยงานวิจัยเชิงสรางสรรค) 

N =  National Sustainable Development  

       (บริการวิชาการเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน) 

G =   Generate Quality Trust  

       (สรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา) 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม  

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค   

 สรางความตระหนักในคุณคาของอุดมศึกษาโดยเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ (Quality  

Education) โดยมีการกําหนดวิสัยทัศนรวมดานอุดมศึกษา เพื่อเปนเปาหมายในการบริหารอุดมศึกษาของ

ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  มีการเปลี่ยน

กระบวนทัศนในการบริหารจัดการอุดมศึกษาในลักษณะเชิงรุกใหมีขีดสมรรถนะสูงมุงสูองคกรแหงการ

เรียนรู  บนพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาบัณฑิตที่

ตอบสนองความตองการของสังคมที่ตองคํานึงถึงการเคล่ือนยายแรงงานและความตองการที่เปล่ียนแปลง

ในแตละภูมิภาค  (Manpower  Mobilization and  Demographic  Change)  สรางความเช่ือมั่นใน

คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาใหมีมาตร ฐานสากล และเปนศูนยกลางทางการศึกษา 

 

ตัวบงชี้และเปาหมายผลการดําเนินงาน 

 
ตัวบงชี ้

เปาหมายในชวงป 2555-2559 

2555 2556 2557 2558 2559 

1.1 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีสวนรวมในการสราง

และทบทวนแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) และ

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map)ของอุดมศึกษาไทย  

- 90 95 100 100 

1.2 รอยละของกรรมการสภาสถาบันที่ผานหลักสูตร IOD 

(Institute  of  Directors)      

- - 20 30 50 
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ตัวบงชี ้
เปาหมายในชวงป 2555-2559 

2555 2556 2557 2558 2559 

1.3 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับใน

ระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด  

1) ภาพรวมของประเทศ 

   2) กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางองค

ความรูเพื่อช้ีนาํสังคมและเพิม่ขีดความสามารถของ

ประเทศในการแขงขันระดับโลก(เฉพาะกลุม) 

 

 

4 

80 

 

 

4 

80 

 

 

5 

90 

 

 

5 

90 

 

 

6 

100 

1.4 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ ยของผู ใชบ ริการขอมูล

สารสนเทศอุดมศึกษา  

- ≥3.51 ≥3.51 ≥4.51 ≥4.51 

 

กลยุทธ 

กลยุทธ 1.1 กําหนดคุณคาและสรางวิสัยทัศนรวมของอุดมศึกษาไทย เพื่อเปล่ียนกระบวนทัศนการนํา

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) โดยใชผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเปนเคร่ืองมือ 

กลยุทธ 1.5 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน(Hardware, Software, Peopleware) ของสารสนเทศ

อุดมศึกษา ที่เชื่อมโยงขอมูลระหวางขอมูลสารสนเทศการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

เพื่อใชในการบริหารจัดการและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(S6,S7,W3,W6,W8,O2,T2,T4,T9) 

 กลยุทธ 1.6 ตอยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพใหเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําระดับโลก 

(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 มีทักษะประสบการณในการถายทอดความรูที่ทันตอการเปล่ียนแปลงของ

โลก มีจิตวิญญาณความเปนครู  มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถดํารงตนอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี ไดรับการ

ยกยองจากสังคม  และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาผูที่มีความรู  ความ

เชี่ยวชาญ มีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ใหเขาสูการเปนอาจารย 

ตัวบงชี้และเปาหมายผลการดําเนินงาน 

ที่ ตัวบงชี ้ เปาหมายในชวงป 2555-2559 

2555 2556 2557 2558 2559 

2.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาตอการปฏิบัติ

หนาที่ของอาจารย     

≥3.51 ≥ 3.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 

2.2 รอยละของหลักสูตรที่มีสัดสวนของอาจารยประจําและ

อาจารยสมทบตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) 

เปนไปตามมาตรฐานของแตละหลักสูตร 

- 80 80 90 100 

2.3 รอยละของอาจารยที่ไดรับการรับรองศักยภาพความ

เปนอาจารยมืออาชีพตามที่ สกอ. กําหนด เม่ือเทียบกับ

จํานวนอาจารยทั้งหมด   

10 10 15 20 25 
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ที่ ตัวบงชี ้ เปาหมายในชวงป 2555-2559 

2555 2556 2557 2558 2559 

2.4 คะแนนเฉล่ียจากงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ/

เผยแพรตอจํานวนอาจารย (คํานวณจากขอมูลของ  

สมศ. แตปรับเปาหมายใหสอดคลองตามกลุมสถาบัน) 

1) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการพัฒนาศักยภาพ 

    ดานอาชีพและการดํารงชีวิตในทุกวัย   

2) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางบัณฑิตนัก 

ปฏิบัติ 

3) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการผลิตบัณฑิต 

    นักวิชาการ 

4) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการผลิตบัณฑิตและ 

    สรางองคความรูเฉพาะทางหรือเฉพาะวิชาชีพ 

5) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการพฒันาสังคมและ 

    ทองถิน่ไทย 

6) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางองคความรู 

    เพื่อช้ีนาํและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

    ระดับโลก 

 

 

 

≥1.00 

 

≥2.51 

 

≥2.51 

 

≥2.51 

 

≥2.51 

 

≥4.00 

 

 

 

 

≥1.00 

 

≥2.51 

 

≥2.51 

 

≥2.51 

 

≥2.51 

 

≥4.00 

 

 

 

 

≥1.00 

 

≥2.51 

 

≥2.51 

 

≥2.51 

 

≥2.51 

 

≥4.00 

 

 

 

 

≥1.50 

 

≥3.01 

 

≥3.01 

 

≥3.01 

 

≥3.01 

 

≥4.51 

 

 

 

≥1.50 

 

≥3.01 

 

≥3.01 

 

≥3.01 

 

≥3.01 

 

≥4.51 

 

กลยทุธ 

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

เปล่ียนแปลงของวิทยาการ  

 กลยุทธ 2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารยใหมีความแข็งแกรงในการทําวิจัย (W9,O5,O8,T2,T5,)  
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 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 โดยเปล่ียนกระบวนทัศนการเรียนรูของบัณฑิต 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  สามารถปรับตัวเขากับสภาพงานที่เปล่ียนแปลง  โดยมีการติดตามประเมิน

คุณภาพและพัฒนาบัณฑิตหลังเขาสูตลาดงาน 
 

ตัวบงชี้และเปาหมายผลการดําเนินงาน 

 ตัวบงชี ้ เปาหมายในชวงป 2555-2559 

2555 2556 2557 2558 2559 

3.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการสอบใบประกอบ

วิชาชพีหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหงชาติ 

 (โดยครอบคลุมความรูดานภาษาอังกฤษและ IT)  

80 85 90 95 100 

3.2 ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต  

1) ภาพรวมเฉล่ีย 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2) ดานความรับผิดชอบ 

 

≥3.51 

 

≥4.51 

 

≥3.51 

 

≥4.51 

 

≥4.51 

 

≥ 4.51 

 

≥4.51 

 

≥4.51 

 

≥4.51 

 

≥4.51 
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 ตัวบงชี ้ เปาหมายในชวงป 2555-2559 

2555 2556 2557 2558 2559 

3.3 รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยให

ผูเรียนสามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง (Work 

Integrated Learning)  

80 85 90 95 100 

3.4 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานใน

ระดับนานาชาติ โดยหนวยงานสถาบันวิชาชีพ / องคกร

ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

- - 5 10 20 

 

กลยทุธ 

กลยุทธ 3.1  พัฒนาระบบการเขาศึกษา การเรียนรู และการสําเร็จการศึกษาที่ยืดหยุน หลากหลาย 

ตอบสนองในทุกกลุมวัย (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 รวมทัง้พัฒนาบัณฑิตหลังเขาสูตลาดงาน 

(S1,S3,W8,O9,T2,T5,T6, T7,T9) 

 

ยุทธศาสตรที่ 4  ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ  

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค 

 ใชยุทธศาสตรการเงินเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนและเปนกลไกกํากับเชิงนโยบายให

สถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555-2559) และกาวสูความเปนเลิศตามกลุมสถาบัน  ครอบคลุมการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อขยาย

โอกาสทางการศึกษา   มีการระดมทุนจากทุกภาคสวนและบูรณาการในการใชทรัพยากรรวมกันและมีการ

กํากับติดตามประเมินผลระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณอยางเขมงวด  
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ตัวบงชี้และเปาหมายผลการดําเนินงาน 

 ตัวบงชี ้ เปาหมายในชวงป 2555-2559 

2555 2556 2557 2558 2559 

4.1 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมกีารวเิคราะหตนทนุ

คาใชจายตอหนวยคุณภาพ (Quality Unit Cost)* 

- 80 90 100 100 

4.2 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจดัสรรงบประมาณ

ภายในท่ีสอดคลองกับยทุธศาสตรของอุดมศึกษา 

- 100 100 100 100 

4.3 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีบรรลุระดับความสําเร็จ

ของการใชงบประมาณตามพันธกิจและเปาหมายของ

สถาบันอุดมศึกษา 

- 80 90 100 100 

*ตนทนุคาใชจายตอหนวยคุณภาพ (Quality Unit Cost) หมายถึง ตนทนุในการผลิตตอหนวยของบัณฑิต 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) 
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4.3 ความเชื่อมโยงของ 4 ยุทธศาสตรกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวของ 

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีความสอดคลองกับ

แผนและยุทธศาสตรระดับชาติ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังคนของประเทศ ดังนี้ 

 

 
  



แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  45 

 

ตาราง 4-1 สรุปผลวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางยทุธศาสตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนพัฒนาการศึกษา 

      ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

ยุทธศาสตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

การสรางความ

เปนธรรมใน

สังคม 

การพัฒนาคนสู

สังคมแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิต

อยางยั่งยืน 

ความเขมแข็งภาค

เกษตร ความมั่นคง

ของอาหารและ

พลังงาน 

ปรับโครงสราง

เศรษฐกิจสูการ

เติบโตอยางมี

คุณภาพและยั่งยืน 

สรางความเชื่อมโยงกับ

ประเทศในภูมิภาคเพื่อ

ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ และ สังคม 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 1 : เปลี่ยนระบบการนํา

องคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม       

ยุทธศาสตรที่ 2 :  พัฒนาอาจารยให

เปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมือ

อาชีพใหเปนอาจารย 

      

ยุทธศาสตรที่ 3 :  ยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตอยางกาวกระโดด       

ยุทธศาสตรที่ 4 :  ปฏิรูปการบริหาร

การเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อน

สถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ 
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ตาราง 4-2   สรุปผลวิเคราะหความเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

                   ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

ยุทธศาสตร                                                    แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559)

พัฒนาคนในรอบดานและสมดุล

เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา 

สรางสังคมไทยใหเปนสังคม

คุณธรรมภูมิปญญา 

และการเรียนรู 

พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปน

ฐานในการพัฒนาคนและสรางสังคม

คุณธรรมภูมิปญญาและการเรียนรู 

ยุทธศาสตรที่ 1 : เปลี่ยนระบบการนําองคกรให

ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม    

ยุทธศาสตรที่ 2 :  พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชพี 

และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย    

ยุทธศาสตรที่ 3 :  ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

อยางกาวกระโดด    

ยุทธศาสตรที่ 4 :  ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา 

เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ 
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ตาราง 4-3  สรุปผลวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางยทุธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 

การสรางศักยภาพและ

ความสามารถเพื่อพัฒนา

ทางสังคม 

การสรางศักยภาพและ

ความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 

การอนุรักษ เสริมสราง 

และพัฒนาทุน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

การสรางศักยภาพและ

ความสามารถเพื่อการ

พัฒนานวัตกรรมและ

บุคลากรทางการวิจัย 

การปฏิรูประบบการ

วิจัยของประเทศเพื่อ

การบริหารจัดการ

ความรู ผลงานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  เปลี่ยนระบบการนําองคกรให

ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม 
  

  
 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชพี 

และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย  
 

    

ยุทธศาสตรที่ 3 :  ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

อยางกาวกระโดด    
  

  

ยุทธศาสตรที่ 4 :  ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา 

เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ 
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ตาราง 4 - 4   สรุปผลวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

                     ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) 

พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ

แหลงเรียนรูยุคใหม 

พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการใหม 

ยุทธศาสตรที่ 1 : เปลี่ยนระบบการนําองคกรให

ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม 
    

ยุทธศาสตรที่ 2 :  พัฒนาอาจารยใหเปนมือ

อาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปน

อาจารย 

    

ยุทธศาสตรที่ 3 :  ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

อยางกาวกระโดด 
    

ยุทธศาสตรที่ 4 :  ปฏิรูปการบริหารการเงิน

อุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความ

เปนเลิศ 
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ตาราง 4 – 5    สรุปผลวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางแผนวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555-2564) และ 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

ยุทธศาสตร 

แผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) 

การพัฒนาความ

เขมแข็งของสังคม 

ชุมชน และทองถิ่น

ดวย วทน. 

การเพิ่มขีดความ สามารถ 

ความยืดหยุน และ

นวัตกรรมในภาคเกษตร 

ผลิตและบริการดวย วทน. 

การเสริมสรางความ

มั่นคงดานพลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของประเทศ

ดวย วทน. 

การพัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพทุนมนุษย

ของประเทศดาน 

วทน. 

การสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและ

ปจจัยเอื้อดาน วทน. 

ยุทธศาสตรที่ 1 : เปลี่ยนระบบการนําองคกรให

ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม 
     

ยุทธศาสตรที่ 2 :  พัฒนาอาจารยใหเปนมือ

อาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปน

อาจารย 

     

ยุทธศาสตรที่ 3 :  ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

อยางกาวกระโดด 
     

ยุทธศาสตรที่ 4 :  ปฏิรูปการบริหารการเงิน

อุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู

ความเปนเลิศ 
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แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศึกษาฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) กับแผนระดับชาติที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ . 2555 - 2559) แผนพัฒนาการศึกษาฉบับปรับปรุงแหงชาติ (พ.ศ . 2552 - 2559)

1.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 1. รอยตอกับการศึกษาอื่น 1.พัฒนาคนในรอบดานและสมดุลเพื่อเปนหลักฐานของการพัฒนา

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสู สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 2. การแกไขปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน 2.สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู

3.ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 3.พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคนและ สรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและ การเรียนรู

4.ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 4. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   

5.ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ สังคม 5. การเงินอุดมศึกษา กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)

6.ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 6. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 1.พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม

7. เครือขายอุดมศึกษา 2.พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม

8. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 3.พัฒนคุณภาพสถานศึกษา และ แหลงเรียนรู ยุคใหม 

9. โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู 4.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม

กลยุทธอุดมศึกษาของประเทศใน ASEAN

มาเลเซีย ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2552 - 2559)

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิธีการเรียนรูและการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ 1.สรางศักยภาพและความสามารถเพื่อพัฒนาทางสังคม

2. มีการถายโอนหนวยกิต สงเสริมการสรางประสบการณกอนการปฏิบัติจริง 2.สรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

3. เปนศูนยกลางของความเปนเลิศในการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ 3.อนุรักษ เสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. สงเสริมการมีสวนรวมและการเรียนรูตลอดชีวิต 4.สรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย

5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพรขอมูลรวมกันในการจัดการการศึกษา 5.ปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู   ผลงานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ

ลาว    ทรัพยากรและภูมิปญญาของประเทศสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะดวยยุทธวิธีที่เหมาะสม

1. ใหความสําคัญกับอาจารย ผูสอน ใหมีแนวคิดของการเรียนรูตลอดชีวิต วิสัยทัศน : อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน    ที่เขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลาย

2. พัฒนาระบบคุณวุฒิแหงชาติในการประกันมาตรฐานของหลักสูตร สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)

3. มีการกระจายอํานาจ ทบทวนและจัดทําแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุงสูประชาคมโลก แผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 

บูรไน ยุทธศาสตร กลยุทธ (พ.ศ. 2555 - 2564) 

1. ใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 1. เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อน 1.1 กําหนดคุณคาและสรางวิสัยทัศนรวมของอุดมศึกษาไทย 1.พัฒนาความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน และ  ทองถิ่นดวย วทน.

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการในศตวรรษที่ 21     อุดมศึกษาแบบองครวม 1.2 บริหารอุดมศึกษา โดยยึดเปาหมายตามกรอบแผนยาวฯ 2.เพิ่มขีดความสามารถ  ความยืดหยุน และ นวัตกรรมในภาคเกษตรผลิต และ บริการดวย วทน.

3. พัฒนาทักษะผู เรียนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางเรงดวน 1.3 สรางระบบการประเมินศักยภาพและพัฒนาผูบริหาร 3.เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมของประเทศ ดวย วทน.

กัมพูชา      ระดับสูง กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 4.พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษยของประเทศดาน วทน.

1. เนนการเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียม 1.4 สรางระบบการปดและยุบรวม หลักสูตร/คณะวิชา/ม./ส. 5.สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยเอื้อดาน วทน.

2. ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา 1.5 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 1.6 ตอยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพใหเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับโลก แผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกกระทรวงศึกษาธิการ

ฟลิปปนส 1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยใหมีบทบาทสูงในประชาคมอุดมศึกษาในอาเซียนโดยเฉพาะ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา : ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555 – 2559

1. มีการจัดการศึกษาในสภาวะวิกฤติเพื่อเตรียมรับภัยพิบัติ      ดาน Higher Education Manpower Mobilization ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาดานการพลศึกษา นันทนากา

2. สนับสนุนการใช ICT ในการจัดการศึกษา 1.8 สรางระบบและกลไกเพื่อรองรับความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงกับ กีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา และสุขภาพ

3. สรางศักยภาพการแขงขันในเวทีอาเซียน      หนวยงาน ภาคการผลิตในดานการเรียนการสอนและการวิจัย กระทรวงกลาโหม :  นโยบายสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2554 – 2563) ดานกําลังพล

สิงคโปร 1.9 พัฒนาระบบ โครงสราง และบทบาทหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนใหกําลังพลทุกระดับชั้นมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมทั้งในประเทศและตางประเทศโดยสนับสนุ

1. เปนผูนําแหงเอเชียดานศูนยกลางการศึกษาระดับมาตรฐานโลก 2. พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนา 2.1 เพิ่มจํานวนอาจารยใหเพียงพอ ทุนการศึกษาและพัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและมิตรประเทศ  

2. เพิ่มจํานวนนักศึกษาจากประเทศตางๆ     ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย 2.2 พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพอยางเปนระบบ กระทรวงสาธารณสุข : ไมปรากฏกลยุทธดานอุดมศึกษา*

3. การยกระดับมาตรฐานการศึกษาของคนในชาติสูระดับสากล 2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารยใหมีความแข็งแกรงในการทําวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ : ไมปรากฏกลยุทธดานอุดมศึกษา*

4. มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เขมขน เนนประกันคุณภาพภายในมากขึ้น 2.4 ปฏิรูประบบคาตอบแทนอาจารย สํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานตํารวจแหงชาติ : ไมปรากฏกลยุทธดานอุดมศึกษา*

5. เนนบริหารจัดการแบบรวมศูนย  ทุมทรัพยากรดานเงินทุนทางการศึกษา 2.5 พัฒนาระบบผู เชี่ยวชาญ  กระทรวงมหาดไทย : ไมปรากฏกลยุทธดานอุดมศึกษา*

พมา 3. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด 3.1 พัฒนาระบบการเขาศึกษาในอุดมศึกษา ระบบการเรียนรูที่ยืดหยุนหลากหลาย กระทรวงคมนาคม : ไมปรากฏกลยุทธดานอุดมศึกษา*

1. ยึดหลักการ “การใหการศึกษาทุกคนอยางทั่วถึง” ( Education for All) 3.2 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ใหได รับการรับรองในระดับอาเซียนและระดับโลก กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม : กรอบยุทธศาสตรกระทรวง พ.ศ. 2555-2559

2. ขยายการศึกษานอกระบบและ พัฒนาการวิจัยการศึกษา 3.3 สรางระบบและกลไกเพื่อจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหงชาติ 1. สงเสริม เรงรัดการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ นวัตกรรมใหเปนพลังของประเทศ

3. สรางหลักสูตรการศึกษาของครูและการพัฒนาชนบท 3.4 ระบบติดตาม ประเมินและพัฒนาบัณฑิตหลังเขาสูตลาดงาน 2. สรางความตระหนักและพัฒนาการเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใหเปนสังคมฐานความรู  

อินโดนีเซีย 4. ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา 4.1 วิเคราะหตนทุนคาใชจายตอหนวยคุณภาพ 3. วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สรางฐานความรูและเพิ่มผลิตภาพของประเทศ

1. สงเสริมความเปนมืออาชีพของบุคลากรทางการศึกษา    เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ 4.2 จัดทําแผนกลยุทธการเงินใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา 4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมใหเพียงพอรวมทั้งพัฒนานโยบาย

2. เนนการปรับปรุงคุณภาพ ขยายสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาโดยคํานึงถึงความตองการกําลังคน     การบริหารจัดการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพและมีการนําผลงานวิจัยพัฒนาและ

3. สงเสริมความรวมมือดานการศึกษาในภูมิภาค 4.4 กํากับ ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณอยาง เหมาะสมตามพันธกิจของสถาบัน     นวัตกรรมไปใชในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชยและการบริการสังคม

เวียดนาม      อุดมศึกษา 5. ถายทอดเทคโนโลยี และนําผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปใชในการเพิ่มผลผลิตทางเชิงพาณิชยกรรม

1. สรางศักยภาพการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน     และบริการสังคม

2. จัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติและเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาต 6. พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

3. มหาวิทยาลัย / สถาบัน มีความสามารถเปนศูนยการทางวิทยาศาสตรที่สําคัญและสรางรายได กระทรวงวัฒนธรรม : มีการระบุใหกระทรวงศึกษาธิการรวมดําเนินการตามแผนแมบทของกระทรวงวัฒนธรรม

4. มีจํานวนอาจารยปริญญาเอก 20,000 คน ในป 2563 กระทรวงยุติธรรม : ไมปรากฏกลยุทธดานอุดมศึกษา*

สภากาชาดไทย : ไมปรากฏกลยุทธดานอุดมศึกษา*

* ไมปรากฎกลยุทธดานอุดมศึกษาระดับองคกร มียุทธศาสตรระดับสถานศึกษาในสังกัด

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ยุทธศาสตรและกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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4.4 เปาหมายการรับนักศกึษาเขาใหม และผูสําเร็จการศึกษาตามผลการดําเนินงานของแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) จึง

ไดกําหนดเปาหมายในการรับนักศึกษาและกระบวนการผลิตบัณฑิตในระดับการศึกษาตางๆดังนี้ 

4.4.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1) ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีงานทําไมนอยกวารอยละ  80  

2) มีระบบการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่หลากหลายและมีความยดืหยุน ซึ่งเปนการขยาย

โอกาสทางการศึกษา และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

3) ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความตองการของสังคม มีความคิดวิเคราะห ความคิด

สรางสรรค  มีทักษะการส่ือสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งรางกาย

และจิตใจ  

4) มีฐานขอมูลการผลิตบัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษาที่เชื่อมโยงกันทุกสถาบันการศึกษา 

5) บัณฑิตมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคมและตลาดงาน 

6) ใชกลไกของสหกิจศึกษาซ่ึงเปนความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและภาคธุ รกิจ 

ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานในภาครัฐในการพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเขาใจระบบการทํางาน สามารถปรับตัวได

รวดเร็วหลังจากสําเร็จการศึกษา  มีมุมมองในงานอาชีพที่กวางข้ึน เพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของบัณฑิต 

7) ผูสําเร็จการศึกษาตองสอบผานใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหงชาติ ในทุก

หลักสูตร 

8) มีการติดตามและพัฒนาบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษาเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความรูใหมๆ

ใหกับบัณฑิต รวมทั้งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตภายหลังเขาสูตลาดงาน 

4.4.2 เปาหมายเชิงปริมาณ  

การกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณนี้ ใชวิธีประมาณการในภาพรวมของประเทศ ซึ่งครอบคลุมขอมูลทุก

สถาบันอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาที่จํากัดรับ และสถาบันอุดมศึกษาไมจํากัดรับ ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ

นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ไมรวมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1) ประมาณการจํานวนนักศึกษาเขาใหม  

ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดกําหนด

เปาหมายการรับนักศึกษาในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเพิ่มข้ึนทุกป  
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และกําหนดเปาหมายการรับนักศึกษาในกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรลดลงทุกป  โดยในปการศึกษา 

2559 ไดต้ังเปาหมายของสัดสวนการรับนักศึกษาในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : วิทยาศาสตรสุขภาพ : 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน 50 : 20 : 30 ซึ่งสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15  ป ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551 -2565)  นอกจากนี้ไดกําหนดเปาหมายใหทุกระดับการศึกษามีการรับนักศึกษาใหมเพิ่มข้ึนทุกป   

และไดต้ังเปาหมายใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับนักศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อแบงเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษา 

โดยในปการศึกษา 2559   ไดกําหนดเปาหมายของสัดสวนการรับนักศึกษาใหมในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ 

(จํากัดรับ) : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ไมจํากัดรับ) : สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน   63 :20 :17  

ตาราง 4 – 6 เปาหมายการรับนักศึกษาเขาใหมจาํแนกตามกลุมสาขา 
หนวย : คน 

ปการศึกษา จํานวนนักศกึษา

เขาใหม 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 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 เปาหมายการรับนักศึกษาเขาใหมจาํแนกตามระดับการศึกษา 

หนวย : คน 

ปการศึกษา ปริญญาตร ี 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 เปาหมายการรับนักศึกษาเขาใหมจาํแนกตามประเภทของสถาบันการศึกษา 

หนวย : คน 

ปการศึกษา จํานวน

นักศกึษา

เขาใหม 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน จํากัดรับ ไมจํากัดรับ 

จํานวน 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 

ในการจัดทาํแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2559) ไดกําหนด เปาหมายให

มีจํานวนนักศึกษารวมในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเพิ่มข้ึนทุกป  และ

กําหนดเปาหมายใหมีจํานวนนักศึกษารวมในกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรลดลงทุกป  โดยในปการศึกษา 

2559 ไดต้ังเปาหมายของสัดสวนจํานวนนักศึกษารวมในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : วิทยาศาสตรสุขภาพ : 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน  40 : 10 : 50  นอกจากนี้ไดกําหนดเปาหมายใหทุกระดับการศึกษามีจํานวน

นักศึกษารวมเพิ่มข้ึนทุกป   และไดต้ังเปาหมายใหสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมีจํานวนนักศึกษารวมเพิ่มข้ึนเพื่อแบง

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

เทคโนโลย ี
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 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  เปาหมายจํานวนนกัศึกษารวมจําแนกตามระดับการศึกษา 

        หนวย : คน 

ปการศึกษา ปริญญาตร ี 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 เปาหมายจํานวนนกัศึกษารวมจําแนกตามประเภทของสถาบันการศึกษา 

หนวย : คน 

ปการศึกษา จํานวน

นักศกึษารวม 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน จํากัดรับ ไมจํากัดรับ 

จํานวน รอยละ จํานวน 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

นักศกึษารวม 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน จํากัดรับ ไมจํากัดรับ 

จํานวน รอยละ จํานวน 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) ประมาณการจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

 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

ประเภทเพ่ิมข้ึนทุกป  โดยในปการศึกษา 2559 จะมีสัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ 

(จํากัดรับ) : สถาบันการศึกษาของรัฐ (ไมจํากัดรับ) : เอกชน เปน 63 : 20 : 17  

 

ตาราง 4 – 12 เปาหมายของผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามกลุมสาขา 

หนวย : คน 

ปการศึกษา จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรสุขภาพ มนุษยศาสตรและ

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 ปริญญาตร ี 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 ไมจํากัดรับ 

จํานวน รอยละ 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 
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บทที่ 5 

การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555 – 2559)  

 ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

5.1 การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

 5.1.1 แนวทางดําเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ จะตองมีระบบและกลไกที่ชัดเจน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการซึ ่งผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงอื่นที ่มีสถาบัน 

อุดมศึกษาในสังกัดที่ไมใชกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11  

(พ.ศ. 2555 – 2559)   

คณะกรรมการการอุดมศึกษา - ใหความเหน็ชอบ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- ใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาอุดมศึกษา 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2559 

คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย 
และแผนของ สกอ. 

คณะอนุกรรมการแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 – 2559)   
 

- ใหความเห็นชอบ 

- ใหความเห็นชอบ 
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ภาพแสดงการแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐบาลประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559) 

สถาบันอุดมศึกษา 

สํานักงบประมาณ 

 

องคกรวิชาชีพ 

สาธารณชน 

ถายทอดแผนลงสู
การปฏิบัติ 

Road Show 

กํากับติดตาม 

ผลการดําเนินงาน 

ประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตาม
แผนพัฒนา

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และปรับแผน ในป 

2557 

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่มี
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

คณะกรรมการ  
ขับเคลื่อนยทุธศาสตร 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ 

สมศ. 

สป.ศธ สอศ. สกอ. สถาบันอุดมศึกษา สพฐ. 



แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  59 
 

กระบวนการแปลงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ไปสูการ

ปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม  จําเปนตองผลักดันผูนําของสถาบันอุดมศึกษาในทุกระดับใหมีการ

ปรับเปล่ียนทั้งแนวความคิด คานิยม เปาหมาย และวิธีการทํางาน โดยตองใหความสําคัญเปนลําดับสูงตอการ

บริหารความเปล่ียนแปลง เพื่อสรางภาวะผูนํารวมกันในทุกระดับ และมีการระดมทุนทางสังคมในทุกๆดาน มา

เปนพลังในการเปล่ียนแปลงและนําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง โดยมีเจาภาพหลักคือสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1) วางกรอบแนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ภายใตหลักการที่มุงเนนการเปล่ียนแนวคิด คานิยม 

ตลอดจนมุมมองปญหา ใหสอดคลองรูเทาทันโลก รูจักใชปญญา มีวิจารณญาณบนฐานวัฒนธรรมไทยท่ีเอ้ือ

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 ตามตัวบงชีใ้นทุกยุทธศาสตร เปนระยะๆอยาง

ตอเนื่อง มีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานเพื่อใหสามารถดําเนนิงานไดสําเร็จตามเปาหมายทีก่ําหนด 



60 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
 

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 (กรณีที่มีการจัดต้ัง) 

 5.1.3 มาตรการในการแปลงแผนสูการปฏิบัติ 

 เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

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

บริหารจัดการ  การกํากับติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ดังนั้นจึงตองวางระบบและกลไกต้ังแตกระบวนการนํา

ยุทธศาสตร และกลยุทธดังกลาวไปจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรม โดยมอบหมายใหสถาบันอุดมศึกษาและ

หนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการ รวมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลทุก 1 ป เพื่อนําผลมาปรับปรุงกลยุทธ / 

โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในชวง

กลางของแผน (ในป  2557)  



แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  61 
 

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทยไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไวในป 2559 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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง 

3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดยมีผูแทนจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา สํานักงบประมาณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

สถาบันอุดมศึกษา องคกรวิชาชีพ และตัวแทนผูใชบัณฑิต ดําเนินการถายทอดแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ลงสูการปฏิบัติ และจัดการสนับสนุนการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา  

4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) และสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) มาเปนกรอบในการกําหนดนโยบาย และจัดทําแผนงานของหนวยงาน 

5) สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ

ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ใหกับคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

ผานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 



62 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
 

ตาราง 5 – 1  ความเชื่อมโยงระหวางผูมีสวนเกี่ยวของและผูรับผิดชอบในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

หนวยงาน 

-รัฐบาล 

-กระทรวงศึกษาธิการ  

-กระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวของ 

-สกอ.  

-หนวยงานเทียบเทา 

สกอ. 

-สถาบันอุดมศึกษา 

-คณะ 

 

-ภาควิชา 

-สาขาวิชา 

ผูปฏิบัติ 

-รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

ศึกษาธิการ  

-รัฐมนตรีวาการกระทรวง

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

-ปลัดกระทรวง 

-คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

-คณะกรรมการบริหาร

ของหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ 

-คณะกรรมการสภา

สถาบัน  

-อธิการบดี 

-คณะกรรมการ

บริหารสถาบัน 

-อาจารย 

ยุทธศาสตรที่ 1 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     

ยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธที่ 2.1     

 กลยุทธที่ 2.2     
 กลยุทธที่ 2.3     

 กลยุทธที่ 2.4     

 กลยุทธที่ 2.5     

ยุทธศาสตรที่ 3 กลยุทธที่ 3.1     

 กลยุทธที่ 3.2     

 กลยุทธที่ 3.3     

 กลยุทธที่ 3.4     
ยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 4.1     

 กลยุทธที่ 4.2     

 กลยุทธที่ 4.3     

 กลยุทธที่ 4.4     
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5.2 การติดตามประเมินผล 

รัฐบาลตองแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ดําเนินการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) อยางนอย 2 ชวงเวลาคือ ในป 2557 และ 2559 โดยรายงานผล

การประเมินตอผูที่มีสวนเกีย่วของในทกุหนวยงานไดแก กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษา

ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)  สถาบันอุดมศึกษา องคกรวิชาชีพ ตัวแทนองคกรผูใชบัณฑิตเชน หอการคาไทยและสภา

หอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และเปดเผยขอมูลสูสาธารณชน    

ในทางปฏิบั ติคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตองมีการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา

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 ตัวบงช้ี) ซึ่งจะมีตัวบงช้ีบางตัวถูกประเมินโดยระบบประกัน

คุณภาพของ สกอ. และสมศ. และตัวบงช้ีบางตัวถูกประเมินอยูในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (10 ตัวบงชี้) ตามตารางที่ 5-2 มีจํานวน 31 ตัวบงชี้ดังนี้ 

 

ตาราง 5-2   ตัวบงช้ีที่ใชกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559)  

ตัวบงช้ี เปาหมาย อางอิง 

ยุทธศาสตรที่ 1 เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขบัเคลื่อนอุดมศกึษาแบบองครวม 

1) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาท่ีมีสวนรวมในการสรางและ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) และแผนท่ียุทธศาสตร 

(Strategic Map)ของอุดมศึกษาไทย 

รอยละ 100 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 1 

ตัวบงชี้ท่ี 1 



64 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย อางอิง 

2) รอยละของกรรมการสภาสถาบันท่ีผานหลักสูตร IOD (Institute  

of  Directors)      

 (มีการประเมินโดย ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. และสมศ.) 

รอยละ 50 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 1 

ตัวบงชี้ท่ี 2 

3) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาไทยท่ีไดรับจัดลําดับในระดับ

สากล ตามระบบมาตรฐานสากลท่ี สกอ. กาํหนด 

3.1 ภาพรวมของประเทศ 

3.2 กลุมสถาบัน อุดมศึกษาท่ีเปนเลิศในการสรางองคความรู

เพื่อชี้นําสังคมและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแขงขัน

ระดับโลก (เฉพาะกลุม) 

 

 

รอยละ 6 

รอยละ 100 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 1 

ตัวบงชี้ท่ี 3 

4) ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผูใชบริการขอมูลสารสนเทศ

อุดมศึกษา 

≥ 4.51 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 1 

ตัวบงชี้ท่ี 4 

5) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารจัดการสามารถนํามาใชไดจริงและเปนปจจบุัน และมรีะบบ

ฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงกบัศูนยขอมูล สกอ. และศูนยขอมูลบณัฑิต

แหงชาติ (ถามี) 

รอยละ 70 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวชี้วัดท่ี 12 

6) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล (มีการประเมินโดย ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. 

และสมศ.) 

รอยละ 70 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวชี้วัดท่ี 6 

7) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาท่ีมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ

บุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอการได

ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับต้ังแต3.51 ขึ้นไป จาก 

5 หรือตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด 

(มีการประเมินโดย ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. และสมศ.) 

รอยละ 80 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวชี้วัดท่ี 13 
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8) จํานวนสถาบันการศึกษาท่ีจัดต้ังเพิ่มขึ้นในชวง พ.ศ. 2551-2554 ไมมีการจัดต้ัง แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 

2550 – 2554) ตัวบงชี้ท่ี 8 

9) การใช พรบ.อุดมศึกษาเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา 

มีการใช พรบ.

อุดมศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 

2550 – 2554) ตัวบงชี้ท่ี 18 

ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมอือาชีพใหเปนอาจารย 

10) ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของนักศึกษาตอการปฏิบัติหนาท่ี

ของอาจารย     

≥ 4.51 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 2 

ตัวบงชี้ท่ี 1 

11)  รอยละของอาจารยท่ีไดรับการรับรองศักยภาพความเปน

อาจารยมืออาชีพตามท่ี สกอ. กําหนด เมื่อเทียบกับจํานวน

อาจารยท้ังหมด   

รอยละ 25 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 2 

ตัวบงชี้ท่ี 3 

12)  รอยละของหลักสูตรท่ีมีสัดสวนของอาจารยประจําและ

อาจารยสมทบตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) เปนไปตาม

มาตรฐานของแตละหลักสูตร 

รอยละ 100 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 2 

ตัวบงชี้ท่ี 2 

13) คะแนนเฉล่ียจากงานวิจยั/งานสรางสรรคท่ีตีพิมพ/เผยแพรตอ

จํานวนอาจารย (คํานวณจากขอมูลของ สมศ.) 

≥ 3.51 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 2 

ตัวบงชี้ท่ี 4 

14) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีระบบและกลไกสนับสนุนให

อาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผานตาม

เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       

รอยละ 80 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 
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ยุทธศาสตรที่ 3  ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด 

15)  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการสอบใบประกอบ

วิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหงชาติ   (โดย

ครอบคลุมความรูดานภาษาองักฤษและ IT) 

รอยละ 100 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 3 

ตัวบงชี้ท่ี 1 

16)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

16.1  ภาพรวมเฉล่ีย 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

16.2 ดานความรับผิดชอบ 

 

≥ 4.51 

 

≥ 4.51 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 3 

ตัวบงชี้ท่ี 2 

17) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียน

สามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง (Work Integrated 

Learning) 

รอยละ 100 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 3 

ตัวบงชี้ท่ี 3 

18)  รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาท่ีมีกระบวนการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (มีการประเมินโดย ระบบประกัน

คุณภาพของ สกอ.และ สมศ.) 

รอยละ 80 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวชี้วัดท่ี 10 

19) รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับ

นานาชาติ โดยหนวยงานสถาบันวิชาชีพ / องคกรซึ่งเปนท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาติ  

(มีการประเมินโดย ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. และสมศ.) 

รอยละ 20 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 3 

ตัวบงชี้ท่ี 4 

20) จํานวนผูเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา   ไมนอยกวา 

รอยละ 37 ของ

ประชากรวัย  

18-24 ป 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 

2550 – 2554) ตัวบงชี้ท่ี 1 

21) จํานวนผูเรียนนอกชวงอายุ 18-24 ปท่ีใชระบบสะสมหนวยกิต

ในสถาบันอุดมศึกษา 

มีจํานวนเพิ่มขึน้ แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 

2550 – 2554) ตัวบงชี้ท่ี 2 
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22) สัดสวนผูเขาศึกษาอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

: ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

50 : 20 :30 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 

2550 – 2554) ตัวบงชี้ท่ี 3 

23) การยุบเลิก/ยุบรวมหลักสูตรท่ีซ้ําซอน 

 

มีการยุบเลิก/ 

ยุบรวม 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 

2550 – 2554) ตัวบงชี้ท่ี 9 

24) การปรับปรุงระบบการคัดเลือกการเขาศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษา 

 

มีการปรับปรุง แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 

2550 – 2554) ตัวบงชี้ท่ี 20 

25) การปรับปรุงกระบวนการผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

มีการปรับปรุง แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 

2550 – 2554) ตัวบงชี้ท่ี 21 

ยุทธศาสตรที่ 4  ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ  

26) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการวิเคราะหตนทุนคาใชจาย

ตอหนวยคุณภาพ (Quality Unit Cost) 

 

รอยละ 100   แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวบงชี้ท่ี 1 

27)  รอยละของสถาบัน อุดมศึกษา ท่ีมีการจัดสรรงบประมาณ

ภายในท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของอุดมศึกษา 

 (มีการประเมินโดย ระบบประกันคุณภาพของ สกอ.และสมศ.) 

รอยละ 100 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวบงชี้ท่ี 2 

28) รอยละของสถาบัน อุดมศึกษาท่ีบรรลุระดับความสําเร็จของ

การใชงบประมาณตามพันธกจิและเปาหมายของสถาบัน 

อุดมศึกษา 

 

รอยละ 100 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) ยุทธศาสตรท่ี 4 

ตัวบงชี้ท่ี 3 

29) รอยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการจัดสรรทรัพยากร

จากงบประมาณแผนดิน  เพื่อสงเสริมงานวิจัยของสถาบัน 

อุดมศึกษา ตามระบบการประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย 

รอยละ 100 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวชี้วัดท่ี 3 
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ตัวบงช้ี เปาหมาย อางอิง 

30) สัดสวนของงบประมาณ ดานการวิจัย : งบประมาณ

อุดมศึกษา 

มีสัดสวนเพิ่มขึ้น แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 

2550 – 2554) ตัวบงชี้ท่ี 23 

31) สัดสวนของเงินนอกงบประมาณ : งบประมาณอุดมศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   

 

มีสัดสวนเพิ่มขึ้น แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 

2550 – 2554) ตัวบงชี้ท่ี 22 
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