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จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ได้มีการแปลงแผนและถ่ายทอดสู่แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 5 ปี จ านวน 3 แผน คือ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) (อยู่ระหว่างด าเนินงานจัดท า) ในปัจจุบันอยู่ระหว่างช่วงกลางของแผนฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป็น
ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นโยบายด้านการจัดการศึกษา นโยบายการมุ่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระแสสังคมด้าน
ทิศทางและรูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคที่เปิดเสรีทางการศึกษา และการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศไทยด้านการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคน
ระดับสูงที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคม
อาเซียน และมุ่งสู่ระดับโลก” โดยก าหนดเข็มมุ่ง “ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม 
มีความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ 
มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการน าองค์กรเชิงรุกและกลยุทธ์การเงิน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์
ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจัย เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ ท าให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย
มี 4 ยุทธศาสตร์หลัก (LEGS) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ได้แก่ 1) เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษา
แบบองค์รวม (Leader of Change Management for Quality Education) 2) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ (Educator Professional) 3) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 
(Graduated with Quality and Social Responsibility) 4) ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Satang Utilization) โดยมี 22 กลยุทธ์เป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และมี                 
15  ตัวบ่งชี้  เป็นตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายของผลการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์  1) เพ่ือติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-2557) ไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับ สกอ. และสถาบันอุดมศึกษา 2) เพ่ือประเมิน
สัมฤทธิผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึ กษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-2557) ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายการด าเนินงานที่ก าหนด
ในแผนพัฒนาฯ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเพ่ือน าไปใช้ในการ
ทบทวนยุทธศาสตร์และปรับปรุงกลยุทธ์ที่จะใช้ในช่วงครึ่งแผนหลัง (พ.ศ. 2558-2559) และการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
วิธีวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและปริมาณ (mixed method research design) 
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลตามขอบเขตที่ก าหนด และน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) และ CIPP Model ซึ่งด าเนินการเก็บข้อมูลควบคู่กับโครงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ระยะครึ่งแผน 
 ข้อจ ากัดในกระบวนการติดตามแผนและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-2557) เป็นลักษณะ Formative 
analysis ที่ต้องติดตามจนกระทั่งสิ้นสุดแผนใน พ.ศ. 2559 และเนื่องจากเป็นการประเมินติดตามผลการด าเนินงาน
โดยใช้ 15 ตัวบ่งชี้ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวอาจไม่สะท้อนผลการด าเนินงานของ 22 กลยุทธ์ ท าให้ผลการประเมินในบาง
เป้าหมายของวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน 
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สรุปผล จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ระยะครึ่งแผน จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ คณะผู้วิจัยพบว่าจ านวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายมีจ านวน 3 จาก 15 ตัวบ่งชี้          
คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งได้วิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบกำรน ำองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษำแบบองค์รวม ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ไม่
บรรลุเป้าหมาย พบว่า 1) รัฐมนตรีกระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/สกอ./สภาสถาบัน/ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนน้อยที่มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมของอุดมศึกษาไทย ท าให้การปรับเปลี่ยนการน าองค์กร การสร้างและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษาไทยไม่ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัด สกอ. และอาจไม่ตอบสนอง
ในทุกพันธกิจของอุดมศึกษา เช่น การผลิตบัณฑิตที่ไม่ตรงกับแผนพัฒนาก าลังคนแห่งชาติ การท าวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหา
ของประเทศ 2) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาบางส่วนขาดการบริหารแบบธรรมาภิบาล และขาดความตระหนักในคุณค่าของ
อุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณจ านวนผู้เข้าเรียน 3) ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาบางส่วนไม่ได้มีการ
บริหารงานเชิงรุก เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของสถาบัน                          
4) สถาบันอุดมศึกษาบางส่วนไม่มีระบบการประเมินธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารในทุกระดับให้เกิดความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพและพัฒนำผู้เชี่ยวชำญมืออำชีพให้เป็นอำจำรย์ ซึ่งมีผล
การด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่า 1) อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาของประเทศ 2) อาจารย์บางส่วนมีจิตวิญญาณความเป็นครูน้อย รวมทั้งมีทักษะ
ประสบการณ์ในการสร้างวิธีการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาน้อย 3) ระบบกลไกในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์
ประจ าในสถาบันอุดมศึกษายังมีประสิทธิภาพน้อย รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจที่จะให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองเป็นมือ
อาชีพมีประสิทธิผลน้อย 4) สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ไม่มีระบบกลไกในการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพอย่างจริงจังและไม่
ต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพบัณฑิตอย่ำงก้ำวกระโดด ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่า           
1) หลักสูตรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเรียนรู้ในสถานประกอบการจริง ท าให้บัณฑิตขาดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ขาดทักษะการ
ท างานจริง ตลอดจนขาดทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ จึงส่งผลให้คุณภาพบัณฑิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาดงานหรือ
ผู้ใช้บัณฑิต 2) อาจารย์บางส่วนไม่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 3) นักศึกษาบางส่วนไม่มีความตั้งใจ ไม่มีเป้าหมายในการเรียนรู้ ท าให้ไม่มีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด                
4) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาบางส่วนไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกำรบริหำรกำรเงินอุดมศึกษำเพื่อขับเคลื่อนสถำบันอุดมศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานทีไ่ม่บรรลุเป้าหมาย พบว่า 1) การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเด็น Performance based/Quality based ควบคู่กับ Demand-side ตามความต้องการของประเทศ 2) สถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐบางแห่งไม่ให้ความส าคัญในการหาเงินนอกงบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการสถาบัน 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555-2559) ระยะครึ่งแผนหลัง (พ.ศ. 2557-2559)  

1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนี้ 1) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 2) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับต้องเร่ง
ยกระดับการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนพันธกิจ 
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง (Reprofiling) เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนของชาติและแผนพัฒนาประเทศ 4) การปฏิรูป
สารสนเทศอุดมศึกษาของประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและ



ค 

 

เป็นปัจจุบัน สามารถใช้บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  5) ปรับระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกให้สามารถสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงและส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนกระท่ังสร้างให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 22 กลยุทธ์และเพิ่มกลยุทธ์ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลยุทธ์
และเพ่ิมกลยุทธ์ เ พ่ือให้บรรลุการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์  ดังนี้  1) การยกระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา 2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนพันธกิจ บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง (Reprofiling) 3) การปฎิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 4) การพัฒนาระบบอาจารย์
พิเศษให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 5) การสนับสนุนให้เกิดการสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุก
หลักสูตร 6) การรับรองคุณภาพของทุกหลักสูตร 7) การจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระดับคุณภาพ 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของตัวบ่งช้ีให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเป้าหมายของตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน ดังนี้ 1) การปรับปรุงร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพให้มีเป้าหมาย
เท่ากับร้อยละ 25 เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 2) การทบทวนนิยาม และวิธีการถ่วงน้ าหนักในการวัดงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ 3) การก าหนดนิยามตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในประเด็นการวัดผลของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติ 4) การก าหนดให้หน่วยงาน
กลางด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและอัตราการได้งานท าของบัณฑิตเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการวัดผลที่
เหมือนกัน 5) การก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินหลักสูตรเพ่ือให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหน่วยงาน
สถาบันวิชาชีพ/ องค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ควรจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 6) ควร
ก าหนดวิธีค านวณการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้สามารถเทียบเคียงกันได้ 
โดยเฉพาะในหลักสูตรเดียวกันที่เปิดสอนในต่างสถาบัน 



 

 



 

 
Monitoring and Evaluation Report on  

The 11th Higher Education Development Plan (2012-2016) :  
Half-plan period 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
BY 

Assistant Professor Dr.Cholvit Jearajit  Project Leader 
Professor wuttichai thanapongsathorn  Research Leader 
Associate Professor Doungporn Hatchavanich Researcher 

  Dr. Ekathip Sookvaree    Researcher 
  Mrs. Pornchakkree Piriyakul    Researcher 
  Mr. Tanapat Yurakate    Researcher 

 
Bureau of Monitoring and Evaluation, Office of the Higher Education Commission (OHEC) 

 



Executive Summary 
 

From The Framework of the Second 15-Year Long Range Plan on Higher Education of 
Thailand (2008-2022), there have been transferred to the 3 Plans (Five-year Higher Education 
Development Plan); The 10th Higher Education Development Plan (2008-2011), The 11th Higher 
Education Development Plan (2012-2016) and The 12th Higher Education Development Plan 
(2017-2021) (now being developed). Presently, it is in the mid period of The 11th Higher 
Education Development Plan (2012-2016) and there are changes occurred in many aspects: the 
political situation, economy, the progress in science and technology, the educational policy, the 
policy of entering ASEAN Community, the social direction, higher education performance in the 
age of educational liberalization and uplifting Thai competitive capacity in the World Stage. The 
visions, “Higher education is the resource of knowledge and develops qualified upper-leveled 
manpower to the sustainable nation development; builds life-long learning society as mentioned in 
The 11th National Economic and Social Development Plan (2012-2016) on the basis of Sufficient 
Economy Philosophy; has an important role in ASEAN Community and going to the world class.” 
are determined by focusing on “Qualified graduate production with social-needed capacity, 
having analytical thinking, creativity thinking, communication skills, team working skills, ethic, 
responsibility, being healthy in mind and body; emphasis on applying strategies through 
proactive organization leadership and financial strategy, together with faculty development to 
have instructional and research expertise in order to improve qualified graduates for sustainably 
social development.” There are 4 strategies (LEGS) being the tools for propelling as follows:            
1) Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education and Quality 
Education for All); 2) Educator Professional; 3) Graduated with Quality and Social Responsibility; 
4) Satang Utilization. Within these 4 strategies, there are 22 tactics to drive the strategies, 
together with 15 indicators as identifying the achievement of the performance goals. 

Objectives:     
1. To follow up and assess the implementation outcomes of The 11th Higher Education 

Development Plan (2012-2016): half-plan period (2012-2014) of both the Office of Higher Education 
Commission (OHEC) and higher educational institutes. 

2. To evaluate the qualitative and quantitative achievement of the performance according 
to the Key Performance Indicators determined in The 11th Higher Education Development Plan 



(2012-2016):  half-plan period (2012-2014) and the indicators and targets determined in the plan, 
together with success factors, problems and policy-related  suggestions. The results will be 
brought to review the strategies and improve the tactics that will be used in the latter half 
period of the plan (2014-2016) and The 12th Higher Education Development Plan (2017-2021) 
(now being developed). 

 
Research Methodology: The mixed-method research design: (qualitative and quantitative) is 
used in the process of data analysis and synthesis by Descriptive Statistics and CIPP Model. The 
data collection had been done simultaneously with the project of monitoring and evaluating 
the performance of The Framework of the Second 15-Year Long Range Plan on Higher 
Education of Thailand (2008-2022) in the half-plan period (2008-2014). 

 The limitation of the monitoring and evaluating process of the performance in 
the half-plan period (2012–2014) of The 11th Higher Education Development Plan (2012-2016), 
is formative analysis that it has to be concluded until the end of the plan in 2016. Moreover, as 
it is monitored and evaluated by 15 indicators which may not respond the performance of 22 
tactics, so the results of the evaluation in some vision targets are unclear and debatable. 
 
Result Summary:  From monitoring the performance of 15 indicators in the first half-plan 
period of The 11th Higher Education Development Plan (2012-2016), the research team found 
that 3 from 15 indicators (20%) had achieved the goals. Therefore, the problems in strategic 
performance have been analyzed as follows:  
 1st Strategy: Leader of Change Management for Quality Education  
 The targets have  been achieved 25 percent as it is found that: 1) a small number of 
participants; The Ministers of Education, the OHEC, University Councils, and university executives 
have less collaboratively participation in the higher educational visions formulation. This results 
in the implementation of this higher education strategic plan not being inclusive to the 
institutes, both subsidiary and off-subsidiary to the OHEC. It showed that institutes’ mission have 
less responsive to national higher education missions, such as the graduate production which is 
not correlated to the National Manpower Development Plan, and some of  researches cannot 
give answers to the national problematic questions; 2) some of the higher educational 
executives lack good governance in management and also lack of concern in the value of 
higher education emphasizing on quality of the learners more than the quantity; 3) some of the 
higher educational executives have no proactive management to determine the visions of 
quality development to be corresponding to the institute’s missions and context; 4) some 
higher educational institutes do not have systematic evaluation of good governance which can 



be used in enhancing all levels of administrators competency in order to build strength and 
sustainability in higher educational institutes management.  
 2nd Strategy: Educator Professional    
 In this strategy, the performance results have  been achieved 25 percent as it is found 
that: 1) most of the educators lack the ability in producing research, creative work, and 
innovation to answer the nation’s questions and problems; 2) some educators have low 
teaching spirit and few experiences in creating learning skills to the students; 3) the system in 
developing professional and expertise educators is low efficient, and the motivation of self-
development to encourage the educators to be professional is also low effective; 4) there is no 
actual and  continuous mechanical system in developing professional educators in some higher 
educational institutes. 
 3rd Strategy: Graduated with Quality and Social Responsibility 

The performance results have not been achieved as it is found that: 1) in most 
curriculums, the students have no opportunity to learn in authentic establishments, so they 
lack practical work, authentic working skills, and particular skills related to the professions. This 
results in the quality of the graduates is not match to career markets or graduate users; 2) some 
of the educators do not have enough potentiality to develop graduates as indicated in 
qualification standards of curriculums;  3) some of the students do not pay attention to learning 
and they do not have their learning targets, so they are not qualified as determined in the 
curriculums; 4) some of the graduates are not competence enough to work as indicated in 
qualification standards of curriculums. 
 4th Strategy: Satang Utilization     
 The performance results have been achieved 33.33 percent as it is found that:                    
1) budgeting is not corresponding to the expected performance outcomes of the higher 
educational institutes. (Performance based or quality based issues) 2) Most of public universities 
or institutes do not have plans on finding non-budgetary funds to use in institute management. 
 
Suggestions for achievement of the visions of The 11th Higher Education Development 
Plan (2012-2016) in the latter half period (2014-2016) 
1. Policy Suggestions : The research team proposes some suggestions for propelling the 
performance of higher educational institutes as follows: 1) the institute executives and their 
personnel must take part in institute’s vision determination corresponding to The 11th Higher 
Education Development Plan (2012-2016); 2) all levels of higher educational institute 
administrators must intensively perform on good governance management; 3) the higher 
educational institutes have to be promoted and supported for the revision or re-profiling of 



their missions, roles and duties in order to be various in graduate production, research, and 
academic services responding to the needs as identified in the National Strategy of Manpower 
Development and National Development Plan; 4) higher education information should be 
reform systematically for the reliability, and current data which can be used in institute 
management more effectively; 5) the system of both internal and external educational quality 
assessment should be improved to be able to reflect the actual quality and to promote the 
quality development in higher educational institutes continuously and sustainably until it 
becomes quality culture organization. 
2. Suggestions for improving 22 tactics and adding more strategies:  The research team 
proposes some suggestions for improving 22 tactics and adding more strategies to achieve the 
performance according to the visions as follows: 1) uplifting the good governance and the 
leadership for the executives of higher educational institutes; 2) promoting and supporting the 
higher educational institutes to review their missions, roles and duties or re-profiling; 3) 
reforming the higher education quality assurance system; 4) developing the part-time instructor 
system to be clear and concrete; 5) supporting the examinations for the national qualification 
certificates of  every particular curriculum; 6) accrediting every curriculum; 7) budgeting for every 
higher educational institute to be corresponding to the quality level.   
3. Suggestions for improving indicators and their targets to be corresponding to the 
changing situations: The research team proposes some suggestions for improving the indicators 
and their targets to be corresponding to the current changing situations as follows: 1) improving 
the percentage of the faculty members whose potentiality being certified as the professional 
educators targeting at 25% for being able to actually implement; 2) reviewing the definition and 
counterbalancing in measuring printed and publicized researches and creative works against the 
numbers of educators;    3) defining concrete identifications in the issues of proficiency test for 
the graduate who pass in the test for a professional certificate or the national qualification 
certificate of a particular curriculum; 4) assigning a central organization to survey the satisfaction 
of the graduate users and employment rate of the graduates in order to be standardized in the 
alike measurement; 5) determining the indicators of curriculum assessment for international 
accreditation by the professional organizations or the organizations being internationally 
acceptable, and the indicators determined should be corresponded to curriculum context; 6) 
determining the calculation method for expense cost per quality unit of graduate for being able 
to compare to the same curriculum in the others institute.       
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การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ระยะครึ่งแผน 

 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-2557) ไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับ สกอ. และสถาบันอุดมศึกษา 

2. เพ่ือประเมินสัมฤทธิผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-2557) ตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายการด าเนินงานที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในเชิงนโยบายเพ่ือน าไปใช้ในการทบทวนยุทธศาสตร์และปรับปรุงกลยุทธ์ที่จะใช้ในช่วงครึ่งแผนหลัง (พ.ศ. 2558-
2559) และการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
2. กรอบแนวคิดและวิธีวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและปริมาณ (mixed method research design) 
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลตามขอบเขตที่ก าหนด และน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) และ CIPP Model ซึ่งด าเนินการเก็บข้อมูลควบคู่กับโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ระยะครึ่งแผนและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม
ของอุดมศึกษาไทย 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของ สกอ./สมศ./กพร. 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของอุดมศึกษาไทยในสังกัดและ             
นอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 และฉบับท่ี 11  
(พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน  
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3. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
“อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 

สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บน
พ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2559 จ านวนรวม 7 ตัวบ่งช้ี  
1. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับจัดล าดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. 

ก าหนด 
(1) ภาพรวมของประเทศเท่ากับ 6% 
(2) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือชี้น าสังคมและเพ่ิมขีดความสามารถ

ของประเทศในการแข่งขันระดับโลก เท่ากับ 100%  
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามที่ สกอ. ก าหนดเมื่อ

เทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมดเท่ากับ 25 % 
3. คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ ≥ 3.51 

(ค านวณจากข้อมูลของสมศ. แต่ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องตามกลุ่มสถาบัน) 
4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา

แห่งชาติ เท่ากับ 100 % (โดยครอบคลุมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ ≥ 4.51 
6. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหน่วยงานสถาบันวิชาชีพ/ 

องค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเท่ากับ 20 % 
7. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ เท่ากับ 100 % 

 

ยุทธศาสตร์  มี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ “LEGS” STRATEGY  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม (Leader of Change 

Management for Quality) 
กลยุทธ์ 1.1  ก าหนดคุณค่าและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของอุดมศึกษาไทย  
กลยุทธ์ 1.2   บริหารอุดมศึกษา โดยยึดเป้าหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) อย่างต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ 1.3   สร้างระบบการประเมินศักยภาพและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรรมการสภาของสถาบันอุดมศึกษา 
กลยุทธ์ 1.4   สร้างระบบการปิดและยุบรวมหลักสูตร/ คณะวิชา / มหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ 1.5   พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา  
กลยุทธ์ 1.6   ต่อยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าระดับโลก  
กลยุทธ์ 1.7   ยกระดับอุดมศึกษาไทยให้มีบทบาทสูงในประชาคมอุดมศึกษาอาเซียนโดยเฉพาะ 

ด้าน Higher Education Manpower Mobilization 
กลยุทธ์ 1.8   สร้างระบบและกลไกเพ่ือรองรับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งกับ

หน่วยงาน ภาคการผลิตในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  
กลยุทธ์ 1.9   พัฒนาโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์   
(Educator Professional) 

กลยุทธ์ 2.1  เพ่ิมปริมาณอาจารย์ให้ตรงตามความต้องการในการผลิตบัณฑิต  
กลยุทธ์ 2.2  พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพอย่างเป็นระบบ  
กลยุทธ์ 2.3  พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งในการท าวิจัย  
กลยุทธ์ 2.4  ปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทนอาจารย์  
กลยุทธ์ 2.5  พัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์สมทบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด (Graduated with Quality and Social 
Responsibility) 

กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาระบบการเข้าศึกษา การเรียนรู้ และการส าเร็จการศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย
ตอบสนองในทุกกลุ่มวัย  

กลยุทธ์ 3.2   ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ให้ได้รับการรับรองในระดับอาเซียนและระดับโลก 
กลยุทธ์ 3.3   สร้างระบบและกลไก เพ่ือจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุกหลักสูตร 
กลยุทธ์ 3.4  ปรับปรุงระบบติดตาม และประเมินบัณฑิตรวมทั้งพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(Satang Utilization) 

กลยุทธ์ 4.1 วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ  
กลยุทธ์ 4.2  จัดท าแผนกลยุทธ์การเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
กลยุทธ์ 4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาโดยค านึงถึงความต้องการก าลังคนของประเทศ 
กลยุทธ์ 4.4 ก ากับ ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม (Utilization Management) 

ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 
4. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

4.1 ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
และวิสัยทัศน์แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

เป้าหมายตามกรอบแผน 
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

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

(G1) ยกระดับคณุภาพอุดมศึกษาไทย - คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 
(G2) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มคีุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับ

งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
 

- พัฒนาก าลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพ 
- สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

(G3) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และ
นวัตกรรม 

- อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(G4)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน ์ - มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียน 
(G5) สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่นไทย - การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 
(G6) ใช้กลไกของธรรมาภิบาล - 
(G7) การเงิน - 
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เป้าหมายตามกรอบแผน 
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

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

(G8) การก ากับมาตรฐาน - 
(G9) เครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ - 
(G10) ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ - 
  
 4.2 ความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางและแนวทางการพัฒนาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาตามกรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

กลยุทธข์องแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) 

1. รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น  
1.1. สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเต็มความสามารถ (1.2)(3.1) 
1.2. อุดมศึกษาเปิดให้ผู้จบอาชีวศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ด้วยความ

ยืดหยุ่น โดยหลักส าคัญ คือ การลดเง่ือนไขในเรื่องเวลาที่ไม่บีบรัด และการสะสมหน่วยกติ 
ในท านองธนาคารหน่วยกิต (credit bank) 

(1.4)(3.1) 

1.3. อุดมศึกษาปรับกระบวนทัศน์ กลไก ท างานร่วมกับอาชีวศึกษาและภาคการผลิตจริง (1.4)(1.8)(2.1)(3.4) 

1.4. สถาบันอุดมศึกษาก าหนดหน้าที่และภาระงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา 

(1.2)(3.1) 

1.5. อุดมศึกษาต้องเร่งทบทวนกระบวนการผลิตและพัฒนาครูป้อนโรงเรียนและวิทยาลัย
อาชีวศึกษาในมิติใหม่การสร้างตัวคูณ  

(1.2)(3.1) 

2. การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจบุัน    
2.1. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท าหลักเกณฑ์การก ากับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เครื่องมือเชิง

นโยบายและการเงินเพื่อผลทางปฏิบัติ 
(1.9) 

2.2. กลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ควรน าไปสู่ระบบประกันคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานผู้ท าการประเมินในจ านวนที่เหมาะสม มีอิสระและไม่หวังก าไร มีระบบ Peer review 

(1.1)(1.2)(1.9) 

2.3. อุดมศึกษาไทยสามารถเป็นเลศิได้ตามพันธกิจของตัวเอง ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศดีขึ้นส่งผลทางบวกต่อการผลิต พัฒนา กระจาย และการท างานของอาจารย์ 
สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่ต้องการของสังคม ลดภาระการว่างงาน 

(1.1)(1.2)(1.9)(2.2)(2.3)(3.4) 

2.4. สร้างหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ รวมทั้งการวาง
ระบบสิทธิประโยชน์ทางการเงิน และภาษีส าหรับอุดมศึกษา 

(3.4)(4.1)(4.2)(4.3)(4.4) 

3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  
3.1. จัดตั้งองค์กรหรือกลไกพัฒนาผู้ก ากับนโยบายและผู้บริหาร (1.1)(1.2)(1.3)(1.9) 
3.2. ปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย รวมถึงนายกสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระบบการคัดเลือกอธิการบดีและผู้บริหารอื่น 
(1.1)(1.2)(1.3)(1.9) 

3.3. จัดให้มีส านักงานของสภามหาวิทยาลัย มีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเต็มเวลา (1.1)(1.2)(1.3) 
3.4. การประเมินมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร (1.1)(1.2)(1.3) 
3.5. สร้างเวทีถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร (1.1)(1.2)(1.3) 
3.6. พัฒนาความสามารถในการก ากับดูแลและการบริหารอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม  (1.1)(1.2)(1.3) 
3.7. ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นคณะมนตรีหรือคณะกรรมการ 

(Commission) รวมถึงการรวมภารกิจของ กกอ. และ กพอ. ในปัจจุบันให้เป็นระบบเดียวกัน 
(1.9) 
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ทิศทางและแนวทางการพัฒนาตามกรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

กลยุทธข์องแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) 

4. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  
4.1. ประยุกต์และปรับใช้ระบบ RAE เพื่อการประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อการวิจัยส าหรับอุดมศึกษาไทย 
(1.6)(1.7)(2.3)(2.4) 

4.2. จัดให้มีการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ ภาคสังคมและชุมชน และแหล่งทุนแหล่งวิชาการ
ต่างประเทศ 

(1.8)(2.3)(2.5) 

4.3. ผลักดันให้เกิดระบบวิจัยแห่งชาติ  (1.6)(1.7)(1.8)(2.3) 
4.4. การออกแบบระบบความเช่ือมโยงระหว่างอุดมศึกษาและภาคการผลิต (1.8) 
4.5. การวิจัยในสาขาที่จ าเป็นต่อสังคม โดยไม่ต้องผูกกับการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ (1.8)(2.3) 

5. การเงินอุดมศึกษา  
5.1. จัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา เพือ่พัฒนาอาจารย์และบุคลากร เช่ือมโยงอุดมศึกษากับ       

ภาคการผลิต 
(4.1)(4.2)(4.3)(4.4) 

5.2. จัดตั้งองค์กรกันชน (Buffer Organization) จัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาตามพันธกิจ
อุดมศึกษาและเจรจาด้านนโยบายกับรัฐบาล 

(4.1)(4.2)(4.3)(4.4) 

5.3. ใช้หลักการ Financial Autonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษา ก าหนดโครงสร้าง
การเงินอุดมศึกษา 

(4.1)(4.2)(4.3)(4.4) 

6. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  
6.1. พัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ (ด้านวิชาการ ด้านทักษะ

การท างานและการพัฒนาใช้กระบวนการ Mentoring) 
(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)(2.5) 

6.2. การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มใหม่ ก าหนดยุทธศาสตร์การใช้อัตราใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย 

(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)(2.5) 

6.3. มหาวิทยาลยัใหม่ควรให้ความส าคญัต่อการพัฒนาอาจารย์เป็นทมี (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)(2.5) 
6.4. ก าหนดให้รัฐมีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบคุลากรมหาวิทยาลัยเอกชน 

ขยายบทบาทและใหโ้ควตาพิเศษส าหรับมหาวิทยาลัยเอกชน ในโครงการที่ไมผู่กมดั
เงื่อนไขการท างานของผู้รับทุนว่าต้องท างานในภาครัฐ 

(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)(2.5) 

7. เครือข่ายอุดมศึกษา  
7.1. รัฐต้องสนับสนุนการท างานในลักษณะเครือข่าย โดยใช้กลไกการจัดสรรทรัพยากรและ

อื่นๆ ที่น าไปสู่การควบรวมในมิติตา่งๆ จนถึงการควบรวมสถาบนัอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมี
กลไกกฎหมายรองรับ 

(1.5)(1.6)(1.7)(1.8) 

7.2. ยกระดับขดีความสามารถและคุณภาพ โดยเฉพาะระหว่างองค์กรที่เข้มแข็ง และองค์กร
ใหม ่หรืออ่อนแอกว่า 

(1.5)(1.6)(1.7)(1.8) 

7.3. สนับสนุนการท างานในระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นกลไกส าคัญของรัฐในการ
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมให้กับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยร่วมมือกับผู้น า
ชุมชน และประชาสังคม 

(1.5)(1.6)(1.7)(1.8) 

7.4. สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเชิงวิชาการ (1.5)(1.6)(1.7)(1.8) 
7.5. เชื่อมโยงเครือข่ายอดุมศึกษากับภาคการผลิต อุตสาหกรรมระดับชาติ อุตสาหกรรมระดับ

ท้องถิ่น การวิจัยร่วม 
 

(1.5)(1.6)(1.7)(1.8) 
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ทิศทางและแนวทางการพัฒนาตามกรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

กลยุทธข์องแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) 

7.6. สนับสนุนการท างานในระบบเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

(1.5)(1.6)(1.7)(1.8) 

8. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
8.1. การพัฒนาเด็ก เยาวชนและนักศึกษา (3.1) 
8.2. การพัฒนาครูและบุคลากรในพ้ืนท่ี (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)(2.5) 
8.3. การสร้างความเข้มแข็งใหส้ถาบันอุดมศึกษา (1.1)(1.2)(1.3) 
8.4. การพัฒนาการศึกษาสู่ภูมภิาคอาเซียน (1.6)(1.7) 

9. โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้  
9.1. รัฐจะให้การสนับสนุนการศึกษาในหลักสตูรศลิปศาสตร์               (1.4) 
9.2. อุดมศึกษาพัฒนาและใช้ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (1.5) 
9.3. สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมลูของตนเองที่ทันสมัยอยูเ่สมอ (1.5) 
9.4. รัฐควรให้การสนับสนุนอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการเข้าถึง (Access) และการลดช่องว่างดิจิทัล (Digital divide) 
(1.5) 

9.5. รัฐควรลงทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (1.5)(1.8) 
9.6. จัดท ากรอบนโยบายการพัฒนาระบบการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (3.1) 
9.7. น าสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ  (1.5) 
9.8. จัดระบบเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของอุดมศึกษา (1.5) 
9.9. จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสรา้งทางกายภาพ (4.2)(4.3)(4.4) 

หมายเหตุ  กลยุทธ์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มีจ านวน 22 กลยุทธ์ 
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ตารางแสดง  ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแนวทางการพัฒนากับตัวบ่งช้ีของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และตัวบ่งช้ีของแผนพัฒนา

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

ทิศทางและนโยบายตาม 
กรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2551 – 2565) 

แนวทางการพัฒนาตามกรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวบ่งชี้ 
กรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี  
ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวบ่งชี้ 
แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  
ฉบับท่ี 11  

(พ.ศ.2555-2559) 
D1. รอยต่อกับการศึกษา
ระดับอื่น 

D1.1 สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเตม็ความสามารถ - - 
D1.2 อุดมศึกษาเปดิให้ผู้จบอาชีวศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดบั 
อุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่นโดยหลักส าคัญคือ การลดเงื่อนไขในเรื่องเวลา
ที่ไม่บีบรดัและการสะสมหน่วยกติ ในท านองธนาคารหน่วยกิต  

- - 

D1.3 อุดมศึกษาปรับกระบวนทัศน์ กลไกท างานร่วมกับอาชีวศึกษาและ  
ภาคการผลติจริง 

- - 

D1.4 สถาบันอุดมศึกษาก าหนดหน้าท่ีและภาระงานดา้นวิชาการเพือ่
สนับสนุนมัธยมศึกษาและอาชีวศกึษา 

- - 

D1.5 อุดมศึกษาต้องเร่งทบทวนกระบวนการผลติและพัฒนาครูป้อนโรงเรียน
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในมิติใหม่การสร้างตัวคณู (Multiplier)  

- - 

D2. การแก้ปัญหาอุดมศึกษา
ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

D2.1 คณะกรรมการการอดุมศึกษาจัดท าหลักเกณฑ์การก ากับอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งใช้เครื่องมือเชิงนโยบายและการเงินเพื่อผลทางปฏิบตั ิ

- KPI11-01 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมสี่วนร่วม
ในการสร้างและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์(Strategic Plan) 
และแผนทียุ่ทธศาสตร์ 
(Strategic Map) ของ
อุดมศึกษา 
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ทิศทางและนโยบายตาม 
กรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2551 – 2565) 

แนวทางการพัฒนาตามกรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวบ่งชี้ 
กรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี  
ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวบ่งชี้ 
แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  
ฉบับท่ี 11  

(พ.ศ.2555-2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 2.2 กลไกการประเมินคณุภาพมาตรฐานการศึกษา ควรน าไปสู่ระบบ
ประกันคณุภาพ (Accreditation) โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานผู้ท าการ
ประเมินในจ านวนที่เหมาะสมมีอิสระและไม่หวังก าไร มีระบบ Peer review 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPI(F2)-16  ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนิน 
การประกันคณุภาพภายใน
และรายงานผลให้หน่วย 
งานต้นสังกัดรวมทั้งมีการ
เผยแพร่ทาง website ของ
สถาบันอุดมศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่องทุกปี 
KPI(F2)-17 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาทีผ่่านการ
รับรองของ สมศ. 
KPI(F2)-18 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีได้รับ
จัดล าดับในระดับสากลตาม
ระบบมาตรฐาน สากลที่ สกอ. 
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

KPI11-03 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีได้รับ
จัดล าดับในระดับสากลตาม
ระบบมาตรฐานสากล ที่ สกอ. 
ก าหนด 
KPI11-06 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีสัดส่วนของอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์สมทบต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าเป็นไปตามมาตรฐานของ
แต่ละหลักสูตร 
KPI11-09 ร้อยละของผู้ส าเรจ็
การศึกษาท่ีผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพหรือใบรับรอง
คุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่ง 
ชาติ (โดยครอบคลุมความรู้
ภาษาอังกฤษ และ IT)  
KPI11-10 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑติ 
KPI11-12 ร้อยละของหลักสูตร
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติโดยหน่วยงาน
สถาบันวิชาชีพ/องค์กร ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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ทิศทางและนโยบายตาม 
กรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2551 – 2565) 

แนวทางการพัฒนาตามกรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวบ่งชี้ 
กรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี  
ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวบ่งชี้ 
แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  
ฉบับท่ี 11  

(พ.ศ.2555-2559) 
D2.3 อุดมศึกษาไทยสามารถเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเองตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลทางบวกต่อการผลิต พัฒนา 
กระจายและการท างานของอาจารย์ สามารถปรบัจ านวนของบัณฑติในสาขา
ที่ต้องการของสังคม ลดภาระการว่างงาน 

KPI(F2)-15 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมรีะดับ 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อคุณภาพบณัฑิต
ปริญญาตรีทีส่ าเร็จการศึกษา
ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาโดยมี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตั้งแต ่
3.5 ขึ้นไป จากคะแนนเตม็ 5 
หรือตามเกณฑ์ สกอ. ก าหนด 

KPI11-11 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีการจัดการเรียน
การสอนโดยให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติงานจริง 
(Work Integrated 
Learning)  
 

D2.4 สร้างหลักเกณฑ์ในการคุม้ครองผู้บริโภค มีการเปิดเผยข้อมูลตอ่
สาธารณะ รวมทั้งการวางระบบสทิธิประโยชน์ทางการเงินและภาษีส าหรับ
อุดมศึกษา 

 KPI11-13 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการ
วิเคราะหต์้นทุนค่าใช้จ่าย ต่อ
หน่วยคุณภาพ 
KPI11-14 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการ
จัดสรรงบประมาณภายในที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อุดมศึกษา 
KPI11-15 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาที่บรรลุระดับ
ความส าเร็จของการใช้งบประมาณ
ตามพันธกิจและเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษา 
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(พ.ศ.2555-2559) 
D3. ธรรมาภิบาลและการ
บริหารจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D3.1 จัดตั้งองค์กรหรือกลไกพัฒนาผู้ก ากับนโยบายและผู้บริหาร - KPI11-02  ร้อยละของ
กรรมการสภาสถาบันทีผ่่าน
หลักสตูร IOD หรือเทียบเท่า 

D3.2 ปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย รวมถึงนายก
สภามหาวิทยาลยัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระบบการคดัเลือก
อธิการบดีและผู้บริหารอื่น 

KPI(F2)-05 ร้อยละของสภา
สถาบันที่แสดงบทบาท หน้าที่ใน
การน าสถาบนัอย่างมคีุณภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเน้น
การสร้างสถาบนัให้เป็นองคก์ร
แห่งการเรยีนรู ้
KPI(F2)-06 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการ
บริหารจดัการตามหลัก                 
ธรรมาภิบาล 

- 

D3.3 จัดให้มีส านักงานของสภามหาวิทยาลัย มีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเต็มเวลา - - 
D3.4 การประเมินมหาวิทยาลยัเชิงธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร KPI(F2)-06 ร้อยละของสถาบัน 

อุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- 

D3.5 สร้างเวทีถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลีย่นประสบการณ์การบริหาร
นโยบาย 

KPI(F2)-05 ร้อยละของสภา
สถาบันทีแ่สดงบทบาทหนา้ที่ใน
การน าสถาบันอยา่งมีคุณภาพ
โดยยดึหลักธรรมาภิบาลและ
เน้นการสร้างสถาบันใหเ้ป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

KPI11-02  ร้อยละของ
กรรมการสภาสถาบันทีผ่่าน
หลักสตูร IOD หรือเทียบเท่า 
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ฉบับท่ี 11  

(พ.ศ.2555-2559) 
 
 
 
 
 

D3.6 พัฒนาความสามารถในการก ากับดูแลและการบริหารอย่างต่อเนื่องของ
มหาวิทยาลยัทุกกลุ่ม 

- - 

D3.7 ปรับโครงสร้างของคณะกรรม การการอุดมศึกษาให้เป็นคณะมนตรีหรือ
คณะกรรมการ (Commission) รวมถึงการรวมภารกิจของ กกอ. และ กพอ.
ในปัจจุบันให้เป็นระบบเดียวกัน 

- - 

D4. บทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D4.1 ประยุกต์และปรับใช้ระบบ RAE เพื่อการประเมินความสามารถการวิจัย
และจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจยัส าหรับอุดมศึกษาไทย 

KPI(F2)-03 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีไดร้ับการ
จัดสรรทรัพยากรจาก
งบประมาณแผ่นดินเพื่อ
ส่งเสรมิงานวิจัยของสถาบนั 
อุดมศึกษาตามระบบการ
ประเมินศักยภาพการผลิต
งานวิจัย 

KPI11-08 คะแนนเฉลี่ย จาก
งานวิจัย/งานสรา้ง สรรค์ที่
ตีพิมพ์/เผยแพร ่ต่อจ านวน
อาจารย ์(ค านวณจากข้อมูล
ของสมศ. แต่ปรับเป้าหมายให้
สอดคล้องตามกลุม่สถาบัน) 
 

D4.2 จัดให้มีการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกลุ่มมหาวิทยาลัย     
ศูนย์ความเป็นเลิศ ภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ ภาคสังคมและ
ชุมชน และแหล่งทุนแหล่งวิชาการต่างประเทศ 

- - 

D4.3 ผลักดันให้เกิดระบบวิจัยแหง่ชาติ KPI(F2)-03  ร้อยละของสถาบนั 
อุดมศึกษาที่ไดร้ับการจดัสรร
ทรัพยากรจากงบประมาณ
แผ่นดินเพื่อส่งเสริมงานวิจัยของ
สถาบัน อดุมศึกษาตามระบบการ
ประเมินศกัยภาพการผลติ
งานวิจัย 

KPI11-08 คะแนนเฉลีย่จาก
งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ที่
ตีพิมพ์/เผยแพรต่่อจ านวน
อาจารย ์(ค านวณจากข้อมูล
ของ สมศ. แต่ปรับเปา้หมาย
ให้สอดคล้องตามกลุม่สถาบัน) 
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D4.4 ให้มีการออกแบบระบบความเช่ือมโยงระหว่างอดุมศึกษาและภาคการผลติ - - 
D4.5 การวิจัยในสาขาที่จ าเป็นต่อสังคมโดยไม่ต้องผูกกับการเพิ่มผลผลิตทาง
เศรษฐกิจ 

-  

D5. การเงินอุดมศึกษา D5.1 จัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเช่ือมโยง
อุดมศึกษากับภาคการผลิต 

- - 

D5.2 จัดตั้งองค์กรกันชน (Buffer organization)  จัดสรรงบประมาณ
อุดมศึกษาตามพันธกิจอุดมศึกษาและการเจรจาด้านนโยบายกับรัฐบาล 

- - 

D5.3 ใช้หลักการ Financial autonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษา 
ก าหนดโครงสร้างการเงินอุดมศึกษา 

KPI(F2)-04 ร้อยละของ
สถาบันอดุมศกึษาของรฐัที่
ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ
จากส านกังบประมาณโดย
พิจารณาจากพันธกิจและผลการ
ประเมินของสมศ. 
KPI(F2)-07  ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธ์
การเงินและมีการจดัสรร
งบประมาณภายในท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ วัตถุประสงค์และ 
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

KPI11-13  ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการ
วิเคราะหต์้นทุนค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยคุณภาพ 
KPI11-14 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการ
จัดสรรงบประมาณภายในที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อุดมศึกษา 
KPI1115 ร้อยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่บรรลุระดับความ 
ส าเร็จของการใช้งบประมาณตาม
พันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน 

D6. การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 

 

D6.1 พัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงการพัฒนาหลายมติิ           
(ด้านวิชาการ ด้านทักษะการท างานและการพัฒนาใช้กระบวนการ 
Mentoring) 

KPI(F2)-02 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีวุฒ ิ
ปริญญาเอก 

KPI11-05 ระดับความ         
พึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาต่อ
การปฏิบัตหิน้าท่ีของอาจารย ์
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KPI(F2)-08 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการ
พัฒนาคุณภาพของอาจารย์
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 
KPI(F2)-13 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมรีะดับ 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของ
บุคลากรทุกระดับต่อการได้
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
ของตน ในระดับไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเตม็ 5 หรือตาม
เกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 

KPI11-07 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการรับ รอง
ศักยภาพความเป็นอาจารย์
มืออาชีพตามที ่สกอ.ก าหนด 
เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 
 

D6.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มใหม่ก าหนดยุทธศาสตร์การใช้อัตราใหม่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้เป็นเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย 

- - 

D6.3 มหาวิทยาลยัใหม่ควรใหค้วามส าคญัต่อการพัฒนาอาจารยเ์ป็นทีม - - 
D6.4 ก าหนดให้รัฐมีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบคุลากร
มหาวิทยาลยัเอกชนขยายบทบาทและให้โควตาพิเศษส าหรับมหาวิทยาลัย
เอกชนในโครงการที่ไมผู่กมดัเง่ือนไขการท างานของผู้รับทุนว่าต้องท างานใน
ภาครัฐ 

- - 

D7. เครือข่ายอดุมศึกษา 
 
 
 

D7.1 รัฐต้องสนับสนุนการท างานในลักษณะเครือข่าย โดยใช้กลไกการจัดสรร
ทรัพยากรและอื่นๆที่น าไปสู่การควบรวมในมิตติ่างๆ จนถึงการควบรวม
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่โดยมีกลไกกฎหมายรองรับ 
 

- - 
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D7.2 ยกระดับขีดความสามารถและคณุภาพโดยเฉพาะระหว่างองค์กรที่
เข้มแข็งและองค์กรใหมห่รืออ่อนแอกว่า 

- - 

D7.3 สนับสนุนการท างานในระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นกลไกส าคัญ
ของรัฐในการสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมให้กับการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นโดยร่วมมือกับผู้น าชุมชน และประชาสังคม 

- - 

D7.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับเครอืข่ายเชิงวิชาการ KPI(F2)-01 ร้อยละของหลกัสตูร
ที่มีความรว่มมือกับองค์กร
วิชาชีพ/วิชาการ /ผูใ้ช้บัณฑติ
ทั้งภาครัฐ/เอกชนในการสร้าง/
พัฒนา /บริหารหลกัสตูร 

- 

D7.5 เชื่อมโยงเครือข่ายอุดมศึกษากับภาคการผลติอุตสาหกรรมระดับชาติ 
อุตสาหกรรมระดับท้องถิ่น การวิจยัร่วม 

KPI(F2)-01 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพ/วิชาการ /ผู้ใช้
บัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชนใน
การสร้าง/พัฒนา /บริหาร
หลักสตูร 

- 

D7.6 สนับสนุนการท างานในระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติของ
ประชาชนส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมในสังคม 

- - 

D8. การพัฒนาอุดมศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

D8.1 การพัฒนาเด็ก เยาวชนและนักศึกษา KPI(F2)-11 ร้อยละของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

- 
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ทิศทางและนโยบายตาม 
กรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2551 – 2565) 

แนวทางการพัฒนาตามกรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวบ่งชี้ 
กรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี  
ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตัวบ่งชี้ 
แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  
ฉบับท่ี 11  

(พ.ศ.2555-2559) 
D8.2 การพัฒนาครูและบุคลากรในพ้ืนท่ี - - 
D8.3 การสร้างความเขม้แข็งให้สถาบันอุดมศึกษา - - 
D8.4 การพัฒนาการศึกษาสู่ภมูิภาคอาเซียน - - 

D9. โครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D9.1 รัฐจะให้การสนับสนุนการศกึษาในหลักสูตรศลิปศาสตร์ (Liberal Arts 
Education) 

- - 

D9.2 อุดมศึกษาพัฒนาและใช้ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- KPI11-04 ระดับความ             
พึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

D9.3 สถาบันอุดมศึกษาใหค้วามรว่มมือในการจัดเก็บข้อมูลของตนเองที่
ทันสมัยอยู่เสมอ 

KPI(F2)-12 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สามารถน ามาใช้ได้จริงและเป็น
ปัจจุบันและมีระบบฐานข้อมูลที่
เช่ือมโยงกับศูนย์ข้อมูล สกอ.และ
ศูนย์ข้อมูลบัณฑิตแห่งชาติ 

KPI11-04 ระดับความ              
พึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 
 

D9.4 รัฐควรให้การสนับสนุนอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเข้าถึง (ACCESS) และการลด
ช่องว่างดิจิทัล (Digital divide) 

- - 

D9.5 รัฐควรลงทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - 
D9.6 จัดท ากรอบนโยบายการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของอุดมศึกษา - - 
D9.7 น าสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสูส่าธารณะ (Open courseware) - - 
D9.8 จัดระบบเครือข่ายห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้ของอุดมศึกษา - - 
D9.9 จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสรา้งทางกายภาพ - - 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน
แรก (พ.ศ. 2555-2557) 
5.1 ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่ง

แผนแรก (พ.ศ. 2555-2557) จ าแนกตามตัวบ่งชี้ 15 ตัว และประเภทสถาบัน 
 
KPI11-01. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสร้างและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

(Strategic Plan) และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของอุดมศึกษาไทย 
เป้าหมายตัวบ่งชี้ ร้อยละ 95 
ผลด าเนินงาน ร้อยละ 58.94 
ค าอธิบาย 
 

1. จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสร้างและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 155 แห่ง 
2. จ านวนสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 263 แห่ง 
3. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสร้าง และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

(Strategic Plan) และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของอุดมศึกษาไทย 
(155/263) x 100 = 58.94 

รายละเอียดข้อมูล  
ตารางแสดงจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสร้างและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

สถาบันอุดมศกึษา 
จ านวนสถาบันอุดมศกึษา 

ที่มีส่วนร่วมในการสร้างและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

จ านวน
สถาบันอุดมศกึษาทั้งหมด 

ร้อยละ 

สถาบันอุดมศกึษาในสังกัด สกอ. 127 170 74.71  
มหาวิทยาลยัของรัฐ/ในก ากับรัฐ/ไม่จ ากัดรับ 26 30 86.67  
มหาวิทยาลยัราชภฏั 35 40 87.50  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 6 9 66.67  
มหาวิทยาลยั/สถาบัน/วิทยาลัยเอกชน 46 71 64.79  
วิทยาลัยชุมชน 14 20 70.00  

สถาบันอุดมศกึษานอกสังกัด สกอ. 28 93 30.11  
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. 28 93 30.11  

รวมท้ังหมด 155 263 58.94  

 
แหล่งข้อมูล: โครงการประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายจากการน ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผนหลัง ระหว่างช่วงเดือน 
กันยายน 2558 - เดือนตุลาคม 2558 

 
KPI11-02. ร้อยละของกรรมการสภาสถาบันที่ผ่านหลักสูตร IOD (Institute of Directors)  หรือ

เทียบเท่า 
เป้าหมายตัวบ่งชี้ ร้อยละ 20 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 18.62 
ค าอธิบาย 1. จ านวนกรรมการสภาที่ผ่านการอบรมมาแล้ว 386 คน 
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2. จ านวนกรรมการสภาทั้งหมด 2,073 คน 
3. ร้อยละของกรรมการสภาสถาบันที่ผ่านหลักสูตร IOD (Institute of Directors)  หรือเทียบเท่า 

(386/2,073) x 100 = 18.62 
รายละเอียดข้อมูล 

จ านวนกรรมการสภาที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตร IDO (Institute of Directors) หรือหลักสูตรที่
เทียบเคียง เช่น หลักสูตรของสถาบันคลังสมอง สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรไทย สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น 
ตารางแสดงจ านวนกรรมการสภาท่ีเคยผ่านการอบรมในหลัก สูตร IDO (Institute of Directors) หรือหลักสูตรที่เทยีบเคียง 

สถาบันอุดมศกึษา จ านวนกรรมการสภาฯ 
ที่เคยผ่านการอบรม 

จ านวนกรรมการสภาฯ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

สถาบันอุดมศกึษาในสังกัด สกอ.  355   1,843  19.26  
มหาวิทยาลยัของรัฐ/ในก ากับรัฐ/ไม่จ ากัดรับ  66   411  16.06  
มหาวิทยาลยัราชภฏั  111   815  13.62  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  44   142  30.99  
มหาวิทยาลยั/สถาบัน/วิทยาลัยเอกชน  126   412  30.58  
วิทยาลัยชุมชน  8   63  12.70  

สถาบันอุดมศกึษานอกสังกัด สกอ.  31   230  13.48  
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ.  31   230  13.48  

รวมท้ังหมด  386   2,073  18.62  

แหล่งข้อมูล: แบบสอบถามออนไลน์ (1.2) 
 
KPI11-03. 
KPI(F2)-18 

ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับจัดล าดับในระดับสากลตามระบบ
มาตรฐานสากลที่ สกอ. ก าหนด 

เป้าหมายตัวบ่งชี้ ร้อยละ 5 
ผลด าเนินงาน ร้อยละ 3.04 
ค าอธิบาย 1. สถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก QS University 

World Rankings 2015-2016 จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 
อันดับ 253 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อันดับ 295 มหาวิทยาลัยมหิดล 
อันดับ 551-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อันดับ 601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อันดับ 651-700 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อันดับ 701+ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อันดับ 701+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อันดับ 701+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีจ านวนทั้งหมด 261 แห่ง 
3. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับจัดล าดับในระดับสากล  

(8/263) x 100 = 3.04 
แหล่งข้อมูล: http://www.topuniversities.com/ 

 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2015#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2015#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
http://www.topuniversities.com/
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KPI11-04. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 
เป้าหมายตัวบ่งชี้ ≥ 3.51 
ผลด าเนินงาน 3.9 
ค าอธิบาย มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจการใช้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ในรูปอิเลคทรอนิกส์

ของไทย (TDC)  
แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูล UNINET ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
KPI11-05.  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ 

(ปรับตัวบ่งชี้) 
คะแนนเฉลี่ยของผลที่เกิดกับนักศึกษาในทุกหลักสูตร 

เป้าหมายตัวบ่งชี้ ≥3.51 (ดีข้ึนไป) 
ผลด าเนินงาน 2.37 
ค าอธิบาย 1. จ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 3.3 จ านวน 4,633 หลักสูตร 
 2. คะแนนเฉลี่ยของผลที่เกิดกับนักศึกษาในทุกหลักสูตร เท่ากับ 2.37 

3. ผลที่เกิดกับนักศึกษาตามตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 3.3 หมายถึง  
3.1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา   
3.2. อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
3.3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียน 

รายละเอียดข้อมูล 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินที่เกิดกับนักศึกษาในทุกหลักสูตร 

สถาบันอุดมศกึษา คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินที่เกิดกับนักศึกษาในทุกหลกัสูตร 

สถาบันอุดมศกึษาในสังกัด สกอ. 2.37 (2.3695) 
มหาวิทยาลยัของรัฐ/ในก ากับรัฐ/ไม่จ ากัดรับ 2.33 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 2.22 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 2.11 
มหาวิทยาลยั/สถาบัน/วิทยาลัยเอกชน 2.71 
วิทยาลัยชุมชน N/A 

สถาบันอุดมศกึษานอกสังกัด สกอ. 2.06 
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. 2.06 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมดทุกหลกัสูตร 2.37 (2.3684) 
หมายเหตุ วิทยาลัยชุมชนไม่มกีารประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้นี้ และไมม่ีการรายงานผลผ่านระบบ CHEQA Online 
แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHEQA Online System) 
 
KPI11-06. ร้อยละของหลักสูตรที่มีสัดส่วนของอาจารย์ประจ าและอาจารย์สมทบต่อนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละหลักสูตร 
(ปรับตัวบ่งชี้)  
ร้อยละของคณะวิชาที่มีคะแนนตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.4 ระดับคณะ (จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า) เท่ากับ 5.00 ต่อ จ านวนคณะวิชาทั้งหมด 

เป้าหมายตัวบ่งชี้ ร้อยละ 80 
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ผลด าเนินงาน ร้อยละ 16.62 
ค าอธิบาย 1. จ านวนคณะวิชาของทุกประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในบน

ระบบ CHEQA Online ทั้งหมดจ านวน 1,005 คณะวิชา 
2. จ านวนคณะวิชาที่มีคะแนนตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ า) เท่ากับ 5.00 คะแนน จ านวน 167 คณะวิชา 
3. ร้อยละของคณะวิชาที่มีคะแนนตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.4 ระดับคณะ (จ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า) เท่ากับ 5.00 ต่อจ านวนคณะวิชา 
(167/1,005) x 100 = 16.62   

รายละเอียดข้อมูล 
ตารางแสดงจ านวนคณะวิชาที่มีคะแนนตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.4 เท่ากับ 5.00 

สถาบันอุดมศกึษา 
จ านวนคณะวชิา 

ที่มีคะแนนตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.4 
เท่ากับ 5.00 

จ านวนคณะทั้งหมด ร้อยละ 

สถาบันอุดมศกึษาในสังกัด สกอ. 165 1,000 16.50  
มหาวิทยาลยัของรัฐ/ในก ากับรัฐ/ไม่จ ากัดรับ 51 338 15.09  
มหาวิทยาลยัราชภฏั 37 217 17.05  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 8 88 9.09  
มหาวิทยาลยั/สถาบัน/วิทยาลัยเอกชน 69 357 19.33  
วิทยาลัยชุมชน N/A N/A N/A 

สถาบันอุดมศกึษานอกสังกัด สกอ. 2 5 40.00  
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. 2 5 40.00  

รวมท้ังหมด 167 1,005 16.62  
หมายเหตุ วิทยาลัยชุมชนไม่มกีารประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้นี้ และไมม่ีการรายงานผลผ่านระบบ CHEQA Online 
แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHEQA Online System) 
 
KPI11-07. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามที่ สกอ. 

ก าหนด เม่ือเทียบกับจ านวนอาจารย์ท้ังหมด 
เป้าหมายตัวบ่งชี้ ร้อยละ 15 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 2.59 
ค าอธิบาย 1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาจารย์มืออาชีพของ สกอ. ทั้งสิ้น 1,278 คน  

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 49,344 คน 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามที่ สกอ. 

ก าหนด เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
(1,278/49,344) x 100 = 2.59 

แหล่งข้อมูล: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
KPI11-08. คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ 
เป้าหมายตัวบ่งชี้ > 2.51 (ใช้ค่าเฉลี่ยรวมจากทุกกลุ่มสถาบัน)  
ผลด าเนินงาน ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.09 
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ค าอธิบาย พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจ านวน
อาจารย์ในแต่ละประเภทสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัด สกอ. 

รายละเอียดข้อมูล 
ตารางแสดงรายละเอียดจ านวนมหาวิทยาลัยท่ีรายงานผลประกันคุณภาพภายในผ่านระบบ CHEQA Online 

สถาบันอุดมศกึษา ค่าเฉลี่ย 
สถาบันอุดมศกึษาในสังกัด สกอ. 3.20 

มหาวิทยาลยัของรัฐ/ในก ากับรัฐ/ไม่จ ากัดรับ 3.92 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 2.69 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 2.73 
มหาวิทยาลยั/สถาบัน/วิทยาลัยเอกชน 3.26 
วิทยาลัยชุมชน N/A 

สถาบันอุดมศกึษานอกสังกัด สกอ. 2.79 
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. 2.79 

รวมท้ังหมด 3.09 
หมายเหตุ วิทยาลัยชุมชนไม่มกีารประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้นี้ และไมม่ีการรายงานผลผ่านระบบ CHEQA Online 
แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHEQA Online System) 
 
KPI11-09.  
 

 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ หรือใบรับรองคุณวุฒิ
เฉพาะสาขาแห่งชาติ (โดยครอบคลุมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ IT) 

เป้าหมายตัวบ่งชี้ ร้อยละ 90 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 77.45 
ค าอธิบาย 1. จ านวนผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก 10,312 คน 

2. จ านวนผู้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก 13,314 คน 
3. ร้อยละของบัณฑิตทั้งหมดที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 

(10,312/13,314) x 100 = 77.45 
4. ไม่มีการด าเนินงานสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติ 

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลจากสภาวิชาชีพกายภาพบ าบัด/สภาสถาปนิก/สภาเภสัชกรรม/ทันตแพทยสภา/พยาบาล  
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558) 

 
KPI11-10. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ

มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เป้าหมายตัวบ่งชี้ > 4.51 
ผลด าเนินงาน 4.22 
ค าอธิบาย ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
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รายละเอียดข้อมูล 
ตารางแสดงผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF  

สถาบันอุดมศกึษา 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามกรอบ TQF เฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม 5) 

สถาบันอุดมศกึษาในสังกัด สกอ. 4.22 
มหาวิทยาลยัของรัฐ/ในก ากับรัฐ/ไม่จ ากัดรับ 4.14 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 4.28 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 4.30 
มหาวิทยาลยั/สถาบัน/วิทยาลัยเอกชน 4.19 
วิทยาลัยชุมชน N/A 

สถาบันอุดมศกึษานอกสังกัด สกอ. 4.27 
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. 4.27 

รวมท้ังหมด 4.22 
หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) ได้
ข้อมูลจากระบบ CHEQA Online ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงเป็นข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการส ารวจเอง และผู้ประเมิน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเป็นผู้ยืนยันข้อมูล ซ่ึงคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน มีดุลยพินิจที่หลากหลาย ท าให้น าผลมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย และกลุ่มมหาวิทยาลัยไม่ได้ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่า สกอ. ต้องวางระบบและกลไก
ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทั่วประเทศ เพ่ือให้เป็นข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน และสามารถน าไปใช้ในการก าหนด
นโยบายระดับประเทศ   
แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHEQA Online System) 
 
KPI11-11. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning) 
เป้าหมายตัวบ่งชี้ ร้อยละ 90 
ผลด าเนินงาน ร้อยละ 38.13 
ค าอธิบาย 1. จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนและการปฏิบัติงานร่วมกัน  

1,972 หลักสูตร 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 5,172 หลักสูตร 
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning)  
(1,972/5,172) x 100 = 38.13 

รายละเอียดข้อมูล 
ตารางแสดงจ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนและการปฏิบัติงานร่วมกัน 

สถาบันอุดมศกึษา 
จ านวนหลกัสูตร 

Work Integrated Learning 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด ร้อยละ 

สถาบันอุดมศกึษาในสังกัด สกอ. 1,922 5,112 37.60  
มหาวิทยาลยัของรัฐ/ในก ากับรัฐ/ไม่จ ากัดรับ 824 3,038 27.12  
มหาวิทยาลยัราชภฏั 628 1,114 56.37  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 162 273 59.34  
มหาวิทยาลยั/สถาบัน/วิทยาลัยเอกชน 297 662 44.86  
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สถาบันอุดมศกึษา 
จ านวนหลกัสูตร 

Work Integrated Learning 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด ร้อยละ 

วิทยาลัยชุมชน 11 25 44.00  
สถาบันอุดมศกึษานอกสังกัด สกอ. 50 60 83.33  

สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. 50 60 83.33  
รวมท้ังหมด 1,972 5,172 38.13  

แหล่งข้อมูล: แบบสอบถามออนไลน์ (1.2) 
 
KPI11-12. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติโดยหน่วยงาน

สถาบันวิชาชีพ/องค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เป้าหมายตัวบ่งชี้ ร้อยละ 5 
ผลด าเนินงาน ร้อยละ 0.80 
ค าอธิบาย 1. จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาทั้งประเทศ 

รวม 62 หลักสูตร ประกอบด้วย 
- หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUNQA) 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง ABET 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง The European Foundation for Management 

Development (EFMD) 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง AACSB  33 หลักสูตร 
- European Quality Improvement System (EQUIS) 21 หลักสูตร 

62 หลักสูตรดังกล่าว อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน  27 หลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 24 หลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 1 หลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ านวน 9 หลักสูตร 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 7,735 หลักสูตร 
3. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติโดยหน่วยงานสถาบัน

วิชาชีพ/องค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เท่ากับ 
(62/7,735) x 100 = 0.80 

แหล่งข้อมูล: 1. CHEQA Online ปี 2556 
2. http://www.aunsec.org/ 
3. http://www.abet.org/ 
4. https://www.efmd.org/ 
5. http://www.aacsb.edu/ 
6. https://www.efmd.org/accreditation-main/equis 

 
 

 

http://www.aunsec.org/
http://www.abet.org/
https://www.efmd.org/
http://www.aacsb.edu/
https://www.efmd.org/accreditation-main/equis
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KPI11-13. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ 
(Quality Unit Cost) 

เป้าหมายตัวบ่งชี้ ร้อยละ 90 
ผลด าเนินงาน ร้อยละ 0 
ค าอธิบาย 1. ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ (Quality Unit Cost) 

2. มีสถาบันที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร (Unit Cost) ร้อยละ 82.67   
โดยมี 105 สถาบัน จาก 127 สถาบัน (ไม่ตอบ 9 สถาบัน รวมเป็น 136 สถาบัน) 

รายละเอียดข้อมูล 
ตารางแสดงจ านวนหลักสูตรที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร (Unit Cost) 

สถาบันอุดมศกึษา 
จ านวนสถาบัน 
ที่ตอบว่า “มี” 

จ านวนสถาบัน 
ที่ตอบแบบออนไลน์ขอ้นี ้

ร้อยละ 

สถาบันอุดมศกึษาในสังกัด สกอ. 82  93 88.17 
มหาวิทยาลยัของรัฐ/ในก ากับรัฐ/ไม่จ ากัดรับ 16  20 80.00  
มหาวิทยาลยัราชภฏั 35  35 100.00  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 4  5 80.00  
มหาวิทยาลยั/สถาบัน/วิทยาลัยเอกชน 27  33 81.82  
วิทยาลัยชุมชน N/A N/A N/A 

สถาบันอุดมศกึษานอกสังกัด สกอ. 23  34 67.65  
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. 23  34 67.65  

รวม 105 127 82.67 

สถาบันอุดมศกึษาที่ไม่ตอบค าถามข้อนี ้ N/A 9 N/A 
รวมท้ังหมด  136  

หมายเหตุ วิทยาลัยชุมชนไม่มกีารรายงานผลผ่านแบบสอบถามออนไลน ์
แหล่งข้อมูล: แบบสอบถามออนไลน์  (1.2) 
 
KPI11-14. 
 

ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ มีการจัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษา 

เป้าหมายตัวบ่งชี้ ร้อยละ 100 
ผลด าเนินงาน ร้อยละ 89.11 
ค าอธิบาย 1. จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.1 และ 8.1 ได้

คะแนนเต็ม 5.00 จ านวน 180 แห่ง 
2. จ านวนสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 202 แห่ง 
3. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดสรรงบประมาณภายในที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษา 
(180/202) x 100 = 89.11 
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รายละเอียดข้อมูล 
ตารางแสดงรายละเอียดผลการประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.1 และ 8.1 จ าแนกตามประเภทสถาบัน 

สถาบันอุดมศกึษา 
จ านวนสถาบันอุดมศกึษา 

ที่มีผลประเมินสกอ. 1.1 และ 
สกอ. 8.1 ได้คะแนนเต็ม 5.00 

จ านวนสถาบันอุดมศกึษา 
ที่มีผลประเมินทั้งหมด 

ร้อยละ 

สถาบันอุดมศกึษาในสังกัด สกอ. 131 147 89.12  
มหาวิทยาลยัของรัฐ/ในก ากับรัฐ/ไม่จ ากัดรับ 23 30 76.67  
มหาวิทยาลยัราชภฏั 37 40 92.50  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 9 9 100.00  
มหาวิทยาลยั/สถาบัน/วิทยาลัยเอกชน 62 68 91.18  
วิทยาลัยชุมชน N/A N/A N/A 

สถาบันอุดมศกึษานอกสังกัด สกอ. 49 55 89.09  
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. 49 55 89.09  

รวมท้ังหมด 180 202 89.11  
หมายเหตุ วิทยาลัยชุมชนไม่มกีารประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้นี้ และไมม่ีการรายงานผลผ่านระบบ CHEQA Online  
แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHEQA Online System) 
 

KPI11-15. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่บรรลุระดับความส าเร็จของการใช้งบประมาณตาม    
พันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

เป้าหมายตัวบ่งชี้ ร้อยละ 90 
ผลด าเนินงาน ร้อยละ 94.06 
ค าอธิบาย 1. จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 8.1 ได้ 

คะแนนเต็ม 5.00 จ านวน 190 แห่ง 
2. จ านวนสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 202 แห่ง 
3. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่บรรลุระดับความส าเร็จของการใช้งบประมาณตาม    

พันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา  
(190/202) x 100 = 94.06 

รายละเอียดข้อมูล 
ตารางแสดงรายละเอียดผลการประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 8.1 จ าแนกตามประเภทสถาบัน 

สถาบันอุดมศกึษา 
จ านวนสถาบันอุดมศกึษา 
ที่มีผลประเมิน สกอ. 8.1  

ได้คะแนนเต็ม 5.00 

จ านวนสถาบันอุดมศกึษาที่มี
ผลประเมินทั้งหมด 

ร้อยละ 

สถาบันอุดมศกึษาในสังกัด สกอ. 140 147 95.24  
มหาวิทยาลยัของรัฐ/ในก ากับรัฐ/ไม่จ ากัดรับ 29 30 96.67  
มหาวิทยาลยัราชภฏั 29 40 72.50  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 9 9 100.00  
มหาวิทยาลยั/สถาบัน/วิทยาลัยเอกชน 64 68 94.12  
วิทยาลัยชุมชน 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
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สถาบันอุดมศกึษา 
จ านวนสถาบันอุดมศกึษา 
ที่มีผลประเมิน สกอ. 8.1  

ได้คะแนนเต็ม 5.00 

จ านวนสถาบันอุดมศกึษาที่มี
ผลประเมินทั้งหมด 

ร้อยละ 

สถาบันอุดมศกึษานอกสังกัด สกอ. 50 55 90.91  
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. 50 55 90.91  

รวมท้ังหมด 190 202 94.06  
หมายเหตุ วิทยาลัยชุมชนไม่มกีารประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้นี้ และไมม่ีการรายงานผลผ่านระบบ CHEQA Online 
แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHEQA Online System) 
 

5.2 สรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11               
(พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผนแรก (พ.ศ. 2555-2557)  

คณะผู้จัยได้ด าเนินการติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานของอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2558  (ระยะครึ่งแผนแรก) ซึ่ง
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยังมีระยะเวลาในการด าเนินงานครึ่งแผนหลัง 
ตารางแสดง  รายละเอียดสรปุผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)            

ระยะครึ่งแผนแรก (พ.ศ. 2555-2557) 

รหัส ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ณ ปี พ.ศ. 2558 

KPI11-01. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มสีว่นร่วมในการสร้างและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์(Strategic Plan) และแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของอุดมศึกษาไทย 

ร้อยละ 95  ร้อยละ 58.94 
 

KPI11-02. ร้อยละของกรรมการสภาสถาบันที่ผ่านหลักสูตร IOD 
(Institute of Directors)  หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 20  ร้อยละ 18.62 
 

KPI11-03. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาไทยที่ได้รับจดัล าดับในระดับ
สากลตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. ก าหนด 

ร้อยละ 5  ร้อยละ 3.04 

KPI11-04. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บริการข้อมลูสารสนเทศ
อุดมศึกษา 

≥3.51  3.90 

KPI11-05. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศกึษาต่อการปฏิบตัิหน้าที่
ของอาจารย์ 
(ปรับตัวบ่งช้ี) 
คะแนนเฉลีย่ของผลที่เกดิกับนักศกึษาในทุกหลักสูตร 

≥3.51  2.37 

KPI11-06. ร้อยละของหลักสูตรที่มสีัดส่วนของอาจารย์ประจ า และ
อาจารยส์มทบ ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นไป
ตามมาตรฐานของแตล่ะหลักสตูร 
(ปรับตัวบ่งช้ี)  
ร้อยละของคณะวิชาที่มีคะแนนตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 1.4 ระดับ
คณะ (จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า) เท่ากับ 5.00 ต่อ จ านวนคณะวิชาทั้งหมด 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 16.62 

KPI11-07. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความเป็น
อาจารย์มืออาชีพตามทีส่กอ. ก าหนด เมื่อเทียบกับจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 15  ร้อยละ 2.59 

KPI11-08. คะแนนเฉลีย่จากงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ทีต่ีพิมพ์/เผยแพร่
ต่อจ านวนอาจารย ์
 

>2.51  ค่าเฉลี่ย 3.09 
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รหัส ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ณ ปี พ.ศ. 2558 

KPI11-09. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบ
วิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาต ิ(โดย
ครอบคลมุความรูด้้านภาษาอังกฤษและ IT) 

ร้อยละ 90  ร้อยละ 77.45 

KPI11-10. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

> 4.51  4.22 

KPI11-11. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใหผู้้เรียน
สามารถเรียนรู้จากการปฏิบตัิงานจริง (Work Integrated 
Learning) 

ร้อยละ 90  ร้อยละ 38.13 
 
 

KPI11-12. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับ
นานาชาติโดยหน่วยงานสถาบันวชิาชีพ/องค์กรซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 5  ร้อยละ 0.80 

KPI11-13. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคณุภาพ (Quality Unit Cost) 

ร้อยละ 90  ร้อยละ 0 

KPI11-14. 
 

ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการจัดสรรงบประมาณ
ภายในที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องอุดมศึกษา 

ร้อยละ 100  ร้อยละ 89.11 
 

KPI11-15. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่บรรลุระดับความส าเร็จของ
การใช้งบประมาณตามพันธกิจและเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ร้อยละ 90  ร้อยละ 94.06 
 

จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ระยะครึ่งแผนจ านวน 15 ตัวบ่งชี้ คณะผู้วิจัยพบว่าจ านวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย 3 จาก 15 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ
ของการบรรลุเป้าหมายเท่ากับ 20 

ภาพแสดงร้อยละของการบรรลุเปา้หมายตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
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6. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
6.1 การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค ตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ระยะครึ่งแผนแรก (พ.ศ. 2555-2557) 
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จ/อุปสรรคของตัวบ่งช้ีตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) 

รหัส ตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  
KPI11-01 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่

มีส่วนร่วม ในการสร้างและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์
(Strategic Plan) และแผน
ที่ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Map) ของอุดมศึกษาไทย 
เป้าหมาย: ร้อยละ 95  
ผล: ร้อยละ 58.94 
 

1. ระบบกลไกของ สกอ.ไมส่ามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
นอกสังกัด เพ่ือให้เกิดเป้าหมายร่วมของ
อุดมศึกษาไทย ในการน าไปสร้างแผน
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษา และไม่สามารถถ่าย 
ทอดแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างทั่วถึง  

2. ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับยัง
ไม่ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ในการเข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อสร้างและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษาไทย 

 

1. ส านักงานนโยบายและแผนของ 
สกอ. ควรเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารการประชาสมัพันธ์เพื่อ
สร้างความเข้าใจ และความ
ตระหนักให้กับสถาบันอุดม 
ศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัด 
สกอ. โดยผ่านเครือข่าย
อุดมศึกษาท้ัง 9 ภูมิภาคให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง 

2. ผู้บริหารทุกระดับของทุก
สถาบันอดุมศึกษาต้องน ากรอบ
แผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับท่ี 2 
และแผนฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ไปเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ของสถาบันตนเอง 
เพื่อให้เกิดการน าไปสู่การปฏิบตัิ
มากขึ้น 

3. สกอ. ควรปรับปรุงระบบกลไก 
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละ
เครือข่ายที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนอุดมศึกษา 
โดยให้ครอบคลุมสถาบันทั้งใน
และนอกสังกัด 

4. ในภาพรวมมสีถาบันอุดมศึกษา
เพียงบางส่วน ได้เขา้มามสี่วนร่วม
ในการสร้างแผนอุดมศึกษาไทย 
แต่พบว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และมหาวิทยาลัยราชภฏั มีส่วน
ร่วมในการสร้างแผนอดุมศึกษา
ไทยในระดับสูง (ร้อยละ 86.67 
และ 87.50) ส่วนสถาบัน 
อุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. มสี่วน
ร่วมระดับน้อย (ร้อยละ 30.11)  

KPI11-02 ร้อยละของกรรมการสภา
สถาบันที่ผ่านการอบรม
หลักสตูร IOD (Institute 

1. ระบบกลไกของสถาบันอุดมศึกษาในการ
พัฒนาศักยภาพของกรรมการสภายังไม่มี
ความเข้มแข็ง ท าให้การพัฒนาขาดความ

1. สกอ. ควรมีการจัดท าฐานข้อมลู 
กลางของผูไ้ดร้ับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการสภาสถาบันอดุมศึกษา 
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of  Directors) หรือ
เทียบเท่า 
เป้าหมาย: ร้อยละ 20  
ผล: ร้อยละ 18.62 
 

ต่อเนื่อง โดยสถาบันอดุม ศึกษาเมือ่แต่งตั้ง
กรรมการสภาแล้ว ต้องมีการส ารวจว่าเคย
ผ่านการอบรม เพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนา
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอ่ไป 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยบางท่านมีความไม่
พร้อมในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูน
ศักยภาพ เนื่องจากอาจตดิภารกิจงานประจ า 

3. สภาสถาบันของสถาบันอุดมศึกษาส่วนมากไม่
มีระบบกลไกในการประเมินการปฏิบัติงาน
ของกรรมการสภาเพื่อน าไปวางแผนพัฒนา
ศักยภาพให้สูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 

2. สกอ. ควรแจ้งแนวปฏิบัติของ
กรรมการสภาสถาบันใหผ้่าน
หลักสตูร IOD หรือเทียบเท่าให้
ทุกสถาบันอุดมศึกษาได้ทราบ 

3. สถาบันอุดมศึกษา ควรช้ีแจงและ
ประชาสัมพันธ์ถึงระบบกลไกการ
พัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 

4. สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล มีร้อยละของกรรมการ
สภาที่ผา่นการอบรมหลักสูตร 
IOD ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ 30.58 และ 30.99)      
แต่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
วิทยาลัยชุมชนและ
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัดมี
กรรมการสภาที่ผ่านการอบรม
หลักสตูร IOD ในระดับน้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ 12.70 และ 13.48) 

KPI11-03 ร้อยละของสถาบันอดุมศกึษา
ไทยทีไ่ด้รบัจัดล าดับในระดบั
สากลตามระบบมาตรฐาน 
สากลที่ สกอ. ก าหนด 
เป้าหมาย: ร้อยละ 5  
ผล: ร้อยละ 3.07 
 

สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มคีุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดในระบบมาตรฐาน 
สากล  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่สนใจในการพัฒนา
คุณภาพ เพื่อที่ให้ได้รับการจัด 
ล าดับมาตรฐานสากล 

2. สกอ.ควรสนบัสนุนสถาบันที่มี
ความพร้อมและมีศักยภาพ     
เพื่อให้สามารถไดร้ับการ
จัดล าดับตามมาตรฐานสากล 

3. สถาบันอดุมศกึษาทีไ่ดร้ับการจดั 
ล าดบัทุกแห่ง พบวา่เปน็มหาวิทยาลยั
ของรัฐ ที่อยู่ในกลุม่มหาวิทยาลัยวจิัย 
(กลุม่ ง.) ซึ่งมคีวามพร้อมมากกวา่กลุม่
อื่น 

KPI11-04 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้ใช้บริการข้อมูล
สารสนเทศอุดมศึกษา 
เป้าหมาย: ≥ 3.51  
ผล: 3.90 
 

สถาบันอุดมศึกษามีความพึงพอใจของการใช้
บริการข้อมูลสารสนเทศ Uninet ที่เปิดให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศแก่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งใน
การเ ช่ือมโยงข้อมู ลมายั งสกอ .และระบบ
เครือข่ายของประเทศ 

การส ารวจความพึงพอใจดังกล่าว
เป็นข้อมูลที่ประเมินความพึงพอใจ
ของสมาชิกผู้ใช้บริการ Uninet 
เท่านั้น ยังไม่สะท้อนข้อมูลของศูนย์
สารสนเทศอุดมศึกษาทีเ่ป็นหน่วยงาน
ในสังกัดของ สกอ. 

KPI11-05 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ
นักศึกษาต่อการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของอาจารย ์
ปรับตัวบ่งช้ี 
คะแนนเฉลีย่ของผลการ

นักศึกษายังมีความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของอาจารย์ในประเด็น 

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา   
2. อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผล

1. สถาบันอุดมศึกษาควรปรับปรุง
ระบบและกลไกการปฏิบัติหนา้ที่
ของอาจารย์ในการดูแลให้
ค าปรึกษา จัดการเรยีนการสอน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้



29 
 

รหัส ตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  
ประเมินท่ีเกิดกับนักศึกษา
ในทุกหลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี สกอ.ท่ี 3.3 : 
ผลที่เกดิกับนักศึกษา) 
เป้าหมาย: ≥ 3.51  
ผล: 2.37 
 

การจัดการข้อร้องเรียน นักศึกษาไดส้ าเรจ็การศึกษาตาม
มาตรฐาน 

2. สถาบันอดุมศึกษาเอกชนมีระดบั
ความพึงพอใจเฉลีย่สูงกวา่กลุม่อื่น 
(2.71) เนื่องจากมรีะบบกลไกในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ของอาจารย์อย่าง
เข้มแข็งตามบริบทของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ส่วนสถาบัน 
อุดมศึกษานอกสังกดั มีความพึง
พอใจเฉลี่ยต่ ากว่ากลุ่มอื่น (2.06)  

KPI11-06 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
สัดส่วนของอาจารย์ประจ า
และอาจารย์สมทบต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
เป็นไปตามมาตรฐานของแต่
ละหลักสตูร 
ปรับตัวบ่งช้ี 
ร้อยละของคณะวิชาที่มี
คะแนนตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 1.4 
ระดับคณะ (จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า) เท่ากับ 
5.00 ต่อจ านวนคณะวิชา
ทั้งหมด 
เป้าหมาย: ร้อยละ 80  
ผล: 16.62 

สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะม ีจ านวนอาจารย์
ประจ าและสมทบต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(FTES) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพราะการ
บริหารจดัการและการก ากับดูแลจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะ/หลักสูตรยังไม่มีความเข้มแข็ง  
 
 

1. ผู้บริหารของคณะและหลักสูตร
ต้องมีความตระหนักและก ากับ
ติดตามให้มีจ านวนอาจารย์
ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อแสดงถึงคุณภาพ
ในการผลติบัณฑิต 

2. สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท
พบว่ามีคณะทีม่ีจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. น้อยกว่า
เป้าหมาย (ร้อยละ 80) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
มีจ านวนคณะที่มีนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน
น้อยที่สุด (ร้อยละ 9.09) 

KPI11-07 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การรับรองศักยภาพความ
เป็นอาจารยม์ืออาชีพตามที่ 
สกอ. ก าหนด เมื่อเทียบกับ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  
เป้าหมาย: ร้อยละ 15  
ผล: 2.59 
 

1. อาจารยส์่วนมากยังไม่มีศักยภาพความเป็นมือ
อาชีพ เนื่องจากไม่มีระบบกลไก ในระดับชาติที่
สร้างและพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นมือ
อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. กระบวนการรับรองศักยภาพความเป็น
อาจารย์มืออาชีพยังไม่ชัดเจน  

 
 

1. อาจารย์ทั่วประเทศยังไม่ได้รับ
การช้ีแจงให้เข้าใจ เพื่อสร้าง
ความตระหนักและเข้ารับการ
พัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ 

2. สถาบันอุดมศึกษาส่วนมากไม่มี
ระบบกลไกในการพัฒนา
อาจารย์มืออาชีพ 

3. สกอ.ไม่มีระบบในการด าเนินงาน 
เพื่อให้การรับรองศักยภาพความ
เป็นอาจารย์มืออาชีพ รวมทั้ง
การสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้
อาจารย์คงไว้ซึ่งศักยภาพความเป็น
มืออาชีพ 

KPI11-08 
 
 
 

คะแนนเฉลีย่จากงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์/
เผยแพรต่่อจ านวนอาจารย ์ 
เป้าหมาย: > 2.51  

งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ที่ตีพิมพ/์เผยแพร่เป็น
ส่วนหน่ึงของพันธกิจอุดมศึกษาท่ีสถาบัน 
อุดมศึกษาแต่ละแห่งต้องด าเนินการ เพราะเป็น
เกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

1. การก าหนดเป้าหมายไม่เหมาะสม
และต่ ากว่ามาตรฐานระดับสากล
เนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยรวมของ   
ทุกประเภทสถาบัน ท าให้ไม่
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(ใช้ค่าเฉลี่ยรวมจากทุกกลุ่ม
สถาบัน) 
ผล: 3.09 
 

และการประเมินคณุภาพภายนอกของสมศ.  สะท้อนคุณภาพการสร้าง
ผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับบริบท
ของสถาบัน 

2. มหาวิทยาลยัราชภฏัมีคะแนน
เฉลี่ยรวมจากงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์/เผยแพร่ต่อ
จ านวนอาจารย์น้อยทีสุ่ด 
(ค่าเฉลี่ย 2.69) 

3. การประกันคณุภาพงานวิจัย 
ควรมีเกณฑ์มาตรฐานท่ีสอด 
คล้องเหมาะสมกับกลุ่ม
มหาวิทยาลยัวิจัย โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลยัวิจัยแห่งชาต ิ

KPI11-09 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา  
ที่ผ่านการสอบใบประกอบ 
วิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิ
เฉพาะสาขาแห่งชาติ     
(โดยครอบคลุมความรูด้้าน
ภาษาอังกฤษและ IT) 
เป้าหมาย: ร้อยละ 90 
ผล: ร้อยละ 77.45 
 
 
 

 

บัณฑิตมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ      
สภาสมาคมวิชาชีพในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพในครั้งแรก 
 

1. สถาบันอุดมศึกษายังมีศักยภาพ  
ไม่เพียงพอที่จะผลติบัณฑติที่มี
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพเนื่องจาก
กระบวนการบริหารจัดการตั้งแต่ 
กระบวนการรับนักศึกษา       
การจัดการเรยีนการสอน       
การพัฒนา นักศึกษา              
การประเมินผลนักศึกษา ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

2. สกอ.ควรมีนโยบายในการสอบ
ใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา
แห่งชาติให้ครอบคลมุในทุกสาขา 
และครอบคลุมความรู้ทางดา้น
ภาษาอังกฤษและ IT ซึ่งต้องให้
ทุกสาขามีการจัดท า มคอ. 1 
อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นมาตรฐาน
ในการจัดท าข้อสอบกลางของ
ประเทศ  

KPI11-10 KPI11-10 ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรตีามกรอบ TQF 
เฉลี่ย(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย: > 4.51 
ผล: 4.22 
 

บัณฑิตไม่มคีุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท าให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมิน
ความพึงพอใจต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 

1. สกอ.ต้องวางระบบและกลไกใน
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตทั่วประเทศ เพ่ือให้เป็น
ข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน และ
สามารถน าไปใช้ในการก าหนด
นโยบายระดับประเทศได้  

2. ในภาพรวมระดบัความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บณัฑติมคีะแนนต่ ากวา่
เป้าหมายที่ก าหนด แต่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี            
ราชมงคลมีผลประเมนิสูงสุด (4.30) 
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รหัส ตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  
KPI11-11 ร้อยละของหลักสูตรที่มี

การจัดการเรยีนการสอน
โดยให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติงาน
จริง (Work Integrated 
Learning) 
เป้าหมาย: ร้อยละ 90 
ผล: ร้อยละ 38.12 
 

สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและนอกสงักัด ส่วนมาก
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการจัดการเรยีนการ
สอนโดยใหผู้้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning)  
 
 
 
 

1. สถาบันอุดมศึกษาภายในสังกัด
สกอ.และนอกสังกัด สกอ. ควร
สร้างความเข้าใจและด าเนินการ 
ให้ทุกหลกัสตูรมีการจดัการเรยีน
การสอนที่บูรณาการทางการ
เรียนรู้กับการท างาน (Work 
Integrated Learning) เช่น 
สหกิจศึกษา การฝึกงาน  

2. สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด
สกอ. มีการด าเนินการมากที่สดุ 
(ร้อยละ 83.33) ส่วนสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐมีการด าเนิน 
การน้อยท่ีสุด (ร้อยละ 27.12) 

KPI11-12 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ 
รับการรบัรองมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ โดย
หน่วยงานสถาบันวิชาชีพ/
องค์กรซึ่งเป็นท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาต ิ
เป้าหมาย: ร้อยละ 5 
ผล: ร้อยละ 0.80 
 

1. หลักสตูรส่วนมากยังไม่มีคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับนานาชาต ิ

2. ผู้บริหารหลักสูตรส่วนมากไม่ได้สนใจที่จะให้
หลักสตูรของตนเองได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานระดับนานาชาต ิ 

 
 

1. สกอ. และสถาบันอุดมศึกษา    
ควรมีนโยบายสนับสนนุ  ส่งเสรมิ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้หลักสูตรที่
มีความพร้อมและมีศักยภาพใน
ระดับนานาชาติ ไดร้ับรอง
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

2. ในการรับรองมาตรฐานระดับ
นานาชาติมีค่าใช้จ่ายสูงในการ
ด าเนินการ จึงควรพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าและความเหมาะสม 

3. หลักสตูรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานในระดับนานาชาติ  
จ านวน 62 หลักสูตร พบว่าเป็น
หลักสตูรในสถาบันอดุมศึกษา
ของรัฐทั้งหมด เนื่องจากมีความ
พร้อมและมีศักยภาพสูง 

KPI11-13 ร้ อยละของสถาบั นอุ ดม 
ศึกษาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ 
(Quality Unit Cost) 
เป้าหมาย: ร้อยละ 90 
ผล: ร้อยละ 0 
 

1. ไม่มสีถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคณุภาพของบณัฑิตที่
เป็นไปตามมาตรฐาน (Quality Unit Cost) 
แต่มีสถาบันอดุมศึกษาส่วนใหญ่วิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งยังไม่ไดเ้ชื่อมโยงกับ
จ านวนของบัณฑิตที่จบอย่างมีคณุภาพ 

2. สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวเิคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยของบัณฑิตที่จบอย่างมคีุณภาพ (Quality 
Unit Cost)  

1. สถาบันอุดมศึกษาควรวางระบบ
กลไกในการวิ เคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพของ
บัณฑิตที่เป็นไปตามมาตรฐาน  

2. สกอ. ควรก าหนดแนวทางการ
วิเคราะหต์้นทุนค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยคุณภาพ โดยให้ทุกสถาบัน 
อุดมศึกษาใช้รูปแบบเดยีวกัน 

3. สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัดมี
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
น้อยที่สุด (ร้อยละ 67.65) 

KPI11-14 
 

ร้อยละของสถาบันอุดม 
ศึกษาที่มีการจัดสรรงบ 
ประมาณภายในที่ สอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ของ

1. สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่มีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจดัสรร
งบประมาณภายในที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 11  

1. ถึงแม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาที่มีแผน
กลยุทธ์การเงิน แต่บางแห่งไม่ได้
จัดสรรและการบริหารการ เงินที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ที่
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รหัส ตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  
อุดมศึกษา 
เป้าหมาย: ร้อยละ 100 
ผล: ร้อยละ 89.11 
 

2. ผู้บริหารสถาบันอดุมศึกษาส่วนมากยังไม่
เข้าใจและไม่เห็นความส าคัญของการจัดสรร
งบประมาณภายในที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อุดมศึกษา 

 

ก าหนด 
2. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีการ

จัดสรรงบประมาณภายในที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อุดมศึกษานอ้ยที่สุด (ร้อยละ 76.67) 
เนื่องจากการจัดสรรงบ ประมาณ
เป็นไปตามที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด  

KPI11-15 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่บรรลรุะดบัความส าเรจ็
ของการใช้งบประมาณตาม
พันธกิจและเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษา 
เป้าหมาย: ร้อยละ 90 
ผล: ร้อยละ 94.06 
 

1. กรณีที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐไดม้ีการ
บริหารงบประมาณเป็นไปตามพันธกิจ     
อุดมศึกษา 4 ด้านที่ก าหนดโดยส านัก
งบประมาณ 

2. กรณีที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งมีระบบ
การบริหารการเงินท่ีต้องด าเนินการอย่าง
เข้มแข็งในการใช้งบประมาณตามพันธกิจและ
เป้าหมายของสถาบันอดุมศึกษาแต่ละแห่ง 

 

1. ถึงแม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาไดม้ี
การใช้งบประมาณเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด แต่เปา้หมายตาม
พันธกิจ 4 ด้านของอุดมศึกษา 
อาจจะไม่บรรลผุลส าเร็จได้ 

2. สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท   
บรรลรุะดับความส าเร็จของการ
ใช้งบประมาณตามพันธกิจและ
เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลมีระดับความส าเร็จของ
การใช้งบประมาณมากที่สุด         
(ร้อยละ 100) ส่วนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีระดับความส าเรจ็ของ
การใช้งบประมาณน้อยที่สดุ 
(ร้อยละ 72.50) 

6.2 การวิเคราะห์ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ 4 ด้านโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ระยะครึ่งแผนแรก (พ.ศ. 2555-2557) 

ยุทธศาสตร์ รหัส ตัวบ่งชี้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุ
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เปลี่ยนระบบการน า
องค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์
รวม 
 
 
 
 

KPI11-01. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มสีว่นร่วมในการสร้าง
และทบทวนแผนยุทธศาสตร ์(Strategic Plan) และแผน
ที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของอุดมศึกษาไทย 

ไม่บรรล ุ
 

ร้อยละ 25 
(1 จาก 4 ตัวบ่งช้ี) 

 
 KPI11-02. ร้อยละของกรรมการสภาสถาบันที่ผ่านการอบรม

หลักสตูร IOD หรือเทียบเท่า 
ไม่บรรล ุ

 
KPI11-03. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาไทยที่ได้รับจดัล าดับใน

ระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. ก าหนด 
ไม่บรรล ุ

 
KPI11-04. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บริการข้อมลู

สารสนเทศอุดมศึกษา 
บรรล ุ

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาอาจารย์ให้
เป็นมืออาชีพและ
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้เป็น 
อาจารย์ 

KPI11-05. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศกึษาต่อการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของอาจารย ์
ปรับตัวบ่งช้ี 
คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินทีเ่กิดกับนักศึกษาในทุก
หลักสตูร (ตัวบ่งช้ี สกอ.ท่ี 3.3 : ผลที่เกิดกับนักศึกษา) 

ไม่บรรล ุ
 

ร้อยละ 25 
 (1 จาก 4 ตัวบ่งช้ี) 

KPI11-06. ร้อยละของหลักสูตรที่มสีัดส่วนของอาจารย์ประจ าและ ไม่บรรล ุ
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ยุทธศาสตร์ รหัส ตัวบ่งชี้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุ
เป้าหมาย 

 อาจารยส์มทบต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
เป็นไปตามมาตรฐานของแตล่ะหลกัสูตร 
ปรับตัวบ่งช้ี 
ร้อยละของคณะวิชาที่มีคะแนนตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 1.4 ระดับคณะ 
(จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า) 
เท่ากับ 5.00 ต่อจ านวนคณะวิชาทั้งหมด 

 

 KPI11-07. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความ
เป็นอาจารยม์ืออาชีพตามที่ สกอ. ก าหนด เมื่อเทียบกับ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  

ไม่บรรล ุ
 

KPI11-08. คะแนนเฉลีย่จากงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ทีต่ีพิมพ์/
เผยแพรต่่อจ านวนอาจารย ์ 

บรรล ุ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด   

KPI11-09. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบ
วิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติ (โดย
ครอบคลมุความรูด้้านภาษาอังกฤษและ IT) 

ไม่บรรล ุ
 

ร้อยละ 0 
 (0 จาก 4 ตัวบ่งช้ี) 

KPI11-10. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรตีามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(คะแนนเต็ม 5) 

ไม่บรรล ุ
 

KPI11-11. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้
ผู้เรยีนสามารถเรียนรูจ้ากการปฏบิัติงานจริง (Work 
Integrated Learning) 

ไม่บรรล ุ
 

KPI11-12. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ โดยหน่วยงานสถาบันวิชาชีพ / องค์กร
ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

ไม่บรรล ุ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปฏิรูปการบริหาร
การเงินอุดมศึกษา
เพ่ือขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศกึษาสู่
ความเป็นเลิศ 

KPI11-13 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคณุภาพ (Quality Unit Cost) 

ไม่บรรล ุ
 

ร้อยละ 33.33 
 (1 จาก 3 ตัวบ่งช้ี) 

KPI11-14 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการจัดสรรงบประมาณ
ภายในที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องอุดมศึกษา 

ไม่บรรล ุ
 

KPI11-15 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่บรรลุระดับความส าเร็จของการ
ใช้งบประมาณตามพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

บรรล ุ
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ภาพแสดง ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาระดับอดุมศกึษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) จ าแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์   
 6.3 การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรคจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 4 ด้านโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้
ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ระยะครึ่งแผนแรก (พ.ศ. 2555-2557) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม พบว่า มีการด าเนินงานแต่ยังไม่

บรรลุเป้าหมาย  
การวิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงาน 

1) รัฐมนตรีที่มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/สกอ./สภาสถาบัน/ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ไม่ได้มี 
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมของอุดมศึกษา ท าให้การปรับเปลี่ยนการน าองค์กร การสร้างและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษาไทยไม่ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัด สกอ. และไม่ตอบสนองในทุก  
พันธกิจของอุดมศึกษา เช่น การผลิตบัณฑิตที่ไม่ตรงกับแผนพัฒนาก าลังคนแห่งชาติ การท าวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหา
ของประเทศ  

2) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาบางส่วนขาดการบริหารแบบธรรมาภิบาล และขาดความตระหนักใน
คุณค่าของอุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณจ านวนผู้เข้าเรียน 

3) ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาขาดการบริหารงานเชิงรุกและขาดวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาคุณภาพให้
สอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยวิจัยต้องมุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพระดับโลก 

4) สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ขาดระบบการประเมินธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในทุกระดับให้เกิดความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อสังเกต 
1) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ปฏิเสธข้อมูลจริงในการบริหารจัดการ 
2) กระบวนการสรรหากรรมการสภา/ผู้บริหารระดับสูงทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษายังไม่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่จะได้ผู้ที่มีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล มีภาวะผู้น าในการน า
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   
พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ พบว่ามีการด าเนินงาน

แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  
การวิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงาน 

1) อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการท างานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
และแก้ปัญหาของประเทศ      

2) อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดจิตวิญญาณความเป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธ รรม รวมทั้งขาดทักษะ
ประสบการณ์ในการสร้างวิธีการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา  

3) ระบบกลไกในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษายังไม่มี
ความชัดเจน รวมทั้งไม่มีแรงจูงใจที่จะให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ 

4) สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง  ไม่มีระบบกลไกในการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพอย่างจริงจัง  
และไม่ต่อเนื่อง 

ข้อสังเกต 
1) ควรมีระบบกลไกและหลักเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นอาจารย์ใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยสามารถคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม มีจิตวิญญาณของอาจารย์มืออาชีพ รวมทั้งมีระบบกลไก
การพัฒนาให้เป็นอาจารย์มืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2) ควรมีการปรับค่าตอบแทนของอาจารย์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับต าแหน่งสถานะและ
ศักยภาพของอาจารย์มืออาชีพ 

3) การประเมินศักยภาพอาจารย์ เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ  ยังไม่เป็น
รูปธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3  

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด พบว่า ผลการด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย 
การวิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงาน 

1) หลักสูตรส่วนใหญ่ไม่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานประกอบการจริง ท าให้บัณฑิตขาดการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ขาดทักษะการท างานจริง ตลอดจนทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ จึงส่งผลให้คุณภาพบัณฑิต    
ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดงานหรือผู้ใช้บัณฑิต 

2) อาจารย์ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

3) นักศึกษาไม่มีความตั้งใจ ไม่มีเป้าหมายในชีวิตอนาคตที่ชัดเจนในการเรียนรู้ ท าให้ไม่มีคุณภาพ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

4) นักศึกษาไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะส าเร็จการศึกษา เนื่องจากไม่รู้สมรรถนะ และศักยภาพของ
ตัวเองก่อนที่จะเข้าศึกษา 

ข้อสังเกต 
1) ไม่มีระบบกลไกการจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุกหลักสูตรตามกรอบมคอ.1 

(โดยครอบคลุมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและ IT) ท าให้คุณภาพของบัณฑิตที่จบในสาขาเดียวกันมีคุณภาพแตกต่างกัน ส่งผล
ให้ผู้ใช้บัณฑิตไม่มีความเชื่อมั่น 

2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning) น้อยที่สุด (ร้อยละ 27.12)  



36 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  พบว่า มีการ
ด าเนินงานแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  

การวิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงาน 
1) ส านักงบประมาณไม่ ได้มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐที่ มุ่ ง 

เน้น Performance base/Quality base ควบคู่กับ Demand-side ตามความต้องการของประเทศ 
2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่สามารถ/ไม่ให้ความส าคัญในการหาเงินนอกงบประมาณมาใช้ในการ

บริหารจัดการสถาบัน 
ข้อสังเกต 

1) สกอ. ไม่มีบทบาทและอ านาจในการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา จึงไม่สามารถ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

2) สกอ. ไม่มี “กองทุนพัฒนาอุดมศึกษา” ที่ใช้ในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร โดยเชื่อมโยงกับ
ภาคการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนแห่งชาติ 

3) รัฐไม่มีองค์กรกันชน (Buffer Organization) เพ่ือท าหน้าที่จัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาตาม
พันธกิจอุดมศึกษา และการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

4) สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพของบัณฑิตที่
เป็นไปตามมาตรฐาน (Quality Unit Cost) 

5) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่มีแผนกลยุทธ์การเงิน แต่ไม่สามารถน ามาใช้บริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนด  เนื่องจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ โดยไม่ได้มุ่งผลสัมฤทธิ์  

ข้อสังเกต 
1) สกอ. ไม่มีบทบาทและอ านาจในการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา จึ งไม่สามารถ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
2) สกอ. ไม่มี “กองทุนพัฒนาอุดมศึกษา” ที่ใช้ในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร โดยเชื่อมโยงกับ

ภาคการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนแห่งชาติ 
3) รัฐไม่มีองค์กรกันชน (Buffer Organization) เพ่ือท าหน้าที่จัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาตาม

พันธกิจอุดมศึกษา และการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
 
7. ข้อเสนอแนะในการด าเนนิการตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ระยะ
ครึ่งแผนหลัง (พ.ศ. 2557-2559) 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้  

1) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  

2) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับต้องเร่งยกระดับการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล  
3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนพันธกิจ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

(Reprofiling) เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความ
ต้องการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนของชาติและแผนพัฒนาประเทศ  
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4) การปฏิรูปสารสนเทศอุดมศึกษาของประเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาที่มีความ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน สามารถใช้บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

5) ปรับระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกให้สามารถสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงและ
ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนกระทั่งสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมคุณภาพ 

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และเพิ่มกลยุทธ์  
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ดังนี้  

1) การยกระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา                   
2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนพันธกิจ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

(Reprofiling)            
3) การปฎิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
4) การพัฒนาระบบอาจารย์พิเศษให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม  
5) การสนับสนุนให้เกิดการสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุกหลักสูตร  
6) การรับรองคุณภาพของทุกหลักสูตร  
7) การจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับระดับคุณภาพ 

 
7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตัวบ่งชี้และเป้าหมายของตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเป้าหมายของตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ดังนี้  

1) การปรับปรุงร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามที่ สกอ. ก าหนด
เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 25 ให้สามารถสะท้อนได้ในเชิงของการปฏิบัติ   

2) การทบทวนนิยาม และวิธีการถ่วงน้ าหนักในการวัดงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจ านวน
อาจารย์  

3) การก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในประเด็นการวัดผลของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบ
วิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติ  

4) การก าหนดให้หน่วยงานกลางด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการวัดผล
เดียวกัน  

5) การก าหนดตัวบ่งชี้ในการวัดผลหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหน่วยงานสถาบัน
วิชาชีพ/ องค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติให้สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร  

6) การก าหนดสูตร/วิธีการค านวณการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
 

 

 

 

 

 


