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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ออกแบบโดยค านึงถึงมิติบูรณาการและ
องค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาไทย เพ่ือก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างกว้างๆ โดยมีสาระหลักส าคัญ 2 
ส่วน ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ภาพอนาคตที่เป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อโลกและประเทศไทย 
จนถึงอุดมศึกษา ประกอบด้วย 7 ปัจจัย คือ ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีงานท า
และตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง การกระจายอ านาจการปกครอง เยาวชนไทย 
นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต รวมทั้งเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่สองเป็นปัจจัยภายในของระบบอุดมศึกษา 9 
ปัจจัย ได้แก่ รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือข่าย
อุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 ได้มีการแปลงแผนและถ่ายทอดสู่ แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 5 ปี จ านวน 3 แผน คือ แผนฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) แผนฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนฉบับ
ที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) (อยู่ระหว่างด าเนินงานจัดท า) ซึ่งในการติดตามและประเมินผลการน ากรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ครั้งนี้จะใช้ตัวบ่งชี้ของวุฒิชัย ธนาพงศธรและคณะ (2552) ที่ได้ศึกษา
และน าเสนอไว้ จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ดังนี้ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย (G1) เพ่ือผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต (G2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรม (G3) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ (G4) สนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย (G5) โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล (G6) การเงิน (G7) การก ากับมาตรฐาน (G8) และเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ (G9) ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ (G10)”  

ในปัจจุบันอยู่ระหว่างช่วงกลางของแผนฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นโยบายด้าน
การจัดการศึกษา นโยบายการมุ่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระแสสังคมด้านทิศทางและรูปแบบการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในยุคที่เปิดเสรีทางการศึกษา และการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศไทยด้านการแข่งขันในเวที
โลก ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนา
ชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11                    
(พ.ศ. 2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียน และมุ่งสู่ระดับโลก” 
โดยก าหนดเข็มมุ่ง “ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีความคิดวิเคราะห์ 
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้ง
ร่างกายและจิตใจ เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการน าองค์กรเชิงรุกและกลยุทธ์การเงิน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจัย เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ ท าให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 
วัตถุประสงค์ งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการน ากรอบแผนระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ระยะครึ่งแผน(พ.ศ. 
2551-2557) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-
2557)ไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับ สกอ. และสถาบันอุดมศึกษา 

2. เพ่ือประเมินสัมฤทธิผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2551-2557) ตามประเด็นทิศทางและนโยบายของแผนพร้อมทั้งศึกษาปัจจัย
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ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนกรอบแผนครึ่งแผนหลัง (พ.ศ. 2558-
2565) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) และการจัดท ากรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ในระยะต่อไป 

3. เพ่ือประเมินสัมฤทธิผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-2557) ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
การด าเนินงานที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบายเพ่ือน าไปใช้ในการทบทวนยุทธศาสตร์และปรับปรุงกลยุทธ์ที่จะใช้ในช่วงครึ่งแผนหลัง (พ.ศ. 2558-2559) 
และการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ถ่ายทอดแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 ไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ 11 
เปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนอุดมศึกษาระยะยาวและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการ
ถ่ายทอดแผนฯ ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายฯ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
 
วิธีวิจัย ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (mixed method research design) โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ CIPP Model รวมทั้ง 
ระบบ “FLEE-IS-MC” model ซ่ึงเป็นการประเมินเชิงระบบตั้งแต่การจัดท าแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การ
ประเมินติดตามผลการด าเนินงาน จนกระทั่งการน าผลการด าเนินงานของแผนฉบับปัจจุบัน ไปพัฒนาเป็นแผนฉบับ
ใหม่ ซึ่งเป็นระบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์ ที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
(SWOT Analysis) และ The Five OECD/DAC Principle for Evaluation of Development Assistance 
(Relevance/Effectiveness/Efficiency/ Impact /Sustainability) ของ OECD/DAC (The Organization for Economic 
Cooperation and Development / Development Assistance Committee) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 263 แห่ง ทั้งในและ
นอกสังกัด สกอ. รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจ านวน 1,244 คน โดยมีการจัดประชุมมากกว่า 15 ครั้ง ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 1) ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านการบริหารและงบประมาณ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบกลับจ านวน 155 แห่ง  2) ข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อมูลจากฐานข้อมูลประกันคุณภาพ (CHEQA Online) ข้อมูลจากฐานข้อมูลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ข้อมูลจากฐาน QS 
Ranking ข้อมูลจากกลุ่มสารสนเทศอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ข้อมูลจากส านักงบประมาณ 
ข้อมูลจากส านักทดสอบทางการศึกษา 3) ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
สภาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ 4) ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยของผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 5) ข้อมูลจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ผู้ปกครอง ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และศิษย์เก่า หลังจากนั้นทีมวิจัยได้น าข้อมูลมา วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าเป็นรายงานผลสรุปเบื้องต้น แล้วเสนอ
ในที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุดมศึกษาเพ่ือวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 และได้มีการแก้ไข
พัฒนาเป็นฉบับปรับปรุง ซึ่งได้น าไปเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่  2/2559 วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมก่อนสรุปเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์  
 ข้อจ ากัดในกระบวนการติดตามแผน และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว เป็นลักษณะ 
Formative analysis ที่ต้องติดตามจนกระทั่งสิ้นสุดแผนใน พ.ศ. 2565 รวมทั้งเป็นการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนฯ โดยในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2551-
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2557) มีจ านวน 18 ตัวบ่งชี้ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีจ านวน 26 ตัวบ่งชี้ 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-2557) มีจ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ซึ่งตัว
บ่งชี้ดังกล่าวไมส่ะท้อนผลการด าเนินงานตาม 9 ทิศทาง และ 47 แนวทางการพัฒนาทั้งหมดของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ท าให้ผลประเมินในบางเป้าหมายไม่ชัดเจน 
 
สรุปผล  รายงานฉบับนี้แสดงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
ระยะครึ่งแผน โดยสะท้อนข้อมูลตามตัวบ่งชี้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี พ.ศ. 2551-2558  
ซึ่งได้สรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 6 ประเด็น ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น พร้อม
ทั้งตัวอย่างโครงการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ  ข้อเสนอแนะในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระยะครึ่งแผน
หลัง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานในระยะครึ่งแผนหลังต่อไป ดังนี้ 
1. ผลกำรประเมินตำมกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 ระยะครึ่งแผนแรก ตำมระบบ “FLEE-IS-MC” 

model ประกอบด้วย 8 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
1.1 F (Formulation of Strategic Plan) : กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
การจัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 วิเคราะห์ตาม CIPP model (Context Input 

Process Product) พบว่าเป็นกรอบแผนที่มีกระบวนการด าเนินงานอย่างครบถ้วน โดยก าหนด 10 เป้าหมาย คือ
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย (G1) เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต (G2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม (G3) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศในโลกาภิวัตน์ (G4) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย (G5) โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล (G6) 
การเงิน (G7) การก ากับมาตรฐาน (G8) และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ (G9) ความ
หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ (G10)” ประกอบด้วย 9 ทิศทาง (D1-D9) และ 47 แนวทาง ซึ่งก าหนดไว้เป็น
กระบวนการด าเนินงานอย่างกว้างๆ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

1.2 L (Linkage) : ควำมเชื่อมโยงของแผนยุทธศำสตร์  
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนระดับชาติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง พบว่าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาส่วน
ใหญ่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและทิศทางของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 แต่มีแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ไม่ได้ด าเนินการเชื่อมโยงดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในตามคู่มือ 
พ.ศ. 2553 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1) ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาบ่อยครั้ง ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการน าแนวทางตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 
ปี ฉบับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ โดยพบว่า มี 10 แนวทาง จาก 47 แนวทางของกรอบแผนฯ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  

1.3 E (Effectiveness of implementation) : ประสิทธิภำพในกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติจริง  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการถ่ายทอดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ โดยเผยแพร่เป็นเอกสารให้กับ
สถาบันอุดมศึกษา และประชุมชี้แจง ให้กับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา แต่ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจนถึงประธานหลักสูตร ท าให้การถ่ายทอดแผนฯ ขาด
ความต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค พบว่า ผู้บริหารและประชาคมอุดมศึกษาส่วนใหญ่
(ร้อยละ 95) ยังไม่รับทราบว่ามีการประกาศใช้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 รวมทั้งผู้บริหารบางส่วน
ไมเ่ข้าใจและไมเ่ห็นความส าคัญของการด าเนินการตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 นอกจากนี้จาก
ผลการจัดประชุม Focus Group ของผู้บริหารส านัก ผู้บริหารกลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงานของ สกอ. พบว่ามีบาง
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ส านักงานในสังกัดของ สกอ. ได้ด าเนินงานตามนโยบายของ สกอ. โดยไม่ทราบว่ามีความเชื่อมโยงกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ในประเด็นที่เก่ียวข้องหรือไม ่

1.4 E (Efficacy of Strategic Plan) : ประสิทธิผลของแผนยุทธศำสตร์หลังกำรปฏิบัติ   
ผลลัพธ์จากการน ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไปปฏิบัติ พบว่าบรรลุ

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ที่พัฒนามาจากวุฒิชัย 
ธนาพงศธร และคณะ (2552) จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีผลการด าเนินงานระยะครึ่งแผนแรก (พ.ศ.2551-2558) เท่ากับ
ร้อยละ 27.78 (บรรลุ 5 จาก 18 ตัวบ่งชี้) ดังนั้นในช่วงระยะเวลาครึ่งแผนหลัง (พ.ศ.2559-2565) สถาบันอุดมศึกษา
ควรพิจารณาน า 9 ทิศทาง 47 แนวทาง ไปปฏิบัติเพิ่มเติม เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย G1-G10 ของ
กรอบแผนฯ หรือควรปรับเปลี่ยน 9 ทิศทาง 47 แนวทางให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะแนวทางท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากไมไ่ด้รับการสนับสนุนด้านนโยบายหรืองบประมาณจากรัฐบาล 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานระยะครึ่งแผนแรก (พ.ศ.2551-2558) ตามเป้าหมาย G1-G10 ของกรอบ
แผนฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 

G1 : ยกระดับคุณภำพอุดมศึกษำไทย  
ในระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาส่วนมากมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน

คุณภาพของ สกอ. และ สมศ. อย่างต่อเนื่อง โดยมีสถาบันอุดมศึกษาร้อยละ 98.08 ที่ผ่านการรับรองจาก  สมศ. รอบ
สาม แต่พบว่าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมีความซ้ าซ้อน (สกอ./สมศ./กพร./
วิชาชีพ/ISO/EdPEx/AACSB/ABET) และเป็นภาระให้กับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนระดับ
คุณภาพของอุดมศึกษาไทย นอกจากนี้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพไม่ได้สะท้อนคุณภาพ และไม่ท้าทายให้
สถาบันอุดมศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพ ดังนั้นในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล  จ าเป็นต้อง
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารและประกัน
คุณภาพ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีวัฒนธรรมการท างานอย่างมีคุณภาพ  

G2 : เพื่อผลิตและพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพสำมำรถปรับตัวส ำหรับงำนที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต  
 สถาบันอุดมศึกษาส่วนมากมีการผลิตบัณฑิตตามศักยภาพและความต้องการของตนเอง ซึ่งมีบาง
สาขาไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เนื่องจากไม่มีแผนก าลังคนของชาติที่ครอบคลุมความ
ต้องการก าลังคนของประเทศในทุกสาขา ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตที่ตรง
กับความต้องการของประเทศและของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพบว่าในมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มมี
หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ/วิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชนในการสร้าง/พัฒนา/บริหาร
หลักสูตรเฉลี่ยร้อยละ 46.66 (เป้าหมายร้อยละ 95) จึงท าให้ได้บัณฑิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ดังนั้นประเทศไทยควรมีแผนพัฒนาก าลังคนของประเทศที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
เพ่ือให้มีการวางแผนผลิตบัณฑิตได้อย่างเหมาะสม  โดยเชื่อมโยง ตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา โดยวางแผนร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเด็กไทยในการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนอง
ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 รวมทั้งควรปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เพ่ือให้สามารถ
จ าแนกศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน เร่งพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้นให้มี
ความเป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้สามารถเป็นอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ 

G3 : พัฒนำศักยภำพอุดมศึกษำในกำรสร้ำงควำมรู้และนวัตกรรม   
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีพันธกิจด้านวิจัย เป็นพันธกิจที่ส าคัญ ซึ่งสกอ. ได้ มีการจัดกลุ่ม

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นหลักในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งผลการด าเนินงาน
พบว่าสถาบันอุดมศึกษามีการผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่มีงานวิจัยบางส่วนเท่านั้นที่สามารถช่วยชี้น า และตอบ
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โจทย์ปัญหาของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมมีอาจารย์วุฒิ
ปริญญาเอกน้อย (ร้อยละ 38.42) รวมทั้งงบประมาณด้านการวิจัยทั้งประเทศในภาพรวม ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ                  
ร้อยละ 0.47 ของ GDP (ข้อมูลจากสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย) ดังนั้นจึงควรเพ่ิม
งบประมาณและปรับปรุงระบบกลไกให้เอ้ือต่อการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้แก้ไขปัญหาของประเทศ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาศักยภาพและคุณวุฒิของอาจารย์และนักวิจัยให้สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของประเทศ 

G4 : เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศในโลกำภิวัตน์    
สถาบันอุดมศึกษาบางส่วนมีผลการด าเนินงานทีเ่พ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ 

โดยพัฒนาคุณภาพมุ่งสู่ระดับโลก (มีสถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับ QS Ranking ปี 2558 จ านวน 8 แห่งจาก 
263 แห่ง) แตเ่นื่องจากนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการศึกษาของชาติเปลี่ยนแปลงบ่อย และขาดความต่อเนื่อง ท า
ให้คุณภาพบัณฑิตโดยรวม ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ เมื่อพิจารณาจากงานนวัตกรรมก็พบว่ายังไม่สามารถ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้สภาสถาบันที่แสดงบทบาทหน้าที่ในการน าสถาบันอย่างมี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีเพียงร้อยละ 
43.56 จึงเป็นอุปสรรคในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุดมศึกษาไทย ดังนั้นรัฐบาลควรมีแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาวในการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของชาติ สร้างระบบและกลไกให้ เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันเพ่ือสร้างนวัตกรรม โดยให้สถาบันอุดมศึกษาทุก
แห่งได้ใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองในการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สามารถแข่งขันกับ
ประเทศอ่ืนได้เพ่ิมขึ้น  

G5 : สนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย  
สกอ. สนับสนุนให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา การวิจัย และ

บริการวิชาการที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค ทั้งในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ ท าให้สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งประสบผลส าเร็จในการพัฒนาของชุมชนเป้าหมาย ให้สามารถพ่ึงตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ควรก าหนดเป้าหมายในการให้บริการวิชาการระยะยาวอย่างชัดเจน 
เพ่ือช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในท้องถิ่น 

G6 : ใช้กลไกของธรรมำภิบำล  
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลัก         

ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ร้อยละ 92.42 (183 แห่ง จาก 198 แห่ง) ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งมีปัญหาด้านการ
บริหารจัดการ (กระบวนการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี และผู้บริหารระดับสูง มีความ
ซับซ้อน ขาดการถ่วงดุลอ านาจ และมีความขัดแย้งกัน ท าให้ไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีความรู้ มีศักยภาพเหมาะสม และมี               
ธรรมาภิบาลมาเป็นผู้บริหาร)  ระบบกลไกการประเมินสภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบันบางแห่งยังไม่เข้มแข็ง ไม่เป็นที่
ยอมรับของสังคมภายนอกส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันขาดความต่อเนื่อง ท าให้ความเชื่อมั่นต่อผลผลิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้น สกอ. ควรส่งเสริมสนับสนุนและก ากับติดตามให้สภาสถาบันและ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 10 ประการ    

G7 : กำรเงิน    
สกอ. มีการวางแผนการบริหารงบประมาณวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีการ

จัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาผ่านเครือข่ายอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค แต่ยังไม่เพียงพอในการสนับสนุน
โครงการของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาบัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งมีการบริหารการเงินตามระบบที่รัฐก าหนด ซึ่งบางแห่งมีกลยุทธ์
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การเงินที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ของการบริหารการเงินในทุกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สกอ. ควรจัดท า พรบ.อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตาม Performance based / Quality based  

 G8 : กำรก ำกับมำตรฐำน   
สกอ. มีระบบกลไกในการก ากับมาตรฐานโดยให้หลักสูตรที่เปิดใหม่หรือปรับปรุงใหม่ต้องแจ้งเพ่ือให้ 

สกอ. พิจารณาและรับทราบทุกหลักสูตร แต่การควบคุมก ากับดูแลโดยสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพน้อยและไม่
ต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งไม่ให้ความส าคัญ และไม่ได้
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอุดมศึกษา เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548  เป็นต้น ท าให้การ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ดังนั้น สกอ. ควรเพ่ิมมาตรการก ากับ
ติดตามสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีการด าเนินงานตามมาตรฐาน 

G9 : เครือข่ำยอุดมศึกษำบนพื้นฐำนของเสรีภำพทำงวิชำกำร  
สกอ. ได้สนับสนุนให้มีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค ซึ่งมีการท างานเป็นลักษณะเชิงพ้ืนที่ 

ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัด สกอ. ท าให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาคการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจบริการ ในการสร้าง/พัฒนาความรู้และนวัตกรรม เพ่ือต่อยอดการน าไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ในพ้ืนที่ ดังนั้น สกอ. ควรสนับสนุน และส่งเสริมให้การด าเนินงานของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษามีความ
เข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ รวมทั้งมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  

G10 : ควำมหลำกหลำยและเอกภำพเชิงระบบ  
 สถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลายในมิติต่างๆ เช่น ประเภทสถาบัน กลุ่มสถาบัน สถานที่ตั้ง 

จ านวนนักศึกษา ระยะเวลาที่ก่อตั้ง เป็นต้น ท าให้เกิดอุปสรรคในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาด้าน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ดังนั้น สกอ. ควรส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัด มีการทบทวนบริบท เป้าหมายและปรับปรุงการด าเนินงานของตนเอง
(Reprofiling/Transform/Reform)  โดยให้มีความสอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิด
เอกภาพเชิงระบบในการร่วมกันพัฒนาอุดมศึกษาไทยตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน ให้สามารถชี้น าและตอบโจทย์
ปัญหาของประเทศได ้

1.5 I (Impact to Social and Nation) : ผลกระทบของแผนยุทธศำสตร์ต่อสังคม  
ผลกระทบของแผนยุทธศาสตร์ต่อสังคมเชิงบวก พบว่ามีการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นเนื่องจากสถาบัน 

อุดมศึกษาได้ขยายการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกจังหวัดทั้งประเทศ ซึ่ง เปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกพ้ืนที่ได้
เรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นการเพ่ิมปริมาณ แต่พบว่ามีการควบคุมคุณภาพที่ไม่เข้มแข็ง ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคมเชิงลบ คือ การสร้างค่านิยมเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือปริญญาบัตร โดยไม่มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ตนเองและไม่ได้วิเคราะห์ถึงความรู้และทักษะความต้องการอย่างแท้จริงที่จะได้รับจากสถาบันอุดมศึกษา 

1.6 S (Sustainable) : ควำมย่ังยืนของกำรปฏิบัติตำมแผนยุทธศำสตร์  
การด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) พบว่า นโยบายและ

ทิศทางการศึกษาของชาติเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการด าเนินงานตามเป้าหมายและทิศ
ทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทย รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารบ่อย หรือมีผู้บริหาร
รักษาการเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
อย่างต่อเนื่อง 
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1.7 M (Monitoring) : กำรควบคุมก ำกับติดตำมผลที่เกิดขึ้นตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ระบบกลไกการควบคุมก ากับติดตามกระบวนการน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามกรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 และ 
11 มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ นอกจากนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการก ากับติดตามและการ
บริหารจัดการ ไม่ เป็นปัจจุบัน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ผู้บ ริหาร สกอ. รวมทั้ งผู้บริหารของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งไม่สามารถน ามาใช้ปรับเป้าหมาย ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

1.8 C (Continuous improvement) : กำรน ำผลที่เกิดขึ้นตำมผลยุทธศำสตร์ไปพัฒนำต่อยอด  
การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

เป็นประเด็นที่ส าคัญมากของการวางแผนยุทธศาสตร์ พบว่ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-
2565) ได้ด าเนินงานมาระยะครึ่งแผนแล้ว ซึ่งได้มีการติดตามและประเมินผล เพ่ือน าไปปรับปรุงในช่วงต่อไป ซึ่งอาจจะเป็น
การปรับปรุงกระบวนการท างานให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-
2565) ระยะครึ่งแผนหลังให้มากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
ระยะครึ่งแผนหลังให้มีเป้าหมายและทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตั้งคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพ่ือ
ทบทวนกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และด าเนินการจัดท าร่างกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
โดยค านึงถึงหลักการอุดมศึกษาและการเปลี่ยนแปลงบริบทอุดมศึกษา และบริบทโลก ดังนั้นข้อสรุปจากงานวิจัยฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนอุดมศึกษาฉบับใหม่ 
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G1:  ยกระดับคณุภาพอุดมศึกษาไทย         G6:  ใช้กลไกของธรรมาภิบาล  
G2:  เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรบังานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต  G7:  การเงิน   
G3:  พัฒนาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม     G8:  การก ากับมาตรฐาน 
G4:  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์      G9:  เครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ   
G5:  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย        G10: ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ 
 

 

อุดม 
ศึกษำ 
ไทย  

ปี 2558 

ปรับปรุง / พัฒนำ 

กำรปฎิรูป /                    
กำรทบทวนสมรรถนะ

ของสถำบัน 

ชุมชน 

นโยบายให้ ม/ส  
เพิ่มความสามารถ

การแข่งขัน 

ผู้บริหาร ม/ส 

โจทย์วิจัย 
ของประเทศ 

งบประมาณ 

แผนก าลังคน
แห่งชาติ สภาสถาบัน 

อาจารย ์

ระบบประกันฯ 

สภาสถาบันและ
ผู้บริหาร ม/ส 

มาตรการ       
การประเมิน
สภาสถาบัน/

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

 

สน.งบประมาณ สกอ. 

ระบบกลไก 
ประสานงาน 

สกอ. 

9 เครือข่าย 

เป้าหมายร่วม 

สถาบันอุดมศึกษา 

G1 G2 G3 G4 G5 

G6 G7 G8 G9 G10 

นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย
และขาดความต่อเนื่อง 

ผลิตบัณฑติไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและประเทศ 

 

งานวิจัยไม่ตอบโจทย์
ปัญหาและชี้น าประเทศ 

 

ประชาคมอุดมศึกษามีความ
ตระหนักด้านคณุภาพน้อย 

 

ชุมชนไม่สามารถพัฒนา
ตนเองอย่างยั่งยืน 

 
วิกฤติธรรมาภิบาล 

 
การจัดสรรงบประมาณไม่
ตอบสนองปัญหาประเทศ

ประเทศ 
 

ระบบกลไกการก ากับ
มาตรฐานไมเ่ข้มแข็ง 

 

ความเข้มแข็งของ              
9 เครือข่ายอุดมศึกษาน้อย 

 

สถาบันอุดมศึกษามี
เอกภาพเชิงระบบน้อย 

 

มาตรการ         
การบังคับใช้ 

ผู้บริหาร ม/ส หลักสตูร 

นักเรียน 

อุดม 
ศึกษำ 
ไทย  

ปี 2574 

อาจารย ์ อาจารย ์ อาจารย ์

งบประมาณ 

งบประมาณ 

สถาบัน 
อุดมศึกษา 

สถาบัน 
อุดมศึกษา 

ภำพแสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย G1-G10 

อาจารย ์
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2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำไทย 
จากผลการประเมินการด าเนินงานตาม 18 ตัวบ่งชี้ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.

2551-2565) พบว่ามีผลการด าเนินงานระยะครึ่งแผนแรก (พ.ศ.2551-2558) บรรลุความส าเร็จร้อยละ 27.78 (บรรลุ 
5 จาก 18 ตัวบ่งชี้) แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะมีการด าเนินงานตาม 4 พันธกิจหลักของอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง จาก
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าอุดมศึกษาไทย มีบทบาทน้อยในการชี้น า และ
แก้ปัญหาสังคม ท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยการก าหนดพันธกิจพิเศษเพ่ิม ในประเด็นที่
อุดมศึกษาไทยต้องมีบทบาท ภาระหน้าที่ ชี้น าและแก้ปัญหาสังคม ในช่วงระยะเวลาครึ่งแผนหลัง (พ.ศ.2559-2565) 
รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาน า 9 ทิศทาง 47 แนวทาง ไปปฏิบัติเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาไทยอย่างมีคุณภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย G1-G10 ของกรอบแผนฯ 

 
2.1 ด้ำนชี้น ำและแก้ปัญหำสังคม  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการชี้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านธรรมาภิบาลให้กับสังคม แสดงบทบาทหลัก
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางความคิด เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
หาทางออกให้กับปัญหาระดับประเทศ โดยเฉพาะก าหนดทิศทางการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยต้องตอบโจทย์ของสังคมและแก้ปัญหาของประเทศให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

2.2 ด้ำนผลิตบัณฑิต  
สถาบันอุดมศึกษาต้องผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามแผนก าลังคน

แห่งชาติ ให้สามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ รวมทั้ง
มีทักษะที่หลากหลาย เช่น ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะการเรียนรู้ ทักษะในการสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษา เป็นต้น 
และเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มประเทศอาเซียนและสังคมโลก มีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ สร้างบัณฑิต
ปริญญาตรีที่สามารถท างานได้จริง “บัณฑิตพร้อมใช้” รวมทั้งสร้างบัณฑิตปริญญาโท ปริญญาเอกที่มีความเป็นผู้น าทาง
ปัญญาที่ช่วยชี้น าและแก้ไขปัญหาสังคมได้  

2.3 ด้ำนผลิตงำนวิจัย  
สถาบันอุดมศึกษาควรเป็นเสาหลักของแผ่นดินในการสร้างโจทย์และผลิตงานวิจัยที่แก้ปัญหาและชี้น า

สังคมไทยได้จริง ตามบริบทและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
ไทย โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคการผลิตและผู้ใช้งานวิจัย  
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2.4 ด้ำนบริกำรวิชำกำร  
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดบริการวิชาการเชิงรุก เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ช่วยลดความขัดแย้ง

ของคนในสังคม ตอบโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น ชี้น าทิศทางการพัฒนาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มองค์กรธุรกจิ และชุมชนในท้องถิ่น  

2.5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 สถาบันอุดมศึกษาควรบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน/การ
วิจัย/การบริการวิชาการ และส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี คุณลักษณะความเป็นไทย โดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเน้นด้านศิลปวัฒนธรรม ควรสร้างองค์ความรู้ และสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รับรู้
และยอมรับในระดับสากล 

2.6 ด้ำนบริหำรจัดกำร  
สถาบันอุดมศึกษาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างความเชื่อมโยงของการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพคนไทยอย่างครบวงจร  มีระบบกลไก 
บริหารงบประมาณให้เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตตามแผนก าลังคนของประเทศ  การวิจัยและบริการวิชาการที่ชี้น า
และตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เป็นองค์กรที่มี                
ธรรมาภิบาล  มีระบบการประเมินธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารระดับสูง  
3. ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนอุดมศึกษำไทย 4 ประเด็น (LISQ) 

 

 

 
3.1 กลยุทธ์สร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่ยึดหลักธรรมำภิบำล  (Leader for Change with Good 

Governance : L) 
ต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของอุดมศึกษาไทย ปรับปรุงที่มาและระบบการคัดเลือก

นายกสภา กรรมการสภาสถาบัน และอธิการบดี  การพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ ให้มีความรู้
ความสามารถในการน าสถาบันอุดมศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเพ่ิมศักยภาพภาวะผู้น าและการบริหารความ
เปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษา สร้างระบบประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร รวมทั้งน า
ระบบประเมินฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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ตัวอย่างโครงการ:  
1) โครงการประเมินคุณภาพตนเองของสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 
2) โครงการ LEAD for Higher Education (Leadership Enhancement And Development : LEAD) 
3) โครงการประเมินธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับสูงของทุกสถาบันอุดมศึกษา 

3.2 กลยุทธ์พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงอุดมศึกษำไทยเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Education 
Information System : NEIS (Information for Higher Education Management : I) 

จัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศอุดมศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอุดมศึกษา โดยมีการใช้ Software Application 
ที่เหมาะสม จัดให้มีคณะกรรมการกลาง/หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ต้องรายงาน
ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศอุดมศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด และจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ และก ากับติดตาม ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา  
รวมทั้งมีการส ารวจข้อมูลที่สะท้อนคุณภาพของอุดมศึกษาในภาพรวม เช่น อัตราการได้งานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เป็นต้น 

ตัวอย่างโครงการ:  
1) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกลางอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือเชื่อมโยงกับศูนย์สารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาแห่งชาติ (National Education Information System : NEIS) 
2) โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและอัตราการได้งานท าของบัณฑิตปริญญาตรีของ

ประเทศไทย ในช่วงปี 2555-2559  เปรียบเทียบกับปี 2560-2564  
3) โครงการ (น าร่อง) การจัดท าแผนก าลังคนแห่งชาติ โดยความร่วมมือของทุกสถาบันอุดมศึกษาและ

กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐและเอกชน 
3.3 กลยุทธ์จัดสรรงบประมำณอุดมศึกษำไทย (Satang for National Goal : S) 
การจัดสรรงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ควรให้สอดคล้องกับระดับคุณภาพ ประเภทของ

สถาบันอุดมศึกษา และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ Reprofiling 
สถาบันอุดมศึกษาตามนโยบายของ สกอ. ในการผลิตบัณฑิตตามแผนก าลังคนของชาติ การวิจัยและการบริการ
วิชาการที่ชี้น าสังคมและตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ รวมทั้ งการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย 

ตัวอย่างโครงการ:  
1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างการเงินอุดมศึกษา โดยส านักงบประมาณและ สกอ. 
2) โครงการประเมินศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อเป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณท่ี

สอดคล้องเหมาะสมกับผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3) โครงการวางระบบกลไกด้านการเงินให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและหน่วยงานเอกชน เข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย เพ่ือสนับสนุนโครงการ Public Private Partnership 
3.4 กลยุทธ์ปรับระบบประกันคุณภำพอุดมศึกษำไทย (Quality Assurance for Higher Education : Q)  
ต้องมีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท าระบบ Ranking ระดับสถาบันจ าแนกตาม

ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสม รวมทั้งจัดท า Ranking ระดับหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือสร้างศักยภาพ
การแข่งขันในกลุ่มประเภทเดียวกัน และมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน การปรับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับประเภทของสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยชุมชน และสถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. 
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ตัวอย่างโครงการ:  
1) โครงการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2) โครงการ (น าร่อง) พัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่มีความพร้อมให้มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล 
3) โครงการจัดอันดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย (Thailand Higher Education Ranking) 

 ระดับสถาบัน : ตามประเภทสถาบัน 
 ระดับหลักสูตร : ตามกลุ่มสาขา 

4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำกรอบแผนอุดมศึกษำฉบับใหม่  
ในการจัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาฉบับใหม่ ควรมีการก าหนดเป้าหมาย ทิศทางและตัวบ่งชี้ของกรอบแผน

อุดมศึกษาฉบับใหม่ที่ชัดเจน มีกระบวนการ/ทิศทาง/นโยบาย/แนวปฏิบัติที่หลากหลาย แต่มีเอกภาพเชิงระบบ เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง ซึ่งจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุดมศึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ควรให้
สถาบันอุดมศึกษาน าระบบการทบทวนสมรรถนะตนเอง (Reprofiling) มาใช้เพ่ือระบุศักยภาพของสถาบันและจัดท า
ข้อตกลงร่วมในการพัฒนาอุดมศึกษาตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ
อย่างทั่วถึงและชัดเจน ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน  

นอกจากนี้ควรมีการก าหนดบทบาทของ สกอ. ให้ชัดเจนในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบแผน
อุดมศึกษาฉบับใหม่ และส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาไดด้ าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งต้อง
มีกระบวนการก ากับติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบอย่างชัดเจน และมีการรายงานผลการด า เนินงานของ
อุดมศึกษาสู่สาธารณชนเป็นระยะ 
5. ข้อเสนอแนะกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ  

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ มีความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของแผน ซึ่งอ้างอิงตามทฤษฎี 80 : 20 
หมายถึง ผลการด าเนินงานที่บรรลุความส าเร็จตามแผน ขึ้นอยู่กับการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 80 : คุณภาพ
ของแผน ร้อยละ 20 ดังนั้น สกอ. และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับต้องให้ความส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ตั้งแต่กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก การก ากับติดตาม ตลอดจนการประเมิน
ความส าเร็จของแผน โดยวางกรอบแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาระบบและกลไกให้มีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในประชาคมอุดมศึกษา การพัฒนาระบบและกลไกในการก ากับติดตามประเมินผล การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับใหม่ รวมทั้งใช้มาตรการด้านงบประมาณและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้แผนไปสู่การปฏิบัติได้ผลส าเร็จจริง 
6. ข้อเสนอแนะในกำรติดตำมประเมินผล 

รัฐบาลต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ประสานงานให้มีการด าเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งก ากับติดตาม และประเมินกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับใหม ่และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 เป็นระยะๆ อย่างน้อย 2 ช่วงเวลาในกึ่งกลางแผนและ
สิ้นสุดแผน โดยรายงานผลการประเมินต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงที่มี
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงบประมาณ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง องค์กรวิชาชีพ ตัวแทนองค์กรผู้ใช้บัณฑิต และเผยแพร่สู่สาธารณชนด้วย 
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Executive Summary 

The Framework of the Second 15-Year Long Range Plan on Higher Education of Thailand 
(2008-2022) was designed with the consideration of integration and overall dimension of higher 
education development. It has been used to broadly determine the direction of the 
developmental strategies which includes 2 essential parts. The first part is about the foresight 
analysis of external factors which have the effects on higher education, Thailand, and the whole 
world. This is composed of 7 factors: the change in population, energy and environment, 
employment and future labor market, conflict and violence management, decentralization in 
government, Thai adolescence & learners and future graduates, and sufficient economy. The 
second part are 9 internal factors of higher education system : the joint to other educational 
levels, the present higher education problem-solving, good governance and management, the 
development of national competition capacity, finance, human resource development, higher 
education network, higher education development in specifically developing area (Three provinces 
in the South boundary), and learning infrastructure. From The Framework   of the Second 15-Year 
Long Range Plan on Higher Education of Thailand  (2008-2022), there has been passed on to                
3 plans (Five-year Higher Education Development Plan); they are  The 10th Higher Education 
Development Plan (2007-2011), The 11th Higher Education Development Plan (2012-2016) and The 

12th Higher Education Development Plan (2017-2021) (now being developed). The 18 indicators of 

Wuthichai Thanapongsathorn et al. (2009) are used to assess the performance outcomes being 
concordant to the goals of The Framework  of the Second 15-Year Long Range Plan on Higher 
Education of Thailand (2008-2022) as follows: to level up the quality of higher education in 
Thailand (G1), to qualified graduate and adaptable to the work for life (G2), to develop higher 
educational potentiality in creating  knowledge and innovation (G3), to increase competition 
capacity of the nation in globalization (G4), to promote sustainable development all across 
Thailand (G5) with the use of good governance (G6), finance (G7), standard control (G8), higher 
educational network on the basis of academic freedom (G9), systematic diversity and unity (G10). 

On the mid period of The 11th Higher Education Development Plan (2012-2016) in which 

there are many aspects of changes, such as politics, economic, scientifically technological advance, 
educational management policy, the policy of entering ASEAN community, social current issues of 
direction and higher educational management model being open for everyone, and the increase of 
national competition capacity on the world stage. The vision determined in this plan is that 
“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 
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Philosophy; has an important role in ASEAN Community and going to the world class.” To achieve 

this, the objectives are focused 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.” 

Objectives:   
1. To follow up and assess The Framework  of the Second 15-Year Long Range Plan on 

Higher Education of Thailand (2008-2022); half-plan period (2008-2014), and The 11th Higher 

Education Development Plan (2012-2016); half-plan period (2012-2014), on both performances of 

the Office of Higher Education Commission (OHEC) and higher educational institutes. 
2.  To evaluate the quantitative and qualitative achievement of The Framework  of the 

Second 15-Year Long Range Plan on Higher Education of Thailand (2008-2022) half-plan period 
(2008-2014) on the issues of the direction and policy of the Plan, together with studying key 
success factors, problems and policy-related suggestions in mobilizing the latter half-plan period  
(2015-2021) in order to make The 12th Higher Education Development Plan (2017-2021) and The 
Framework  of the Third 15-Year Long Range Plan on Higher Education of Thailand (2017-2031).  

3.  To evaluate the quantitative and qualitative achievement of the performance according 
to the indicators and the performance goals determined in The 11th Higher Education 

Development Plan (2012-2016) half-plan period (2012-2014), and to study success factors, 

problems, and policy-related suggestions for being applied to review and improve the strategies to 
be used in the latter half-plan period (2015-2016) and to make the 12th Higher Education 

Development Plan (2017-2021). 

4.  To study the transfer of The Framework of the Second 15-Year Long Range Plan on 
Higher Education of Thailand (2008-2022) into the 10th Higher Education Development Plan (2007-
2011) and the 11th Higher Education Development Plan (2012-2016) in comparison to the visions 
and goals of The Framework plan and the policy-related suggestions for the plan implementation 
in order to achieve the visions and goals at the end of The Framework plan.  
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. Besides, the 
“FLEE-IS-MC” model, the strategic plan assessment system which has been developed by the 
research team in reference to strategic planning process (SWOT Analysis) and the Five OECD/DAC 
Principle for Evaluation of Development Assistance (Relevance/Effectiveness/Efficiency/Impact/ 
Sustainability) of OECD/DAC (the Organization for Economic Cooperation and Development/ 
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Development Assistance Committee), is used as the systematic assessment for the plan 
formulation, plan implementation, performance evaluation, follow-up, and taking the performance 
outcomes of the present plan to formulate the future plan.   

The qualitative and quantitative data were collected from 263 higher educational institutes 
subsidiary and unsubsidiary to OHEC (Office of Higher Education Commission) and from other 
related organizations as well. It is also about idea welcoming by brainstorming among 1,244 
stakeholders from public and private sectors. There were more than 15 meetings from July until 
December 2015. The information gained from studying are: 1) the data from online questionnaires 
about curriculums teaching and learning, research, academic services, administration and budget 
were collected from 155 higher educational institutes. 2) the data from related organizations :- 
Commission of Higher Education Quality Assurance (CHEQA) Online database, external assessment 
database of Office of Nation Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) 
(ONESQA), QS ranking database, data from the Higher Education Information unit of the Office of 
Higher Education Commission, data from the Bureau of Budget, and the data from The National 
Institue of Educational Testing Service (Public Organizational). 3) the data received from 
interviewing academics who related public and private sectors, including representatives from 
professional councils and associations. 4) the data from group meetings of administrators and 
personnel of the Office of Higher Education Commission. 5) the data from the brainstorming 
meetings of the administrators, academics, graduate users, students and parents, heads of 
curriculums and staff, and alumni of the higher educational institutes networks of Thailand within   
9 regions. After data collection, the research team analyzed and synthesized the data, and made 
the report as a preliminary result, then presented in the peer meeting of higher educational 
academics for reviews and suggestions on January 14th, 2016. The research team revised the report 
and presented the revised version to OHEC meeting on February 10th, 2016 for additional 
suggestions before completing the final report. 

The limitation of this assessment process for the plan’s performance outcomes is formative 
analysis which must be followed until the plan ends in 2022. It is the performance assessment 
according only to the indicators determined in each plan-18 indicators in The Framework  of the 
Second 15-Year Long Range Plan on Higher Education of Thailand (2008-2022); half-plan period  
(2008-2014), 26 indicators in the 10th Higher Education Development Plan (2007-2011), and 15 
indicators in the 11th Higher Education Development Plan (2012-2016); half-plan period (2012-
2014). The mentioned indicators cannot reflect the whole performance outcomes from all of the  
9 directions and 47 guidelines determined in The Framework of the Second 15-Year Long Range 
Plan on Higher Education of Thailand (2008-2022). This may causes the assessment results of some 
goals being unclear and debatable. 
Result Summary:  In this report, the progress of the performance outcomes of The Framework  of 
the Second 15-Year Long Range Plan on Higher Education of Thailand (2008-2022); half-plan 
period, which reflex both quantitative and qualitative data really occurred in 2008-2014, is shown 
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as : The assessment results, 6 policy-related suggestions, 4 strategic suggestions with ready-to-
implement projects, the suggestions for bringing the strategic plan to implementation and the 
suggestions for improving the monitoring process of performance in the latter half of the plan. 

1. The assessment results 
 The assessment results of The Framework of the Second 15-Year Long Range Plan on 
Higher Education of Thailand (2008-2022); half-plan period (2008-2014) according to FLEE-IS-MC 
model are shown in the following 8 aspects:  

1.1 F (Formulation of Strategic Plan) : Strategic Planning Process 
Formulation of The Framework  of the Second 15-Year Long Range Plan on Higher 

Education of Thailand (2008-2022) analyzed by CIPP model (Context, Input, Process, Product), has 
been found that The Framework is completely processed into 10 goals : The Thai higher education 
system of high quality (G1). Such system will lead to production and development of graduates of 
quality, capable of life long work and adjustment (G2). Knowledge and innovation (G3), basic and 
critical to the country’s global competitiveness (G4) and supportive of sustainable development in 
every part of Thailand, will be major outcomes (G5). The quality system will be achieved through 
mechanisms and measures of good governance (G6), financing instrument (G7), higher education 
standards (G8) and university networking (G9). Foundation to this is the university academic 
freedom, diversity and unity of the system (G10). It is also composed of 9 directions (D1 - D9) and 
47 guidelines which be considered as a general performance process for higher educational 
institutes to use as the ways for development.  

1.2 L (Linkage) : The Linkage of Strategic Plans  
The Framework of the Second 15-Year Long Range Plan on Higher Education of Thailand 

(2008-2022) has connection with The National Economic and Social Development Plan, the 10th 
edition (2008-2011) and with the other related national plans. It is found that most of the strategic 
plans of higher educational institutes are linkaged with the goals and directions determined in The 
Framework of the Second 15-Year Long Range Plan on Higher Education of Thailand (2008-2022), 
However, there are stll unlinkage strategic plans of some institutes; data from the internal quality 
assessment results as presented in the manual in year 2010 (Indicator 1.1 : Plan Development 
Process : Standard Criteria 1). This might be resulted from the frequent changes of in the institute 
administrators which causes noncontinuity in implementing the guidelines. It found that 10 from 47 
guidelines have not been done.  

1.3 E (Effectiveness of implementation) : The Effectiveness of Transferring Strategic Plan into 
Actual Implementation  

The Office of the Higher Education Commission has publicized  The Framework of the Second           
15-Year Long Range Plan on Higher Education of Thailand (2008-2022), the 10th Higher Education 
Development Plan (2008-2012) and the 11th Higher Education Development Plan (2012-2016) to all 
higher educational institutes and holding institute executive meetings as well. However, due to the 
changes of institute executives : University Council Committee, President, Dean, Director of  



E 
 

 
 

Curriculum, make the plan transferation uncontinuity. As a result of higher educational network 
meetings in 9 regions, it is found that approximately 95% of institute executives and higher 
educational personal have not been informed about it, and some of the institute administrators do 
not realize the importance of performing according to The Framework of the Second 15-Year Long 
Range Plan on Higher Education of Thailand (2008-2022). Besides, from the focus group meetings of 
the OHEC Bureau Executives, Director and officers, it is also found that some bureaus subsidiary to 
OHEC have perform according to the policy of the OHEC without knowing whether the 
performance has linkaged to the related issues in The Framework of the Second 15-Year Long 
Range Plan on Higher Education of Thailand (2008-2022).  

1.4 E (Efficacy of Strategic Plan) : The Efficacy of Strategic Plan after Implementation 
The implementation outcomes during the first half period (2008-2014) of The Framework 

of the Second 15-Year Long Range Plan on Higher Education of Thailand (2008-2022) have 
achieved 27.78%, or 5 from 18 indicators (developed by Wuthichai Thanapongsathorn et al., 2009). 
So, in the latter half of the Plan (2015-2022), the higher educational institutes should keep on 
implementing the 9 directions and 47 guidelines in order to achieve the goals of G1-G10 of The 
Framework or adjust them to be suitable for the changing situations, especially adjusting the 
guidelines that are unable to be performed as they are not supported by policy or budget from 
the government.  

The analysis of performance results according to the goals of G1-G10 in the first half period (2008-
2014) are shown as follows: 

G1 : The Thai higher education system of high quality  
The most of the higher educational institutes have continuously developed the 

quality of education according to quality assurance systems of OHEC and ONESQA, and there are 
98.08% of the higher educational institutes can be accredited by ONESQA in the third round 
assessment. It is also found that the systems and mechanism of internal and external educational 
quality assurance of OHEC, ONESQA, professional councils, ISO, EdPEx, AACSB, ABET overlap one 
another, so they turn to be the burden for higher educational institutes and also the hindrance in 
mobilizing the quality of Thai higher educational institutes. Moreover, the indicators of quality 
assurance do not reflect the expected quality and not challenge the institutions to upgrade their 
quality. Consequently, in upgrading the quality of Thai higher education to international standard, 
it is necessary to strengthen educational quality assurance systems, develop database systems for 
administration and quality assurance, and to inspire all levels of personnel to have working quality 
culture.    

G2 : To production and development of graduates of quality, capable of life long 
work and adjustment  

Most of the higher educational institutes produce their graduates as their own 
potentiality and their needs. Some fields of study, they are not the needs of graduate users, 
neither in quantity nor quality, nor the correlation with the National Economic and Social 
Development Plan and National Development Strategy. As we have no national manpower plan 
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which is able to cover the national manpower needs in all branches, the higher educational 
institutes are unable to use the plan as the guideline for graduate production that can match the 
needs of the nation and graduate users in both quantity and quality. There are 46.66 percentage of 
the curriculums that have collaboration in making, developing and administrating curriculums with 
professional or academic organizations, and graduate users of both pubic and private sectors  while 
the goal of academic collaboration is 95%. This causes uncorrelation in graduate production to the 
needs of graduate users. Consequently, Thailand have to make Manpower Development Plan 
which correlates to the National Economic Development Plan for an appropriate graduate 
production plan connecting to foundation education, vocational education and higher education. 
There should be cooperative planning for developing potentiality and capability in learning of Thai 
students to respond the challenge occurred in the 21st century. There should be an improvement 
in admission system being able to classify potentiality and ability of the learners. The quality of 
faculty members, as well as experts and specialists, should be urgently developed in order to be 
more knowledgeable, competent, efficient and professional instructors.   

G3 : Knowledge and innovation  
The research mission is a must and really important for all higher educational 

institutes. The national research universities have been formed in a group in order to be the pillar 
for creating knowledge and innovation for the country. The researches have been produced 
continuously, however only some researches are able to guide and respond to the national 
problems. This might be caused by a little number of university instructors with doctorate degree 
(38.42%) and the budget for researches; year 2013, it was 0.47% of GDP (reported by Science 
Technology and Innovation Association of Thailand). The research budget should be increased and 
the mechanical system should be improved for facilitating research production as to create new 
knowledge and innovation which can be concretely applied to national problem-solving and being 
in time to the changes, especially in promoting potentiality and competence faculty members and 
researchers to be able to produce more quality researches for the country’s needs. 

G4 : Basic and critical to the country’s global competitiveness  
Some higher educational institutes have performance results that can help to increase the 

national competition capacity in globalization as they develop their own quality aiming at world standard,         
8 from 263 institutions were ranked in QS Ranking in 2015. However, there are frequent changes and 
noncontinuousness in national education policy and direction, as a whole, these make the quality 
of our graduates unable to compete with other nations. When considering innovation, it is found 
that they cannot increase the competition capacity of the nation. As only 43.56% of Institute 
Councils show the roles of leading their institutions with quality and good governance and 
emphasize on institute development to be learning organizations, this, therefore, hinders the 
competition capacity of Thai higher education. So, the government should make a long-term 
strategic plan for increasing national competion capacity; they should construct systems and 
mechanism of collaborations between higher educational institutes and industrial sector in 
cooperatively developing research problems of innovation creation. They should also promote the 
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expertise of every institution to create knowledge and innovation for enhancing the quality of their 
graduates to increasingly compete with those of the other countries.   

G5 : Supportive of sustainable development in every part of Thailand  
 Supported by The Office of Higher Education Commission, the philosophy of 
sufficient economy has been used in educational management, research, and academic services 
emphasizing on collaborative performance of the 9 regions of the higher education networks in 
projects, activities, and budget. This makes some institutions succeed in helping the targeted local 
communicates to be developed until they are able to continuously depend on themselves. As a 
result, every higher educational institute should obviously aim at long-term academic services to 
help the creative sustainability for the local communities. 
  G6 : Mechanisms and measures of good governance  

Due to the internal quality assessment results, 92.42% of the higher educational institutes 
(183 from 198 institutes) have good governance in administration and management. However, in some 
institutes, there are managerial problems; for example, the election process of the chairman and 
the members of university councils, the president of a university and university executives is 
complicated and lacking of good governance. Besides, the mechanical system of evaluating 
university councils and university executives is not effective and unacceptable for the public. 
Consequently, this results showed uncontinuousness of institutes’ management effects to the 
overall institution products. The Office of Higher Education Commission should promote and 
monitor the performance of 10 principles of good governance practiced by university councils and 
president.   

G7 : Finance     
Although the Office of Higher Education Commission has planned research budget 

management for the National Research University, as well as budgeting for higher educational 
institutes through the 9 regions of the higher education networks, it is not enough for supporting 
the projects of universities in qualified graduate, research, and academic services  responding to the 
nation’s needs. Besides, there is the finance management as determined by the government in every 
public university that has obvious and effective financial strategy, so it causes a big leap in 
development. For the efficiency and effectiveness in financial management in all public institutes, 
the OHEC should make the Act of higher education concerning with finance to be used in public 
university management and in private university promotion and consent the budget accordingly 
based on performance and quality (Performance-based / Quality-based budgeting).  

G8 : Higher education standards  
                      From the internal quality assessment results, it is found that some of the higher 
educational institutes do not concern on the higher educational standard: Curriculum Standard 
2005, Thai Qualifications Framework for Higher Education 2009, Standard for Distance Learning 
2005, etc. This causes ineffective performance as determined by those standards, so the OHEC 
should communicate and monitoring the performance of all universities and institutes, both 
subsidiary and unsubsidiary to the OHEC, to perform more effectiveness.  
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G9 : University networking  
The Office of Higher Education Commission has supported the formation of Higher 

Educational Networks composed of universities and institutes in area based, both subsidiary and 
unsubsidiary to the OHEC, in 9 networks. For the collaboration with production sector, industrial 
sector and hospitality sector in building and developing knowledge and innovation to further to 
the commercial production in the areas, the OHEC should, therefore, support and encourage the 
higher educational networks to perform with more strength, especially in graduate quality 
development, research and academic services responding to the national needs, and in monitoring 
the higher educational networks’ performance as well.   

G10 : Diversity and unity of the system  
 There is a dimensional variety among higher educational institutes, such as the 

categories and the groups of institutions, the locations, the number of students, the establishment 
times, etc. The share vision of Thai Higher Education must be setting for graduate production, 
research, and academic services which respond to the national needs. Consequently, the Office of 
Higher Education Commission should support universities and institutes, both subsidiary and 
unsubsidiary to the OHEC, to review their context and goals, and to improve their own 
performance correspondingly. The OHEC should promote the direction of development and the 
unity in collaboratively developing Thai higher education performances accordingly to the 
potentiality of each institute to be able to guide and answer the national problem.  

1.5 I (Impact to Society and Nation) : The Impact of the Strategic Plan on Society  
The positive impact on society is educational opportunity to the rural areas. With the 

higher education teaching and learning expansion for every province all across the country, it 
opens to the students in all areas to have a chance to study in higher educational institutes. But it 
is also found that there is no strong quality control. Therefore, negatively impacts on society is the 
value of higher educational study for a degree certificate has been built without self potential 
analysis, without analysis of the real need, knowledge and skills gained from the university.  

1.6 S (Sustainability) : Sustainability of Strategic Plan Implementatiion 
From the implementation of The Framework of the Second 15-Year Long Range Plan on 

Higher Education of Thailand (2008-2022), it is found that the policy and the direction of national 
education have frequently been changed. This causes the lack of continuity and sustainability in 
performing accordingly to the goals and directions of Thai higher education development as well 
as there are frequent changes of executive teams or only acting administrators in some of the 
higher educational institutes. 

1.7 M (Monitoring) : Monitering the Outcomes of the Strategic Plan  
 Monitoring and controlling mechanical system provided for the process of plan 

implementation and the outcomes occurred from The Framework of the Second 15-Year Long 
Range Plan on Higher Education of Thailand (2008-2022), The 10th Higher Education Development 
Plan and The 11th Higher Education Development Plan is not effective enough. There is also no 
strong mechanism for update and in-time data collection used in monitoring. Consequently, the 
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executives of the OHEC and of every higher educational institute cannot bring the results to adjust 
the goals and strategies to be appropriate with the current situations. 

1.8 C (Continuous improvement) : Bringing the Outcomes of the Strategic Plan to 
Further Development  

The strategic plan must be review in-time and appropriately interrelated to the changing 
situations are very essential for strategic planning. The Framework of the Second 15-Year Long 
Range Plan on Higher Education of Thailand (2008-2022) has been in a half-way implementation 
and it has been monitored and assessed for further improvement. There should has working 
process improvement for more responding to the goals of The Framework in the latter half period, 
or improving the goals and directions to be more appropriate and correlated with the changes of 
Thai society and world society. For this issue on February 11, 2015, the OHEC formed a 
subcommittee to review and draft The Framework of the Third 15-Year Long Range Plan on Higher 
Education of Thailand (2017-2031) and The 12th Higher Education Development Plan (2017-2021) 
with the consideration of higher education principles and the changes of higher education context 
and the world context. The conclusions of this research will be the reference data for making The 
Framework of the Third 15-Year Long Range Plan on Higher Education of Thailand (2017-2031). 
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2. Policy Suggestions for Thai Higher Educational Development 
           From the overall performance outcome assessment according to the indicators of 
The Framework  of the Second 15-Year Long Range Plan on Higher Education of Thailand (2008-
2022), in the first half period of the Plan (2008-2015), only 27.78% (5 from 18 indicators) have been 
achieved, even though universities and institues have continuously performed the 4 core missions 
of higher education. According to performance analysis and empirical data, it shows that higher 
education in Thailand has less leading role in solving the problems of the nation. This makes the 
country encounter many problems, such as economic, social, political, power and enviromental 
problems. The researchers propose some policy suggestions in determining more special missions 
for answering the national questions. Thai higher education must take the role of guiding and 
solving the social problems, together with taking into the consideration about implementing               
9 directions and 47 guidelines of The Framework plan, to effectively develop Thai higher education 
management and achieve the goals of G1-G10. The followings are the mission suggested: 
 

 
 
2.1 Guiding and solving social problems 

        Higher educational institutes must guide and be the role model of good governance 
for the society. They must also play the main role in solving social problems about the conflicts 
of thought, economy, society, politics, energry and environment of nation. They have particularly 
to determine the direction of graduate production, research, and academic services with more 
abstract answers and solutions to social problems.  

2.2 Graduate Production  
        Higher educational institutes must produce graduates that being responsive to the 
national needs, following the National Manpower Plan determined. The graduates must be able 
to compete with the others in world communities. They must be able to adjust themselves to 
career, social and environmental changes. They must also have various skills, such as life skills, 

Management for the 
quality of  Thai 

Higher Education 
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Research 
Academic 
services 

Art and Culture 
Preservation 

Graduate 
production 
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learning skills and communication skills in more than 2 languages. They have to acquire cultures 
of ASEAN countries and world communities, and have analytical skills, critical skills and synthetic 
thinking. The institutes have to produce the bachelor degree graduates who are able to actually 
work, or be “ready-to-work graduates”, as well as producing graduates of master’s and doctorate 
degrees who are intellectual leaders to guide and solve social problems.  

2.3 Research production 
 Higher educational institutes should be “The Pillar of the Land” in questioning and 

producing researches which truly solve the problems and lead Thai society accordingly to the 
context and potentiality of the institutes. Importantly, this role should be responsive to the needs 
of Thai society by the collaborative integration with production sector and research users.  

2.4 Academic services  
Higher educational institutes must provide proactive academic services to promote 

national development and to reduce social conflicts. These academic services must be able to 
answer community’s problematic questions and guide the sustainable direction of development 
mainly based on the sufficiency economic philosophy. The higher educational institutes Rajabhat 
group have to be the center of knowledge and learning resource for the SME (Small and Medium 
Enterprise) and local communities.  

2.5 Art and culture preservation 
 The universities and institutes should integrate art and culture preservation into the 
process of teaching and learning, research, academic services. Including promotion and conservation of 
tradition, culture and Thainess, especially art and culture specialistic universities, they should create 
knowledge and standards of Thai tradition and culture to be universally recoginized and accepted. 

2.6 Administration and management 
The universities and institutes must cooperate with the Ministry of Education in 

building the correlation among the basic education, the vocational education, and the higher 
education in order to uplift the quality of education for Thai people wholly. There should has an 
effective system of appropriate budgeting for graduate production according to the National 
Manpower Plan, as well as the research and academic services that can guide the direction and 
give the answers to problematic questions of the nation. All institute executives should be trained 
in leadership for changes. Moreover, the higher educational institutes must be the organizations 
with good governance and have the good governance assessment system for university council 
and president. 
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3. The 4 Aspects of Strategic Suggestions for Mobilizing Thailand Higher Education (LISQ) 
Key Strategies for Thailand Higher Education Mobilization 

 

 
3.1 Strategy “Leader for Change with Good Governance” (L) 
      The good governance management of Thai higher education should be improved; 

improvement of selection system for chairman of university council, council members and the 
president. There must be appropriated training systems for all levels of executives for being 
knowledgeable and capable to lead higher educational institutes with good governance, the 
capacity for leadership and change management. The enhancement system for the executives 
and administrators competency may change and improve higher educational institute’s quality. 
Besides, the institute assessment system for good governance should be wholly established and 
concretely implemented as well. 

Project Examples: 
1. Quality Self-Assessment Project for every university council committee. 
2. LEAD for Higher Education Project (Leadership Enhancement And Development: LEAD). 
3. Good Governance Assessment Project for executives of all universities. 

3.2 Strategy “Information for Higher Education Management” (I) 
       For this strategy, there should be the higher education information center and 

networks for higher education management with the use of appropriate software application, and 
a central liable committee or organization facilitating every institute in reporting information 
through higher education information system in determined time. There should also be the 
evaluation of effectiveness and efficiency of the applied technology, monitor and follow up the 
reliability of the information in the higher education central database system, all together with 
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data survey which responds to the overall higher education quality: employment rate, satisfaction 
of graduate users, etc.   

Project Examples: 
1. The project of establishing the National Higher Education Information Operation 

Center to correlate with the National Education Information System (NEIS) 
2. The Graduate Users’ Satisfaction Survey Project and the project of the Survey of  

Employment Rate of Thai Bachelor’s Degree Graduates in 2012-2016 comparing to 
the rate in 2017-2021  

3. The pilot project of National Manpower Plan formulated by the cooperation of all 
higher educational institutes and the groups of graduate users from public sector 
and private sector 

3.3  Strategy “Satang for National Goal”(S) 
       Thai higher education budgeting for public institutes should be corresponded to 

their types, quality levels, and the directions of national development by considering the 
appropriateness responding to reprofiling of the higher educational institutes. The budgeting 
system should correlate with the OHEC policy in graduate production according to National 
Manpower Plan, research and academic services, that able to guide and provide the answers to 
problematic questions of the nation, together with the budget for supporting private institutes to 
take part in higher education development. 

      Project Examples: 
1 The Higher Education Financial Improvement Project by Budget Bureau and OHEC. 
2 The project of Public University Capacity Assessment as the guideline for budgeting 

appropriately corresponded with qualitative and quantitative performance. 
3 The project of Laying Financial System for allowing private universities and 

organizations to take part in Thai higher education development in order to 
support Public Private Partnership Project. 

3.4  Strategy “Quality Assurance for Higher Education” (Q)  
        There must be improvement in educational quality assurance system and 

university ranking system, as well as curriculum ranking, to categorize higher educational institutes 
for competitive capacity in the same category. The educational quality assurance system should 
be corresponded with the categories of Thai higher educational institutes: public universities, 
Rajabhat universities, Rajamangala university of technology, private universities, community 
colleges, and higher educational institutes unsubsidiary to OHEC.    
           Project Examples: 

1 Higher Education Quality Assurance System Reformation Project. 
2 The pilot project of In-Readiness Curriculum Quality Development aiming at 

international standards. 
3 The project of Thailand Higher Education Ranking. 
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 Institute level: for each institute categories. 
 Curriculum level: for each program categories. 

4. Suggestions for Making the New Version of Higher Education Framework Strategic Plan 
                    In making the new version of higher education framework plan; the goals, 
directions and indicators of the framework plan should be obviously determined. There should 
be diverse directions, policies, and guidelines but with unity in allowing all higher educational 
institutes could be applied appropriately to their own context. The cooperation between relating 
parties and stakeholders of higher education should be emphasized. Moreover, higher 
educational institutes should apply reprofiling or self-potentiality review system for indicating 
institute’s capability and making mutual agreement on higher education development in related 
points, as well as having a clear resource and budget system covering all public and private 
universities/institutes. 

Besides, the role of the OHEC should be determined clearly in the performance related 
with the new version of the framework plan. The OHEC should promote and support universities 
to perform according to the goals determined, and they should also report the performance 
results to the public periodically.   

5. Suggestions for Plan Implementation  
The strategy of implementation is the most important to the achievement of the goal as 

referred in the “80 : 20 Theory”. It means that performance results which are achieved depend on 
the ratio between 80% of the plan implementation and 20% of the plan quality. Consequently, the 
OHEC and  all executives of the institutes have to realize and actually implement it; including  the 
process of understanding, recognizing, monitoring, and evaluating plan achievement as well. It will be 
successful by setting the guidelines for the cooperation from all parties and stakeholder in higher 
education community. The key success factor of The Framework of the Third 15-Year Long Range Plan 
on Higher Education of Thailand (2017-2031) are the developing, implementation, monitoring and 
assessment include the performance data, budgeting and quality assurance.  

6. Suggestions for Monitoring and assessment of The next Framework plan 
The Government must appoint the Strategy Mobilization and Monitoring National 

Committee for promoting, supporting, collaborating in performing according to the Plan, 
monitoring and assessing of The Framework of the Third 15-Year Long Range Plan on Higher 
Education of Thailand (2017-2031), and The 12 th Higher Education Development Plan (2017-2021), 
periodically at least 2 times in the mid period and at the end of the plans. The committee should 
report the outcomes to relating parties; the Ministry of Education, the Ministry with subsidiary 
higher educational institutes, the Office of the Basic Education Commission, the Office of 
Vocational Education Commission, the Office of Higher Education Commission, Budget Bureau, the 
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization), all higher 
educational institutes, professional organizations, the organizations of graduate users and society 
as well.  
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การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ระยะครึ่งแผน  

 
 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการน ากรอบแผนระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 

2551-2557) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-
2557) ไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับ สกอ. และสถาบันอุดมศึกษา 

2. เพ่ือประเมินสัมฤทธิผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2551-2557) ตามประเด็นทิศทางและนโยบายของแผนพร้อมทั้งศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนกรอบแผนครึ่งแผนหลัง (พ.ศ. 2558-
2565) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และการจัดท ากรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีในระยะต่อไป 

3. 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) 

4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ถ่ายทอดแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 ไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ 11 
เปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนอุดมศึกษาระยะยาวและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการ
ถ่ายทอดแผนฯ ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายฯ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ  
 
2. กรอบแนวคิดของการวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลตามขอบเขตที่ก าหนด และน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และ CIPP Model รวมทั้ง ระบบ “FLEE-IS-MC” model ซึ่งเป็นการ
ประเมินเชิงระบบตั้งแต่การจัดท าแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การประเมินติดตามผลการด าเนินงาน จนกระทั่ง
การน าผลการด าเนินงานของแผนฉบับปัจจุบันไปพัฒนาเป็นแผนฉบับใหม่ ซึ่งเป็นระบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์ 
ที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) และ The Five OECD/DAC 
Principle for Evaluation of Development Assistance (Relevance/Effectiveness/Efficiency/Impact/ 
Sustainability) ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic 
Cooperation and Development/ Development Assistance Committee - OECD/DAC) (http://www.oecd.org/) 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.oecd.org/
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3. กระบวนการและผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 ข้อมูลจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค 

เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการน ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผนแรก ภายใต้งบประมาณของ
โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ระยะ
ครึ่งแผนและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ระยะครึ่งแผน โดยด าเนินการ
ในช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม 2558 ดังนี้ 

1) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง   วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 
 (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

2) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก   วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 
 (มหาวิทยาลัยบูรพา) 

3) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง   วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 
 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

4) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศกึษา ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2550-2554) 

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

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม
ของอุดมศึกษาไทย 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของ สกอ./สมศ./กพร. 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของอุดมศึกษาไทยในสังกัดและ             
นอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2  

(พ.ศ. 2551-2565)  ระยะครึ่งแผน  

รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน         
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 และ

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน  
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5) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน   วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 
 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

6) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน        วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 
 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
7) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน            วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 
 (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
8) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน           วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 
 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
9) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเหนือตอนล่าง           วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าวมีผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารระดับ
รองอธิการบดี คณบดี ประธานและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา และผู้ปกครองของสถาบัน  
อุดมศึกษาในแต่ละเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมจ านวน 1,157 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 155 แห่ง มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

รายละเอียดจ านวนผู้เข้าร่วมงานเครือข่ายอุดมศึกษาทั้ง 9 ภูมิภาค 

เครือข่าย 

จ านวนผู้เข้าร่วมงานเครือข่ายอุดมศึกษาท้ัง 9 ภูมภิาค (หน่วย : คน) 

ผู้บริหาร/ 
คณบดี 

ประธานและ
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ผู้ปกครอง รวม 

1. ภาคเหนือตอนลา่ง 15 33 9 15 8 80 
2. ภาคตะวันออก 43 23 13 22 13 114 
3. ภาคใต้ตอนล่าง 19 39 6 34 7 105 
4. ภาคกลางตอนลา่ง 40 32 8 30 8 118 
5. ภาคกลางตอนบน 49 48 11 36 10 154 
6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 44 36 22 19 23 144 
7. ภาคใต้ตอนบน 33 15 20 24 19 111 
8. ภาคเหนือตอนบน 50 59 20 32 20 181 
9. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 32 25 20 53 20 150 

รวมท้ังหมด 325 310 129 265 128 1,157 
 

3.2 ข้อมูลจากการท า Focus Group ของผู้บริหาร และบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วิธีด าเนินการ 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นที่มีต่อบทบาทและการด าเนินการ

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในประเด็นกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ของผู้บริหารส านัก ผู้บริหารกลุ่มงาน 
และผู้ปฏิบัติงานจ านวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย  
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1) ประชุมกลุ่มย่อย ผู้อ านวยการส านักและผู้อ านวยการกลุ่ม 4 ส านัก เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 4 สกอ. จ านวน 21 คน 

2) ประชุมกลุ่มย่อย ผู้อ านวยการส านักและผู้อ านวยการกลุ่ม (เพ่ิมเติม) 7 ส านัก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2558 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 4 สกอ. จ านวน 15 คน 

3) สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน สกอ. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม
วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สกอ. จ านวน 51  คน 

3.3 ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทและการด าเนินการตามกรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และภาพอนาคตของอุดมศึกษาไทย ในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 
2558 และประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์ผลการด าเนินงานตามกรอบแผนระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2559 จ านวนมากกว่า 50 คน และน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาและข้อเสนอแนะเมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  

3.4 ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดของ สกอ. มีจ านวน 

263 แห่ง โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบข้อมูลผ่านระบบออนไลน์จ านวน 136 แห่ง ผ่านระบบ CHEQA Online จ านวน 
202 แห่ง ข้อมูลจากฐานข้อมูล สมศ. จ านวน 263 แห่ง และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเครือข่ายจ านวน 
155 แห่ง ดังต่อไปนี ้

สถาบันอุดมศกึษา 

จ านวนจาก
แบบสอบถาม

ออนไลน ์

จ านวนจาก 
ระบบ  CHEQA 

Online 

จ านวนจาก 
ฐานข้อมูล สมศ. 

จ านวนจาก 
การประชุม
เครือข่าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สถาบันอุดมศกึษาในสังกัด สกอ. 102 75.00 147 72.77 170 64.64 127 81.94 
มหาวิทยาลยัของรัฐ/ในก ากับรัฐ/ไม่จ ากัดรับ 20 14.71 30 14.85 30 11.41 26 16.78 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 36 26.47 40 19.80 40 15.21 35 22.58 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 6 4.41 9 4.46 9 3.42 6 3.87 
มหาวิทยาลยั/สถาบัน/วิทยาลัยเอกชน 33 24.26 68 33.66 71 27.00 46 29.68 
วิทยาลัยชุมชน 7 5.15 0 0 20 7.60 14 9.03 
สถาบันอุดมศกึษานอกสังกัด สกอ. 34 25.00 55 27.23 93 35.36 28 18.06 
สถาบนัอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 14 10.29 37 18.32 39 14.83 13 8.39 
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

11 8.09 17 8.42 17 6.46 4 2.58 

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 0 0 1 0.49 15 5.70 3 1.93 
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม และอื่นๆ 

9 6.62 0 0 22 8.37 8 5.16 

รวมท้ังหมด 136 100 202 100 263 100 155 100 
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เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
1) แบบสอบถามท่ีเป็นลักษณะเอกสาร 
ผู้ให้ข้อมูล ประเด็นที่ใช้ในการสอบถาม 

1. ผู้อ านวยการส านักของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 

1. ส านักของท่านมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ และตัวบ่งช้ีหรือไม่  
2. แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 และ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ฉบับที ่11 หรือไม ่
3. ส านักมีกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
4. ส านักมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ 
5. ส านักมีแผนปฏิบัติงานประจ าปีและตัวบ่งช้ีหรือไม่ 

2. ผู้อ านวยการกลุ่มงานของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 

1. กลุ่มงานฯ ของท่านมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีหรือไม่                                    
2. แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มงานฯ มีความสอดคล้องกับกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 และ 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ฉบับที ่11 หรือไม ่
3. กลุ่มงานฯ มีกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
4. กลุ่มงานฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ 
5. กลุ่มงานฯ มีแผนปฏิบตัิงานประจ าปีและตัวบ่งช้ีหรือไม ่

3. เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา 

 

1. ท่านคิดว่าการพัฒนางานของหน่วยงานท่านทีเ่ชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา              
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ควรจะด าเนินการในประเด็นใดบ้าง 

2. ท่านคิดว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรจะพัฒนาการด าเนินงานไปในทิศทางใด เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

3. ท่านคิดว่าระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรจะด าเนินการ
ในลักษณะใดที่ยดึหลักการมสี่วนรว่ม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) 

4. ผู้ใช้บัณฑิต 
 

1. ท่านคาดหวังว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ควรมีคณุลักษณะอย่างไร 
2. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากสถาบันอุดมศึกษา 
3. ท่านต้องการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทางด้านใดบ้าง 
4. ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยอย่างไร 

5. คณบดี 
 

1. หลักสตูรในคณะของท่านมีการก าหนดปรัชญา และเปา้หมายในการผลิตบัณฑติที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศหรือไม ่

2. แผนยุทธศาสตร์ของคณะท่าน มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรข์องสถาบันหรือไม่ 
3. แผนยุทธศาสตร์ของคณะท่าน มีความสอดคล้องกับกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551-2565) หรือไม ่
4. แผนยุทธศาสตร์ของคณะท่าน มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ. 2555-2559) หรือไม่  
5. คณะของท่านไดม้ีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มาให้กับผู้เกี่ยวข้องรบัทราบและปฏิบัตหิรือไม ่
6. คณะมีการก ากับ ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์ของคณะหรือไม ่
7. คณะมีแผนปฏิบัติงานประจ าปีและมีตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของหลักสตูรหรือไม่  

6. ประธานหลักสตูร 
 

1. หลักสตูรของท่านมีการก าหนดปรชัญาและเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศหรือไม ่

2. การบริหารหลักสูตรมีความสอดคล้องกับแผนของคณะ สถาบันและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว         
15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11                   
(พ.ศ. 2555-2559)  หรือไม่ คณะได้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มาใหท้่านรับทราบและปฏิบัติหรือไม ่

3. หลักสูตรมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์ของคณะหรือไม่ 
4. หลักสูตรมีแผนปฏิบัติงานประจ าปีและมีตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรหรือไม่ 
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ผู้ให้ข้อมูล ประเด็นที่ใช้ในการสอบถาม 
7. ผู้ปกครอง 

 
1. ท่านคาดหวังว่าบุตรหลานของท่านเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะเป็นอย่างไร  
2. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากสถาบันอุดมศึกษา 
3. ท่านต้องการมีส่วนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในด้านใดบ้าง 

8. นักศึกษา 
 

 

1. ท่านมีเหตผุลอย่างไรในการเลือกเรียนสถาบันแห่งนี้ 
2. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากสถาบันแห่งนี้ 
3. ท่านต้องการให้สถาบันแห่งนี้พัฒนาไปในทิศทางไหน 
4. ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยอย่างไร 

9. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1. ประเด็นวิเคราะห์ปัจจยัความส าเรจ็และปัจจัยอุปสรรคตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี            
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) จ าแนกตาม G1-G10 

2. การพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี 
 ตัวบ่งช้ีตามกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565)  
 ตัวบ่งช้ีตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
 ตัวบ่งช้ีตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

3. ภาพอุดมศึกษาในประเด็นที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงใน พ.ศ. 2575 
 คุณลักษณะของบัณฑิต พ.ศ. 2575 
 คุณลักษณะงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2575 
 คุณลักษณะของการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2575 
 ระบบบรหิาร/ลักษณะการท างานของมหาวิทยาลัยไทย พ.ศ. 2575 
 ระบบประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัยไทย พ.ศ. 2575 
 ระบบบรหิาร/ลักษณะการท างานของ สกอ. พ.ศ. 2575 
 ระบบฐานข้อมลูกลางอุดมศึกษา พ.ศ. 2575 

 2) แบบสอบถามลักษณะออนไลน์ ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา  
ตัวบ่งชี้ ประเด็น/ข้อค าถามออนไลน ์

ด้านวิจัย 
1. การพัฒนาระบบการวิจัยที่ชัดเจนใน

สถาบันอุดมศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการพัฒนาระบบการวิจัยที่ชัดเจนหรือไม่ 

2. สัดส่วนของงบประมาณ ด้านการวจิัย : 
งบประมาณอุดมศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีสัดส่วนของงบประมาณ ด้านการวิจัยต่องบประมาณ
อุดมศึกษาอย่างไร  

3. การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ  สถาบันท่านได้ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทีไ่ด้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ จ านวน......ศูนย์ อธิบายรายละเอียด 

4. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการ
พัฒนากระบวนการผลติ/พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาแรงงานให้มี
ความรู้ใหม ่

 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา
กระบวนการผลิต/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ใหม่หรือไม่ 

5. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์ในระดับชาติและ
นานาชาติเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

 จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับรางวัลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในระดับชาติและนานาชาติ 
(ย้อนหลัง 3 ปี) 

 จ านวนอาจารย์ทั้งหมด (ย้อนหลัง 3 ปี) 
 

6. จ านวนชุมชนต้นแบบท่ีมีระบบการจัด 
การความรู้และการด าเนินงานสร้างองค์
ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน 
ต่อ 1 สถาบันอุดมศึกษา 

 สถาบันของท่านได้มสี่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดชุมชนต้นแบบท่ีมรีะบบการจดัการ
ความรู้และการด าเนินงานสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน ต่อ 1 สถาบันอุดมศึกษาหรือไม ่
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ตัวบ่งชี้ ประเด็น/ข้อค าถามออนไลน ์
7. ร้อยละของจ านวนงานบริการวิชาการที่

น างานวิจัยและงานสร้างสรรคไ์ปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนต่อจ านวนงานวจิัยและ
งานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

 จ านวนงานบริการวิชาการที่น างานวิจัยและงานสร้างสรรคไ์ปใช้ในการพัฒนาชุมชน 
(ย้อนหลัง 3 ปี) 

 จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด (ย้อนหลัง 3 ปี) 
 

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
1. การปรับปรุงกระบวนการผลิตครู            

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 สถาบันของท่านมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในกรณีที่มี

คณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร)์ หรือไม ่
2. การจัดการเรยีนรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(e-Learning) เพื่อเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
อุดมศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 สถาบันของท่าน มีการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา และการเรยีนรู้ตลอดชีวิต หรือไม ่

3. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหน่วยงาน
สถาบันวิชาชีพ/องค์กร ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันที่ได้การรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ 
(ย้อนหลัง 3 ปี) 

 จ านวนหลักสตูรทั้งหมด (ย้อนหลงั 3 ปี) 
 

4. การพัฒนาเด็กตามศักยภาพ และความ 
สามารถของตนเอง ท้ังเด็กท่ีมีความ 
สามารถพิเศษเด็กทั่วไป และเด็กดอ้ย
โอกาส (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 สถาบันของท่านได้มีการจัดการในเรื่องการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ และความ สามารถ
ของตนเอง ท้ังเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กท่ัวไปและเด็กด้อยโอกาส (ในพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้) หรือไม ่

 
5. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการ

จัดการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยขยายโอกาสความรว่มมือ 
ทางด้านการศึกษากับสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน และสถาบันอาชีวศึกษาใน
พื้นที่เขตการศึกษาพิเศษ  

 สถาบันของท่านได้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยร่วมมือ
ทางด้านการศึกษากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่เขต
การศึกษาพิเศษ (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) หรือไม่  

 

6. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
ร่วมมือทางด้ านการศึกษากับสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันอาชีวศึกษา 

 สถาบันของท่านมีความร่วมมือทางด้านการศึกษากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สถาบันอาชีวศึกษา หรือไม ่

 จ านวนความร่วมมือกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ย้อนหลัง 3 ปี) 
 จ านวนความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา (ย้อนหลัง 3 ปี) 

7. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 
สหกิจอาจารย์กับภาครัฐหรือเอกชน 
(เช่น การให้ค าปรึกษากับภาครัฐ เอกชน 
การปฏิบัติงานจริง) เมื่อเทียบกับจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด     

 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสหกจิอาจารย์กับภาครัฐหรือเอกชน (เช่น การให้
ค าปรึกษากบัภาครัฐ เอกชน การปฏิบัติงานจริง) (ย้อนหลัง 3 ปี) 

 จ านวนอาจารย์ทั้งหมด (ย้อนหลัง 3 ปี) 

8. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (ครูต้นแบบ ครูดีเด่น) 
จากองค์กร/หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา เมื่อเทียบกับ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 สถาบันของท่านมีอาจารย์ทีไ่ดร้ับรางวัลด้านคณุธรรม จริยธรรม (ครตู้นแบบ ครูดเีด่น) 
จากองค์กร/หน่วยงานภายนอกสถาบันการศึกษา หรือไม ่

 จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม (ครูต้นแบบ ครูดีเด่น) จากองค์กร/
หน่วยงานภายนอกสถาบันการศึกษา (ย้อนหลัง 3 ปี) 

 จ านวนอาจารย์ทั้งหมด (ย้อนหลัง 3 ปี) 
9. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ

องค์กรวิชาชีพ/วิชาการ/ผู้ใช้บัณฑติทั้ง
ภาครัฐ/เอกชนในการสร้าง/พัฒนา/
บริหารหลักสตูร 

 จ านวนหลักสตูรที่มคีวามร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ/วิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐ/
เอกชนในการสร้าง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร (ย้อนหลัง 3 ปี) 

 จ านวนหลักสตูรทั้งหมด (ย้อนหลงั 3 ปี) 
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ตัวบ่งชี้ ประเด็น/ข้อค าถามออนไลน ์
10. ร้อยละของจ านวนหลักสตูรที่มีการ 

บูรณาการเรียนรู้และการปฏิบตัิงาน 
ร่วมกัน (Work Integrated Learning) 

 จ านวนหลักสตูรที่มีการบูรณาการการเรยีนรู้และการปฏิบัติงานร่วมกัน (ย้อนหลัง 3 ปี) 
 จ านวนหลักสตูรทั้งหมด (ย้อนหลงั 3 ปี) 

ด้านการบริหารและงบประมาณ 
1. สัดส่วนของเงินนอกงบประมาณ : 

งบประมาณอุดมศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ 

 สัดส่วนของเงินนอกงบประมาณ : งบประมาณอุดมศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ 

2. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการ
วิเคราะหต์้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
คุณภาพ (Quality Unit Cost) 

 สถาบันของท่านได้มีการวิเคราะหต์้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคณุภาพหรือไม่ (ย้อนหลัง 
3 ปี) 

 
3. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการ

จัดสรรงบประมาณภายในทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษา 

 สถาบันของท่านได้มีการจัดสรรงบประมาณภายในท่ีสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของ
อุดมศึกษาหรือไม ่

 
4. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่บรรลุระดับ

ความส าเร็จของการใช้งบประมาณตาม
พันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

 สถาบันของท่านได้บรรลรุะดับความส าเร็จของการใช้งบประมาณตามพันธกิจ และ
เป้าหมายของสถาบันอดุมศึกษา ใช่หรือไม่ (ย้อนหลัง 3 ปี) 

 
5. ร้อยละของกรรมการสภาสถาบันที่ผ่าน

หลักสตูร IOD (Institute of Directors) 
หรือเทียบเท่า 

 จ านวนกรรมการสภาที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตร IDO (Institute of Directors) 
สถาบันคลังสมอง/สมาคม สภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

 จ านวนกรรมการสภาทั้งหมด  
6. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มรีะดับ

ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ 
(สายบริหาร สายวิชาการ สายสนบัสนุน) 
ต่อการได้ปฏิบตัิงานในสถาบันอุดมศึกษา
ของตนในระดับไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5 หรือตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด 

 จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดบัความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบตัิงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาของบุคลากร จากคะแนนเต็ม 5.00 

- สายบรหิาร   
- สายวิชาการ 
- สายสนบัสนุน 

 จ านวนสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 

7. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านบริการ
วิชาการ ด้านวิจัย ด้านท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ จากคะแนนเตม็ 5.00 
- ด้านบริการวิชาการ 
- ด้านวิจัย 
- ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     3) แบบสัมภาษณ์  
ผู้ให้ข้อมูล ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ ์

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

1. ท่านมองภาพอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
2. ท่านคาดหวังว่าในอนาคตอุดมศึกษาไทยควรเป็นอย่างไร 
3. ท่านคิดว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรจะด าเนินการอย่างไร เพื่อให้เป็นไป

ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
4. ท่านคิดว่าสถาบันอุดมศึกษา ควรจะด าเนินการอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
5. ท่านคิดว่าสถาบันอุดมศึกษา ควรจะด าเนินการอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)   
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ผู้ให้ข้อมูล ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ ์
2. ผู้อ านวยการส านักของส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

1. ส านักของท่าน มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีหรือไม่  
1.1 บุคลากรในส านักมสี่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ี อย่างไร 
1.2 ยุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีของส านัก ได้รับความเห็นชอบจากสภาบริหารของ สกอ.   
     หรือไม่ 

2. แผนยุทธศาสตร์ของส านัก มคีวามสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11             
(พ.ศ. 2555-2559) หรือไม ่
2.1 ส านักของท่านมีวิธกีารท ายุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับนโยบายของ สกอ. อย่างไร 
2.2 ส านักของท่านมียุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับนโยบายของ สกอ. หรือไม่ 

3. ส านักของท่านมีกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยังผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ 
3.1 ส านักของท่านได้ชี้แจง ท าความเขา้ใจให้กับบุคลากรทราบถึงเป้าหมายของแผน

ยุทธศาสตร์และมอบหมายไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อย่างไร 
3.2 มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละงานภายใน และ

มีการมอบหมายอย่างเป็นทางการอย่างไร 
4. ส านักของท่านมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์หรือไม่  

4.1 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนอย่างไร 
4.2 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีเทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหารอย่างไร 
4.3 หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ท่านมีแนวทางการแก้ไขปรับปรุง

อย่างไร 
5. ส านักของท่านมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและตัวบ่งช้ีหรือไม่ 

5.1 การจัดท าตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมท้ังเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบง่ช้ีที่จะใช้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการประจ าปีอย่างไร 

5.2 ผู้บริหารและบุคลากรยอมรับตัวบง่ช้ี (KPI) พร้อมทั้งเปา้หมาย (target) ของแตล่ะตัวบ่งช้ีที่
จะใช้วดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี หรือไม ่

3. ผู้แทนสภาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ 
 

1. ท่านคาดหวังว่าคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ควรมีคุณลักษณะอย่างไร 
2. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากสถาบันอุดมศึกษา 
3. ท่านต้องการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทางด้านใดบ้าง 
4. ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพอยา่งไร ร้อยละของ

บัณฑิตทีส่อบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณสีาขาวิชาที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ) 
5. ท่านมีความเห็นในเรื่องการพัฒนาหลักสตูรให้มีคณุภาพมาตรฐานตามที่สมาคมวิชาชีพ

ก าหนดอย่างไร จ านวนหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามที่สมาคมวิชาชีพก าหนด 
4) แบบเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แหล่งข้อมลู ตัวบ่งชี้ 

1. ข้อมูลจาก สมศ. 
 

KPI(F2)-17. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่ผ่านการรับรองของ สมศ. 
KPI11-18.   คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ/์เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ (ค านวณ

จากข้อมูลของ สมศ. แตป่รับเปา้หมายให้สอดคล้องตามกลุ่มสถาบัน) 
2. ข้อมูลจาก CHEQA Online 
 

KPI(F2)-01. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/ ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐ/
เอกชนในการสร้าง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร  

KPI(F2)-02. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
KPI(F2)-05. ร้อยละของสภาสถาบันท่ีแสดงบทบาทหน้าท่ีในการน าสถาบันอย่างมีคณุภาพ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาลและเน้นการสร้างสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
KPI(F2)-06. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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แหล่งข้อมลู ตัวบ่งชี้ 
KPI(F2)-07. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีกลยุทธ์การเงินและมกีารจัดสรรงบประมาณภายในที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
KPI(F2)-08. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจ าอย่างต่อเนื่อง 
KPI(F2)-09. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารยป์ระจ าท าวิจัย เพือ่

พัฒนาการเรียนการสอนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

KPI(F2)-10. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

KPI(F2)-11. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการส่งเสริมกจิกรรมนกัศึกษา ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

KPI(F2)-12. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีระบบฐานข้อมลูเพื่อการบริหารจัดการ สามารถน ามาใช้
ได้จริงและเป็นปัจจุบัน และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูล สกอ. และศูนย์
ข้อมูลบัณฑิตแห่งชาติ (ถ้ามี) 

KPI(F2)-14. ร้อยละของบัณฑติทีม่ีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  
(ปรับตัวบ่งช้ี) 
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนประเมินคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥3.51 

KPI(F2)-15. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บัณฑติ (นายจ้าง 
ผู้ประกอบการ) ท่ีมีต่อคณุภาพบณัฑิตปริญญาตรีที่เรียนจบในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาโดยมี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ≥3.51 จาก 5 หรือตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
(ปรับตัวบ่งช้ี) 
ร้อยละของหลักสูตรปรญิญาตรี ท่ีมีระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ≥3.51 

KPI(F2)-16. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่ด าเนินการประกันคณุภาพภายในและรายงานผลให้
หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพร่ทาง website ของสถาบันอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกป ี

KPI11-04.   ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บริการข้อมลูสารสนเทศอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

KPI11-05.   ระดับความพงึพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย์   
(ปรับตัวบ่งช้ี) 
คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินทีเ่กิดกับนักศึกษาในทุกหลักสูตร 

KPI11-06.   ร้อยละของหลักสตูรที่มีสัดส่วนของอาจารย์ประจ าและอาจารยส์มทบต่อนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นไปตามมาตรฐานของแตล่ะหลักสตูร 
(ปรับตัวบ่งช้ี) 
ร้อยละของคณะวิชาที่มีคะแนนตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 1.4 ระดับคณะ (จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า) เท่ากับ 5.00 ต่อ จ านวนคณะวิชาทั้งหมด 

KPI11-07.   ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการรับรองศักยภาพความเปน็อาจารย์มืออาชีพตามที่ สกอ. 
ก าหนด เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

KPI11-10.   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
KPI11-11.   ร้อยละของหลักสตูรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรยีนสามารถเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning)  
KPI11-13.   ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนคา่ใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ 

(Quality Unit Cost) 
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แหล่งข้อมลู ตัวบ่งชี้ 
KPI11-14.   ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการจัดสรรงบประมาณภายในทีส่อดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษา 
3. ข้อมูลจาก QS Ranking 
 

KPI(F2)-18. ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาไทยท่ีไดร้ับการจดัล าดับในระดับสากล ตามระบบ
มาตรฐานสากลที่ สกอ. ก าหนด 

4. ข้อมูลจากกลุม่สารสนเทศ
อุดมศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 

KPI(F2)-02. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
KPI10-01.   จ านวนผู้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา 
KPI10-02.   จ านวนผู้เรียนนอกช่วงอายุ 18-24 ปี ทีใ่ช้ระบบสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษา 
KPI10-03.   สัดส่วนผู้เขา้ศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี : ด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์
KPI10-08.   จ านวนสถาบันการศกึษาที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นในช่วง พ.ศ. 2551-2554 
KPI10-09.   การยุบเลิก/ยุบรวมหลักสูตรที่ซ้ าซ้อน 
KPI11-07.   ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการรับรองศักยภาพความเปน็อาจารย์มืออาชีพตามที่ สกอ. 

ก าหนด เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
5. ข้อมูลจากส านักงบประมาณ  
 

KPI(F2)-03.  ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อส่งเสริม
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบการประเมินศักยภาพการผลติผลงานวิจัย 

KPI(F2)-04.  ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ โดย
พิจารณาจากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 

6. ข้อมูลจากส านักทดสอบทาง
การศึกษา 

KPI10-20.   การปรับปรุงระบบการคัดเลือกการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 
4. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

4.1 การวิเคราะหป์ัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตตามตัวบ่งช้ีของ   
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

รหัส ตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
KPI(F2)-01 ร้อยละของหลักสูตรที่มี

ความร่วมมือกับองค์กร
วิชา ชีพ/วิชาการ/ผู้ ใ ช้
บัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน
ในการสร้ า ง /พัฒนา/
บริหารหลักสูตร 
เป้าหมาย: ร้อยละ 95 
ผล: ร้อยละ 46.66                    
 

1. องค์กรในภาครัฐ/เอกชน คิดว่าการรับ
นักศึกษาไปเรียนรู้ในหน่วยงานภาคปฏิบัติ
เป็นภาระของหน่วยงานจึงท าให้ เป็น
อุปสรรคในการด าเนินการ  

2. ระบบกลไกในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
โดยการมีส่วนร่วมกับองค์กรวิชาการ /
วิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชน ยังไม่
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

1. สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมให้ภาคเอกชน เข้า
มามีส่วนร่วมการผลิตบัณฑิตเชิงรุกให้มาก
ยิ่งขึ้น และมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2. สกอ. ควรท าหน้าที่ เป็นแกนกลางสร้าง
ความร่วมมือในการก าหนดเป้าหมายการ
ผลิตบัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ร่วมกับภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ/วิชาการ 
และกลุ่มผู้ ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีการก ากับ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ เพื่อ
น ามาปรับปรุงให้เกิดความร่วมมือมากยิ่งขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการ
พัฒนาหลักสูตรที่ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ/
วิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิตระดับน้อย โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือต่ าสุด (ร้อยละ 20.82) มหาวิทยาลัย
ของรัฐ มีหลักสูตรที่มีความร่วมมือสูงสุด  
(ร้อยละ 58.78) 
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รหัส ตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
KPI(F2)-02 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

มีวุฒิปริญญาเอก  
เป้าหมาย: ร้อยละ 35 
ผล: ร้อยละ 38.42                    
               

1. จากสภาพการแข่งขันในการรับนักศึกษา 
ท าให้มีการเพิ่มและพัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิ
ปริญญาเอกมากขึ้น 

2. มีการก าหนดให้ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ที่มี วุฒิปริญญาเอกเป็นตัวบ่ง ช้ีในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของระดับ
หลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 

 

1. สกอ. ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลอาจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก เกี่ยวกับหลักสูตร/สถาบนัที่ส าเร็จ
การศึกษา ผลงานประจ าปีตลอดจนความ
เช่ียวชาญ เพื่อน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการวาง
แผนการจัดการศึกษา และการวิจัยต่อไป 

2. สกอ. ควรวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักสูตรที่มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่
แตกต่างกันว่าสะท้อนระดับคุณภาพของ
บัณฑิตหรือไม่ 

3. แม้ว่าจะมีร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกบรรลุเป้าหมาย แต่เป้าหมายก็ต่ า
กว่ามาตรฐานของนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ของรัฐมีจ านวนอาจารย์ปริญญาเอกเฉลี่ย
สูงสุดร้อยละ 55.16 ในขณะที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลมีจ านวนอาจารย์ปริญญา
เอกเฉลี่ยต่ าสุดร้อยละ 18.51 

KPI(F2)-03 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากร
จากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อ
ส่งเสริมงานวิจัยของสถาบัน 
อุดมศึ กษาตามระบบการ
ประเมินศักยภาพการผลิต
งานวิจัย  
เป้าหมาย: ร้อยละ 80 
ผล: ไม่ได้ด าเนินการ        

มีการจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อ
ส่งเสริมงานวิจัยตามระบบการประเมินฯ แต่ไม่มี
การประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัยตาม 
Research Assessment Exercise (RAE) หรือ 
Research Excellence Framework (REF) ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
สกอ.และส านักงบประมาณ ควรผลักดันให้มี
การด าเนินการประเมินศักยภาพการผลิต
งานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 

KPI(F2)-04 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ของรั ฐที่ ได้ รับการจัดสรร
งบประมาณจากส านั ก
งบประมาณ โดยพิจารณาจาก
พันธกิจและผลการประเมิน
ของ สมศ.  
เป้าหมาย: ร้อยละ 95 
ผล: ไม่ได้ด าเนินการ        

ระบบการจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ ส านักงบประมาณยังไม่ได้
พิจารณาพันธกิจและผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ สมศ. 
 

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
สกอ.และส านักงบประมาณ ควรผลักดันให้มี
การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

KPI(F2)-05 ร้อยละของสภาสถาบันที่
แสดงบทบาทหน้าที่ในการน า
สถาบันอย่างมีคุณภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลและเน้น
การสร้ างสถาบันให้ เป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย: ร้อยละ 90 
ผล: ร้อยละ 43.56                    
 

1. กรรมการสภาส่วนมากไม่ท าหน้าที่ ที่ก าหนด 
ไว้ตาม พรบ. สถาบันอุดมศึกษาโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล สาเหตุเกิดจากไม่ทราบในบทบาท
หน้าที่ และไม่ได้ตระหนักในหลักธรรมาภิบาล 

2. ระบบ กลไกการท างานของสภาสถาบัน ไม่ได้
สนับสนุนให้เกิดระบบธรรมาภิบาล 

3. ระบบประเมินธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบัน 
อุดมศึกษายังไม่เข้มแข็ง 

1. สกอ. ควรทบทวนระบบการก ากับและส่งเสริมให้
ทุกสถาบันมี ระบบการสรรหาและแต่งตั้ ง
กรรมการสภาสถาบัน เพื่อให้ได้คนดีและมี
ความสามารถมาบริหารสภาสถาบัน 

2. สกอ. ควรสนับสนุนส่งเสริมและก ากับติดตามให้
ทุกสถาบัน มีการก าหนดคุณลักษณะของสถาบัน
แห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม พร้อม
ทั้งให้การรับรองเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ 

3. สภาสถาบันของสถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด 
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รหัส ตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
 และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่แสดงบทบาทหน้าที่

ในการน าสถาบันอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลัก           
ธรรมาภิบาลและเน้นการสร้างสถาบันให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 
16.36 และ ร้อยละ 45.00)  

KPI(F2)-06 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย: ร้อยละ 80 
ผล: ร้อยละ 92.42     
 
 
 
 
 

สถาบันอุดมศึกษาส่วนมากมีภาวะผู้น าของ
สภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
อย่างครบถ้วน 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ เป็นเพียง
ตัวอย่างในการด าเนินงาน ซึ่งไม่สะท้อน
ความจริง ดังนั้น สกอ. ควรปรับเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี ดังกล่าวให้สะท้อนการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบัน 
อุดมศึกษานอกสังกัด มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลต่ ากว่ากลุ่มอื่นๆ 
(ร้อยละ 90.91 และ 90.56) 

KPI(F2)-07 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีกลยุทธ์การเงิน และมีการ
จัดสรรงบประมาณภายในที่
สอดคล้ องกั บวิ สั ยทั ศน์           
พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
เป้าหมาย: ร้อยละ 100 
ผล: ร้อยละ 95.96                    
 
 

1. สถาบันอุดมศึกษาส่วนมากไม่มีแผนกลยุทธ์
การเงิน หรือกรณีที่มีแผนกลยุทธ์การเงินก็ไม่
สะท้อนการบริหารงบประมาณที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

2. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนมากจัดท า
แผนบริหารงบประมาณตามที่ ส านั ก
งบประมาณ และกรมบัญชีกลางก าหนด
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนมากยังไม่
เข้าใจและไม่เห็นความส าคัญของแผน            
กลยุทธ์การเงิน 

1. สกอ.ควรส่งเสริมสนับสนุนและก ากับติดตามให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้มีการจัดท ากลยุทธ์
การเงินเพื่ อให้มีการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันอุดมศึกษานอก
สังกัดที่มีกลยุทธ์การเงินและมีการจัดสรร               
งบประมาณภายในที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์               
พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน อยู่
ในระดับต่ าสุด (ร้อยละ 95.00 และ 94.34) 

KPI(F2)-08  ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการพัฒนาคุณภาพของ
อาจารย์ประจ าอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมาย: ร้อยละ 90 
ผล: ร้อยละ 91.92                    
 
 

สถาบันอุดมศึกษาส่วนมากมีแผนพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ประจ าซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินของตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 2.4 (ระบบ
การพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน) ซึ่งเป็นการประเมินเชิงกระบวนการ 
ที่ต้องด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 

1. ควรมีการประเมินความเ ช่ือมโยงของ
คุณภาพของอาจารย์กับคุณภาพของบัณฑิต 
งานวิจัย และการบริการวิชาการ ที่เกิดจาก
การท างานของอาจารย์ 

2. มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล และสถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด 
สกอ .ที่มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์
ประจ าอย่างต่อเนื่องอยู่ ในระดับต่ ากว่า
เป้าหมาย (ร้อยละ 80.00, 88.89, 88.68) 

KPI(F2)-09 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีระบบและกลไกสนับสนุน
ให้อาจารย์ประจ าท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
เป้าหมาย: ร้อยละ 90 
ผล: ร้อยละ 89.55                   

1. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีระบบและกลไก
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าวิจัยแต่
อาจารย์ส่วนมากไม่ได้สนใจท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนเนื่องจากไม่
สามารถน าไปขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 

2. สถาบันอุดมศึกษาส่วนมากไม่มีระบบกลไก 
สนับสนุนการท าวิจัยด้านการเรียนการสอน

1. สกอ. ควรปรับปรุงระบบการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยพิจารณาผลงานวิจัยด้านพัฒนา 
การเรียนการสอนด้วย 

2. สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ.ที่มีระบบ
และกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. อยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 79.41)  



14 
 

 

รหัส ตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
  โดยตรง ท าให้ในภาพรวมของประเทศ มี

ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
จ านวนน้อย 

 

3. วิทยาลัยชุมชน และสถาบันอุดมศึกษานอก
สังกัด สกอ. มีระบบและกลไกสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ต่ ากว่า
เป้าหมายร้อยละ 90 (ร้อยละ 28.57, 79.41) 

KPI(F2)-10 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป้าหมาย: ร้อยละ 90 
ผล: ร้อยละ 61.62                    
 
             
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน
ส่วนมาก ไม่มีการวางแผนและไม่ได้ให้
ความส าคัญ ในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่ได้เชิญผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร รวมทั้งไม่ ได้จัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3. หลั กสู ตรส่ วนมากไม่ ได้ เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายการเรียน 
กระบวนการเรี ยนการสอน และการ
ประเมินผล 

1. สกอ. ควรสนับสนุนส่งเสริมและก ากับติดตาม
ให้ทุกสถาบันมีความเข้มแข็งในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทมีกระบวน 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ต่ ากว่าเป้าหมาย 
โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
มีผลการด าเนินงานต่ าสุด  (ร้อยละ 22.22)  

KPI(F2)-11 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ.  
เป้าหมาย: ร้อยละ 100 
ผล: ร้อยละ 97.47                    
 
 
 

1. ระดับหลักสูตรไม่ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะตาม TQF 

2.  ระดับคณะและสถาบันไม่ได้มีการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3. สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่ ได้มีการ
สนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน  

 

1. สถาบันอุดมศึกษาควรมีการก ากับติดตามให้มี
การด าเนินการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ระบบและกลไกในการให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงท า
ให้นักศึกษายังไม่สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการท ากิจกรรม 

3. สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่ได้ประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

4. สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ (2 จาก 30 แห่ง) มหาวิทยาลัย/สถาบัน/
วิทยาลัยเอกชน (2 จาก 64 แห่ง) และสถาบัน 
อุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. (1 จาก 53 แห่ง) ที่
ไม่มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  

KPI(F2)-12 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการสามารถน ามา 
ใช้ได้จริงและเป็นปัจจุบันและ

1. เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาบันทึกผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ CHEQA 
Online จึงท าให้ผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมาย แต่ในสภาพความเป็นจริงระบบ

1. จัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกลางและ
คณะกรรมการฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อวาง
ระบบกลไกในการรวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของ
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รหัส ตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
มีระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยง
กับศูนย์ข้อมูล สกอ.และศูนย์
ข้อมูลบัณฑิตแห่งชาติ  (ถ้ามี)    
เป้าหมาย: ร้อยละ 80 
ผล: ร้อยละ 95.45                    
              

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สถาบัน 
อุดมศึกษาแต่ละแห่งส่วนมากยังไม่สามารถ
น ามาใช้ได้จริง ไม่เป็นปัจจุบัน มีเพียงความ
เชื่อมโยงกับศูนย์สารสนเทศของ สกอ.  

2. สกอ. ยังไม่มีฐานข้อมูลกลางที่ครอบคลุม
ข้อมูลระดับประเทศซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  

ข้อมูลที่จะใช้ร่วมกันในทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

2. มีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ (1 จาก 30 แห่ง) มหาวิทยาลัย/สถาบัน/
วิทยาลัยเอกชน (4 จาก 66 แห่ง) และสถาบัน 
อุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. (4 จาก 53 แห่ง) ที่
ไม่ ได้บันทึกผลการตรวจประเมินในระบบ 
CHEQA Online  

KPI(F2)-13 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรทุกระดับต่อการ
ได้ ปฏิ บั ติ งานในสถาบั น 
อุดมศึกษาของตน ในระดับไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 หรือตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด 
เป้าหมาย: ร้อยละ 90 
ผล: ร้อยละ 88.46                    

1. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนมากมี
ศักยภาพไม่เพียงพอในการบริหารสถาบัน 
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจ 

2. บุคลากรมีความคาดหวังสูงมากเกินไป   
3. ระบบกลไก ระเบียบกฎเกณฑ์ ยังไม่ได้

สนับสนุนการท างานของอาจารย์อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีความสุข ไม่เอื้อต่อการ
ท างานของอาจารย์ 

 

1. ควรจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและ
ให้บุคลากรทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น  

2. มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากับรัฐ/ไม่จ ากัดรับ ที่มี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ 
(สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน) ต่อการได้
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับ
ต่ ากว่ามหาวิทยาลัยกลุ่มอื่น 

KPI(F2)-14 ร้อยละของบัณฑิตที่ มี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2552 
(ปรับตัวบ่งช้ี) 
ร้อยละของหลักสูตรที่มี
คะแนนประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ ≥ 3.51   

เป้าหมาย: ร้อยละ 90 
ผล: ร้อยละ 71.09                    

1. บัณฑิตไม่ได้คุณภาพเนื่องจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ผู้บริหารหลักสูตรไม่
มีก ากับติดตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
องค์กรวิชาชีพต้องการ 

1. สถาบันอุดมศึกษาควรผลิตบัณฑิตให้ตรง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่  สกอ .
ก าหนดในทุกหลักสูตร 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีหลักสูตรที่มีคะแนน
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥ 3.51 อยู่
ในระดับต่ าที่สุด (ร้อยละ 60.31) 

KPI(F2)-15 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ตที่ มี ต่ อ
คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่
ส าเร็จการศึกษาในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมาโดยมีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
หรือตามเกณฑ์ สกอ. ก าหนด 
(3.51) 
(ปรับตัวบ่งช้ี) 

ร้อยละของหลักสูตรปริญญา
ตรีที่มีระดับความพึงพอใจของ

1. สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับ
ความต้องการของนายจ้าง  

2. นายจ้างมีความคาดหวังมากเกินไป 
3. นักศึกษาไม่พยายามเรียนรู้และปรับตัวให้

เข้ากับสภาวะแวดล้อมของการท างานจึง
อาจเป็นอีกสาเหตุที่ท าให้มีความพึงพอใจ
ในระดับต่ า 

 

1. บัณฑิตไม่ได้ท างานตรงกับหลักสูตรที่เรียน 
2. สถาบันอุดมศึกษาส่วนมากยังไม่ได้มีการ

ปรับปรุ งกระบวนการพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนายจ้าง  

3. ระบบการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีหลักสูตรปริญญาตรีที่

มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต≥ 3.51 
อยู่ในระดับต่ าที่สุด (ร้อยละ 61.24) 
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รหัส ตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
ผู้ใช้บัณฑิต ≥ 3.51 
เป้าหมาย: ร้อยละ 80 
ผล: ร้อยละ 72.77                       

KPI(F2)-16 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในและรายงานผลให้
หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งมี
การเผยแพร่ทาง website ของ
สถาบั นอุ ดมศึ กษาอย่ าง
ต่อเนื่องทุกป ี
เป้าหมาย: ร้อยละ 100 
ผล: ร้อยละ 75.29 

 

1. มีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ งไม่สนใจ               
ไม่ตระหนัก ไม่ด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษานอก
สังกัด ซึ่งไม่มีข้อบังคับในการรายงานผล
การประเมิน 

2. ต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่นอก
กระทรวงศึกษาธิการไม่ตระหนัก/ไม่เข้าใจ 
ในการพัฒนาคุณภาพและไม่มีการก ากับ
ติดตามให้มีการด าเนินการ 

1. สกอ.ควรติดตามให้สถาบันอุดมศึกษาทุก 
แห่งได้มีรายงานผลผ่านระบบ CHEQA 
Online 

2. สกอ. ควรพัฒนาการให้มีการใช้ประโยชน์
จากระบบ CHEQA Online มากขึ้น 

3. มีสถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ.ที่มีการ
ประกันคุณภาพภายในและรายงานผลให้
หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพร่ทาง 
website ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีอยู่ในระดับต่ าสุด (ร้อยละ 56.99) 

KPI(F2)-17 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ผ่านการรับรองของ สมศ. 
เป้าหมาย: ร้อยละ 95 
ผล: ร้อยละ 98.09     

สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการผ่านตาม
เกณฑ์ของตัวบ่งช้ีของสมศ. แต่ในสภาพความ
เป็นจริง มีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งยังไม่มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

ตัวบ่งช้ีไม่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริง ไม่สามารถ
ยืนยันการรับรองมาตรฐาน 

KPI(F2)-18 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยที่ได้รับจัดล าดับในระดับ
สากลตามระบบมาตรฐาน 
สากลที่ สกอ. ก าหนด 
เป้าหมาย: ร้อยละ 4 
ผล: ร้อยละ 3.07           

มีสถาบันอุดมศึกษาส่วนน้อยที่ สามารถ
ด าเนินงานได้ตามมาตรฐานสากล 

สกอ. ควรสนับสนุนส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมและมี
ศักยภาพ ให้สามารถได้รับการจัดล าดับตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น เนื่องจากการด าเนินการ
เพื่อขอรับการจัดล าดับจะมีค่าใช้จ่ายสูง 

 
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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จากผลการด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามที่กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ที่ได้ก าหนดไว้ G1-G10 โดยเฉพาะในการด าเนินงานระยะครึ่งแผนหลัง 
คณะผู้วิจัยได้จัดท าข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ทบทวนความสอดคล้องเหมาะสมของ 9 ทิศทางและ 47 แนวทาง ในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้บรรลุ
เป้าหมาย G1-G10 รวมทั้งพิจารณาทบทวน 10 แนวทางท่ียังไม่ได้ด าเนินการในช่วงแรก ซึ่งได้แก่ 

- D1.2 อุดมศึกษาเปิดให้ผู้จบอาชีวศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่น โดย
หลักส าคัญคือ การลดเงื่อนไขในเรื่องเวลาที่ไม่บีบรัด และสะสมหน่วยกิต (credit bank)   

 - D2.3 อุดมศึกษาไทยสามารถเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดี
ขึ้น ส่งผลทางบวกต่อการผลิต พัฒนา กระจาย และการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตใน
สาขาที่ต้องการของสังคม ลดภาระการว่างงาน 

 - D3.1 จัดตั้งองค์กรหรือกลไกพัฒนาผู้ก ากับนโยบายและผู้บริหาร 
 - D3.4 การประเมินมหาวิทยาลัยเชิง ธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร 
 - D3.6 พัฒนาความสามารถในการก ากับดูแลและการบริหารอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม 
 - D3.7 ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นคณะมนตรีหรือคณะกรรมการ (Commission) 

รวมถึงการรวมภารกิจของ กกอ. และ กพอ. ในปัจจุบันให้เป็นระบบเดียวกัน 
 - D4.1 ประยุกต์และปรับใช้ระบบ RAE เพ่ือการประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ

การวิจัยส าหรับอุดมศึกษาไทย 
 - D5.2 จัดตั้งองค์กรกันชน (Buffer organization) จัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาตามพันธกิจอุดมศึกษาและการ

เจรจาด้านนโยบายกับรัฐบาล 
 - D5.3 ใช้หลักการ Financial autonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษา ก าหนดโครงสร้างการเงินอุดมศึกษา 
 - D6.3 มหาวิทยาลัยใหม่ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาอาจารย์เป็นทีม 
2) ทบทวนเป้าหมาย G1-G10 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก โดย

ควรอธิบายทบทวน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย (G1) เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอด
ชีวิต (G2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม (G3) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศในโลกาภิวัตน์ (G4) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย (G5) โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล (G6) การเงิน 
(G7) การก ากับมาตรฐาน (G8) และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ (G9) ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ (G10)” เช่น ควรทบทวนเป้าหมายของ (G2) ในประเด็นการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ หมายถึง 
ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีที่ตรงกับความต้องการของประเทศ (แผนพัฒนาก าลังคนแห่งชาติ) ผลิตบัณฑิตปริญญาโท ปริญญา
เอก ให้เป็นสมองและแหล่งปัญญาของประเทศ  ควรทบทวนเป้าหมายของ (G3) ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา
ในการสร้างความรู้และนวัตกรรม หมายถึงการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยที่ตอบโจทย์ของประเทศ รวมทั้งชี้น าทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ เป็นต้น 

3) ทบทวนตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายและงบประมาณของรัฐ โดย
พิจารณาปรับปรุงในประเด็นต่อไปนี้ 

3.1 สถาบันอุดมศึกษาควรผลิตบัณฑิตให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่ สกอ.ก าหนดในทุก
หลักสูตร และส่งเสริมให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมการผลิตบัณฑิตเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น โดยควรด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ สกอ. ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลอาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์วุฒิปริญญาเอก เพ่ือ
น ามาใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการศึกษา และการวิจัยต่อไป จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของทุก
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สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ KPI(F2)-01, KPI(F2)-02, 
KPI(F2)-08, KPI(F2)-11, KPI(F2)-14, KPI(F2)-15 และ KPI(F2)-18 ที่สนับสนุนการพัฒนาเป้าหมาย G1 และ G2  

3.2 ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ สกอ.และส านักงบประมาณ ควรผลักดันให้มี
การด าเนินการประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดสรรประมาณการท าวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ซึ่งสอดคล้องกับตัว
บ่งชี้ KPI(F2)-03 และ KPI(F2)-09 ทีส่นับสนุนการพัฒนาเป้าหมาย G3, G4 และ G5  

4) สกอ. ควรส่งเสริมสนับสนุนและก ากับติดตามให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้มีการจัดท ากลยุทธ์การเงิน
เพ่ือให้มีการบริหารการเงินและการจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
โดยเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ KPI(F2)-03, KPI(F2)-04 และ KPI(F2)-07 ที่
สนับสนุนการพัฒนาเป้าหมาย G7 

5) สกอ. ควรสนับสนุนส่งเสริมและก ากับติดตามให้ทุกสถาบัน ได้มีการพัฒนาเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้รับการรับรองเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้  รวมทั้งควรสนับสนุนส่งเสริมและก ากับ
ติดตามให้ทุกสถาบันมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและตอบสนองกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ (KPI(F2)-05), KPI(F2)-10 และ KPI(F2)-13 ที่สนับสนุนการพัฒนา
เป้าหมาย G10 

6) สกอ. ควรทบทวนระบบการก ากับและส่งเสริมให้ทุกสถาบันมีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะระบบการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน เพ่ือให้ได้คนดีและมีความสามารถ ช่วยก าหนดนโยบาย
และบริหารสภาสถาบันให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ KPI(F2)-05 และ KPI(F2)-06 ที่สนับสนุนการพัฒนา
เป้าหมาย G6 

7) รัฐบาลควรปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถสะท้อนคุณภาพที่
แท้จริงและส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ KPI(F2)-08, KPI(F2)-16 และ KPI(F2)-17) ที่สนับสนุนการพัฒนา
เป้าหมาย G1 และ G8 

8) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกลางอุดมศึกษาแห่งชาติและคณะกรรมการฐานข้อมูลแห่งชาติ เพ่ือวางระบบ
กลไกในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะใช้ร่วมกันในทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง สกอ. ควรติดตามให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั้งในสังกัดและนอกสังกัด สกอ. ได้มี
รายงานผลผ่านระบบ CHEQA Online เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองกับ
ความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละประเภท ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ KPI(F2)-12  ที่สนับสนุนการ
พัฒนาเป้าหมาย G9 และ G10 
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4.2 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาและตัวบ่งชี้ตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

เป้าหมาย 
(G1-G10) 

ทิศทางการ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
G1 ยกระดับ
คุณภาพของ
อุดมศึกษา
ไทย 

D2. การแก้ปัญหา
อุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน 
 

D 2.2 กลไกการประเมินคณุภาพมาตรฐาน
การศึกษาควรน าไปสูร่ะบบประกนัคุณภาพ 
(Accreditation) โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานผู้ท าการประเมินในจ านวนท่ี
เหมาะสม มีอสิระและไม่หวังก าไร มีระบบ 
Peer Review 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 
 
 

KPI(F2)-16 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่
ด าเนินการประกันคณุภาพภายในและรายงานผล
ให้หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพร่ทาง 
website ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี  
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 
KPI(F2)-17 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่ผ่าน
การรับรองของ สมศ. 
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 
KPI(F2)-18 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาไทยท่ี
ได้รับจัดล าดับในระดับสากลตามระบบมาตรฐาน 
สากลที่ สกอ. ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
 
 
 

 D2.3 อุดมศึกษาไทยสามารถเป็นเลิศได้ตาม
พันธกิจของตัวเองตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลทางบวกต่อการผลิต 
พัฒนา กระจายและการท างานของอาจารย์ 
สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาท่ี
ต้องการของสังคมลดภาระการว่างงาน 
ผลการด าเนินงาน :  
ไม่มีการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

KPI(F2)-15 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง 
ผู้ประกอบการ) ท่ีมีต่อคณุภาพบณัฑิตปริญญาตรี
ที่ส าเร็จการศึกษาในช่วง 3 ปี ที่ผา่นมาโดยมีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยตั้งแต ่3.51 ขึ้นไป จากคะแนน
เต็ม 5 หรือตามเกณฑ์ สกอ. ก าหนด  
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
 
 
 
 

D5. การเงิน
อุดมศึกษา 

D5.3 ใช้หลักการ Financial Autonomy ใน
การบริหารการเงินอุดมศึกษา ก าหนดโครงสร้าง
การเงินอุดมศึกษา 
ผลการด าเนินงาน :  
ไม่มีการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
  
 

KPI(F2)-04 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณโดย
พิจารณาจากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 
KPI(F2)-14 ร้อยละของบณัฑิตทีม่ีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
 

D9. โครงสร้าง
พื้นฐานการ
เรียนรู ้
 

D9.3 สถาบันอุดมศึกษาใหค้วามรว่มมือในการ
จัดเก็บข้อมลูของตนเองที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 
 

KPI(F2)-12 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มี
ระบบฐานข้อมลูเพื่อการบริหารจดัการสามารถ
น ามาใช้ได้จริงและเป็นปัจจุบันและมีระบบ
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมลู สกอ.และศูนย์
ข้อมูลบัณฑิตแห่งชาต ิ(ถ้ามี) 
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 

G2 เพื่อผลิต
และพัฒนา
บุคลากรที่มี
คุณภาพ
สามารถ

D2. การแก้ปัญหา
อุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน 
 

D2.3 อุดมศึกษาไทยสามารถเป็นเลิศได้ตาม
พันธกิจของตัวเองตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลทางบวกต่อการผลิต 
พัฒนา กระจายและการท างานของอาจารย์ 
สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาท่ี

KPI(F2)-15 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง 
ผู้ประกอบการ) ท่ีมีต่อคณุภาพบณัฑติปรญิญาตรีที่
ส าเร็จการศึกษา ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาโดยมีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยตั้งแต ่ 3.51 ขึ้นไป จาก
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เป้าหมาย 
(G1-G10) 

ทิศทางการ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
ปรับตัว
ส าหรับงานท่ี
เกิดขึ้นตลอด
ชีวิต 

ต้องการของสังคมลดภาระการว่างงาน 
ผลการด าเนินงาน : 
ไม่มีการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

คะแนนเตม็ 5 หรือตามเกณฑ์ สกอ. ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

D6. การพัฒนา
บุคลากรใน
อุดมศึกษา 
 

D6.1 พัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดย
ค านึงถึงการพัฒนาหลายมติิ (ด้านวิชาการ 
ด้านทักษะการท างานและการพัฒนาใช้
กระบวนการ Mentoring) 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 

KPI(F2)-02 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก   
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 
KPI(F2)-08 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการ
พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจ าอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย             

 D7. เครือข่าย
อุดมศึกษา 
 

D7.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับเครอืข่ายเชิง
วิชาการ 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 

KPI(F2)-01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
กับองค์กรวิชาชีพ/วิชาการ/ผู้ใช้บณัฑิตทั้งภาครัฐ/
เอกชนในการสร้าง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร    
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

G3 พัฒนา
ศักยภาพ
อุดมศึกษาใน
การสร้าง
ความรู้และ
นวัตกรรม 

D4. บทบาทของ
มหาวิทยาลยัใน
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 
 

D4.1 ประยุกต์และปรับใช้ระบบ RAE เพื่อการ
ประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการวจิัยส าหรับอุดมศึกษาไทย     
ผลการด าเนินงาน :  
ไม่มีการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
D4.3 ผลักดันให้เกิดระบบวิจัยแหง่ชาติ 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 

KPI(F2)-03 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่ได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณแผ่นดิน  
เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของสถาบันอดุมศึกษาตาม
ระบบการประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย  
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

D6.การพัฒนา
บุคลากรใน
อุดมศึกษา 
 

D6.1 พัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดย
ค านึงถึงการพัฒนาหลายมติิ (ด้านวิชาการ 
ด้านทักษะการท างานและการพัฒนาใช้
กระบวนการ Mentoring) 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 

KPI(F2)-02 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก    
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 
KPI(F2)-08 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการ
พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจ าอย่างต่อเนื่อง     
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย    

G4 การเพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันของ
ประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ 

D2. การแก้ปัญหา
อุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน 
 

D 2.2 กลไกการประเมินคณุภาพมาตรฐาน
การศึกษาควรน าไปสูร่ะบบประกนัคุณภาพ 
(Accreditation) โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานผู้ท าการประเมินในจ านวนท่ี
เหมาะสมมีอิสระและไมห่วังก าไร มีระบบ 
Peer Review 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 
 

KPI(F2)-16 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่
ด าเนินการประกันคณุภาพภายในและรายงานผลให้
หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพร่ทาง 
website ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกป ี
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 
KPI(F2)-17 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่ผ่าน
การรับรองของ สมศ. 
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 
KPI(F2)-18 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาไทยท่ี
ได้รับการจัดล าดับในระดับสากลตามระบบ
มาตรฐาน สากลที่ สกอ. ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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เป้าหมาย 
(G1-G10) 

ทิศทางการ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
 D3. ธรรมาภิบาล

และการบริหาร
จัดการ 
 

D3.2 ปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงนายกสภา
มหาวิทยาลยั คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ระบบการคัดเลือกอธิการบดีและผูบ้ริหารอื่น 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 

KPI(F2)-05 ร้อยละของสภาสถาบันท่ีแสดงบทบาท
หน้าท่ีในการน าสถาบันอย่างมคีุณภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและเน้นการสร้างสถาบันให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 D5. การเงิน
อุดมศึกษา 
 

D5.3 ใช้หลักการ Financial Autonomy ใน
การบริหารการเงินอุดมศึกษา ก าหนด
โครงสร้างการเงินอุดมศึกษา 
ผลการด าเนินงาน :  
ไม่มีการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

KPI(F2)-07 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มี          
กลยุทธ์การเงินและมีการจัดสรรงบประมาณ
ภายในที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจ  
วัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตรข์องสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 D6. การพัฒนา
บุคลากรใน
อุดมศึกษา 
 

D6.1 พัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดย
ค านึงถึงการพัฒนาหลายมติิ (ด้านวิชาการ 
ด้านทักษะการท างานและการพัฒนาใช้
กระบวนการ Mentoring) 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 
 

KPI(F2)-02 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก   
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย           
KPI(F2)-08 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการ
พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจ าอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 
KPI(F2)-06 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการ
บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 

   

G5 สนับสนุน
การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของ
ท้องถิ่นไทย 

D6. การพัฒนา
บุคลากรใน
อุดมศึกษา 
 

D6.1 พัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดย
ค านึงถึงการพัฒนาหลายมติิ (ด้านวิชาการ 
ด้านทักษะการท างานและการพัฒนาใช้
กระบวนการ Mentoring) 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 
 

KPI(F2)-02 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 
KPI(F2)-08 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการ
พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจ าอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 
KPI(F2)-06 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการ
บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 

G6 ใช้กลไก
ของ                  
ธรรมาภิบาล 

D3. ธรรมาภิบาล
และการบริหาร
จัดการ 
 

D3.2 ปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงนายกสภา
มหาวิทยาลยั คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ระบบการคัดเลือกอธิการบดีและผูบ้ริหารอื่น 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 
 

KPI(F2)-05 ร้อยละของสภาสถาบันท่ีแสดง
บทบาทหน้าท่ีในการน าสถาบันอยา่งมีคุณภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลและเน้นการสร้างสถาบันให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 
KPI(F2)-06 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีการ
บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 

D6. การพัฒนา
บุคลากรใน
อุดมศึกษา 
 

D6.1 พัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดย
ค านึงถึงการพัฒนาหลายมติิ (ด้านวิชาการ 
ด้านทักษะการท างานและการพัฒนาใช้
กระบวนการ Mentoring) 

KPI(F2)-13 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สาย
บริหาร สายวิชาการ สายสนบัสนนุ) ต่อการได้
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน ในระดับไม่
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เป้าหมาย 
(G1-G10) 

ทิศทางการ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 
 

น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 หรือตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

D9. โครงสร้าง
พื้นฐานการ
เรียนรู ้
 

D9.3 สถาบันอุดมศึกษาใหค้วามรว่มมือในการ
จัดเก็บข้อมลูของตนเองที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 
 

KPI(F2)-12 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มี
ระบบฐานข้อมลูเพื่อการบริหารจดัการสามารถ
น ามาใช้ได้จริงและเป็นปัจจุบันและมีระบบ
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมลู สกอ.และศูนย์
ข้อมูลบัณฑิตแห่งชาต ิ(ถ้ามี) 
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 

G7 การเงิน D4. บทบาทของ
มหาวิทยาลยัใน
การพัฒนาขดี
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 
 

D4.1 ประยุกต์และปรับใช้ระบบ RAE เพื่อการ
ประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการวจิัยส าหรับอุดมศึกษาไทย     
ผลการด าเนินงาน :  
ไม่มีการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
D4.3 ผลักดันให้เกิดระบบวิจัยแหง่ชาติ 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 
 

KPI(F2)-03 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่ได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณแผ่นดิน  
เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของสถาบันอดุมศึกษาตาม
ระบบการประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 D5. การเงิน
อุดมศึกษา 
 

D5.3 ใช้หลักการ Financial Autonomy ใน
การบริหารการเงินอุดมศึกษา ก าหนด
โครงสร้างการเงินอุดมศึกษา 
ผลการด าเนินงาน :  
ไม่มีการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

KPI(F2)-07 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มี         
กลยุทธ์การเงินและมีการจัดสรรงบประมาณ
ภายในที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจ 
วัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตรข์องสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 D9. โครงสร้าง
พื้นฐานการ
เรียนรู ้
 

D9.3 สถาบันอุดมศึกษาใหค้วามรว่มมือในการ
จัดเก็บข้อมลูของตนเองที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 
 

KPI(F2)-04 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบ 
ประมาณโดยพิจารณาจากพันธกิจและผลการ
ประเมินของ สมศ. 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

G8 การก ากับ
มาตรฐาน 

D2. การแก้ปัญหา
อุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน 
 

D 2.2 กลไกการประเมินคณุภาพมาตรฐาน
การศึกษาควรน าไปสูร่ะบบประกนัคุณภาพ 
(Accreditation) โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานผู้ท าการประเมินในจ านวนท่ี
เหมาะสมมีอิสระและไมห่วังก าไร มีระบบ 
Peer Review 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 

KPI(F2)-16 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลให้
หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งมีการเผยแพร่ทาง 
website ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 
KPI(F2)-17 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่ผ่าน
การรับรองของ สมศ. 
ผลการด าเนินงาน : บรรลเุป้าหมาย 

D5. การเงิน
อุดมศึกษา 
 

D5.3 ใช้หลักการ Financial Autonomy ใน
การบริหารการเงินอุดมศึกษา ก าหนด
โครงสร้างการเงินอุดมศึกษา 
ผลการด าเนินงาน :  
ไม่มีการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

KPI(F2)-14 ร้อยละของบัณฑติที่มคีุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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เป้าหมาย 
(G1-G10) 

ทิศทางการ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
D9. โครงสร้าง
พืน้ฐานการ
เรียนรู ้
 

D9.3 สถาบันอุดมศึกษาใหค้วามรว่มมือในการ
จัดเก็บข้อมลูของตนเองที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 

KPI(F2)-04 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาของรัฐที่
ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณโดย
พิจารณาจากพันธกิจและผลการประเมินของ สมศ. 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

G9 เครือข่าย
อุดมศึกษา
บนพ้ืนฐาน
ของเสรีภาพ
ทางวิชาการ 

D7. เครือข่าย
อุดมศึกษา 
 

D7.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับเครอืข่ายเชิง
วิชาการ 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนนิการมากกว่าร้อยละ 50 
D7.5 เช่ือมโยงเครือข่ายอุดมศึกษากับภาคการ
ผลิตอุตสาหกรรมระดับชาติ อุตสาหกรรม
ระดับท้องถิ่น การวิจัยร่วม 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 

KPI(F2)-01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
กับองค์กรวิชาชีพ/วิชาการ /ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐ/
เอกชนในการสร้าง/พัฒนา /บริหารหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

G10 ความหลาก 
หลายและ
เอกภาพเชิง
ระบบ 

D3. ธรรมาภิบาล
และการบริหาร
จัดการ 
 

D3.2 ปรับโครงสรา้งการบรหิารธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลยั รวมถึงนายกสภามหาวทิยาลัย 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระบบการ
คัดเลือกอธิการบดีและผูบ้รหิารอื่น 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50  

KPI(F2)-05 ร้อยละของสภาสถาบันท่ีแสดงบทบาท
หน้าท่ีในการน าสถาบันอย่างมคีุณภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและเน้นการสร้างสถาบันให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

D4. บทบาทของ
มหาวิทยาลยัใน
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 
 

D4.1 ประยุกต์และปรับใช้ระบบ RAE เพื่อการ
ประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการวจิัยส าหรับอุดมศึกษาไทย   
ผลการด าเนินงาน :  
ไม่มีการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
D4.3 ผลักดันให้เกิดระบบวิจัยแหง่ชาติ 
ผลการด าเนินงาน :  
มีการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 

KPI(F2)-03 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่ได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณแผ่นดิน  
เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของสถาบันอดุมศึกษาตาม
ระบบการประเมินศักยภาพการผลิตงานวิจัย 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 D5. การเงิน
อุดมศึกษา 
 

D5.3 ใช้หลักการ Financial Autonomy ใน
การบริหารการเงินอุดมศึกษา ก าหนด
โครงสร้างการเงินอุดมศึกษา 
ผลการด าเนินงาน : 
ไม่มีการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

KPI(F2)-07 ร้อยละของสถาบันอดุมศึกษาที่มี        
กลยุทธ์การเงินและมีการจัดสรรงบประมาณ
ภายในที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจ 
วัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตรข์องสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน : ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
5. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ

ปัจจัยความส าเร็จ/อุปสรรค 
 
G1: การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย (พันธกิจ: บริหารจัดการ)  

ในระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาส่วนมากมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
ของ สกอ. และ สมศ. อย่างต่อเนื่อง โดยมีสถาบันอุดมศึกษาร้อยละ 98.08 ที่ผ่านการรับรองจาก  สมศ. แต่พบว่า
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมีความซ้ าซ้อน (สกอ./สมศ./กพร./วิชาชีพ/
ISO/EdPEx/AACSB/ABET) และเป็นภาระให้กับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนระดับคุณภาพ
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ของอุดมศึกษาไทย นอกจากนี้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพไม่ได้สะท้อนคุณภาพ และไม่ท้าทายให้สถาบันอุดมศึกษา
เกิดการพัฒนาคุณภาพ ดังนั้นในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล  จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารและประกันคุณภาพ รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีวัฒนธรรมการท างานอย่างมีคุณภาพ 

การวิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงาน 
1) ผู้บริหารระดับสูง (รัฐบาล/สกอ./สภาสถาบัน/สถาบันอุดมศึกษา) มีความตระหนักด้านคุณภาพ

การศึกษาน้อย และมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้ง ท าให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งมี
สถาบันอุดมศึกษาบางส่วน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบั บที่ 11 
โดยส่วนใหญ่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด สกอ.  

2) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมีความซ้ าซ้อน (สกอ./  
สมศ./กพร./วิชาชีพ/ ISO/EdPEx/AACSB/ABET) และเป็นภาระของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนระดับคุณภาพของอุดมศึกษาไทย ถึงแม้ว่ามีสถาบันอุดมศึกษาท่ีผ่านการรับรองจาก สมศ. รอบสาม ร้อยละ 
98.08 แต่ยังไม่สามารถยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยได้ อาจเนื่องจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพไม่ได้สะท้อน
คุณภาพ และไม่ท้าทายให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพ 

3) ข้อมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ ไม่สามารถน ามาใช้ในการบริหารคุณภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูล ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 

4) สถาบันอุดมศึกษาส่วนมาก ไม่ได้สร้างให้บุคลากรทุกระดับเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการท างาน 
รวมทั้งไม่ได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเพ่ิมคุณภาพให้เทียบเท่าในระดับ
สากล  

ข้อสังเกต 
 1) ประชาคมอุดมศึกษาส่วนมาก ยังไม่ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพของอุดมศึกษาไทย ยังไม่เห็น

เป้าหมายและประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งวัฒนธรรมการท างานที่เน้นคุณภาพยังมีน้อย 
 2) ระบบกลไกในระดับชาติเพื่อส่งเสริม และก ากับควบคุมให้มีการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพของ

สถาบันอุดมศึกษา ยังไม่เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสถาบันอุดมศึกษา 
 

G2: เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต  
สถาบันอุดมศึกษาส่วนมากมีการผลิตบัณฑิตตามศักยภาพและความต้องการของตนเอง ซึ่งมีบางสาขาไม่ตรง

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เนื่องจากไม่มีแผนก าลังคนของชาติที่ครอบคลุมความต้องการก าลังคน
ของประเทศในทุกสาขา ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการ
ของประเทศและของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพบว่าในสถาบันอุดมศึกษาทุกกลุ่มมีหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ/วิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐ/เอกชนในการสร้าง/พัฒนา/บริหารหลักสูตรเฉลี่ยร้อยละ 
46.66 (เป้าหมายร้อยละ 95) จึงท าให้ได้บัณฑิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้นประเทศไทย
ควรมีแผนพัฒนาก าลังคนของประเทศท่ีชัดเจน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และให้น ามาเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลอุดมศึกษา เพ่ือให้มีการวางแผนผลิตบัณฑิตได้อย่างเหมาะสม โดยเชื่อมโยงตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเด็กไทยในการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนอง
ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 รวมทั้งควรปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เพ่ือให้สามารถ
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จ าแนกศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน เร่งพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้นเป็น
มืออาชีพ และ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้สามารถเป็นอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงาน 
1)  รัฐบาลยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนของประเทศที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
2)  ผู้เรียนไม่ทราบศักยภาพและความต้องการของตนเอง ว่าจะศึกษาในสาขาใดและสอดคล้องกับ

ความต้องการของชาติหรือไม่ รวมทั้งระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน ไม่สอดคล้อง
เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของนักเรียน 

3)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่วนมาก ไม่ได้ท าหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตร (การสร้าง/พัฒนา/จัดการเรียนการสอน/ประกันคุณภาพหลักสูตร ) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ต้องผลิตบัณฑิตให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ตอบสนองแผนพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

4)  คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนบางส่วนยังไม่ เป็นมืออาชีพ  รวมทั้งมีคุณวุฒิและความรู้
ความสามารถทางวิชาการไม่ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด  

5)  คุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปัจจุบันส่วนมาก ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ
วิชาชีพที่ก าหนดและไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อสังเกต 
1)  ประเทศไทยควรมีแผนพัฒนาก าลังคนของประเทศที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ และให้น ามาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่จะท าให้ได้บุคลากรที่เหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางก าหนด 
กรอบแผนก าลังคนระดับประเทศ    

2)  กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยง ตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของเด็กไทยในการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21  

3)  กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ/วิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิตทั้ง
ภาครัฐ/เอกชนในการสร้าง/พัฒนา/บริหารหลักสูตรค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 20.82) จึงท าให้ได้บัณฑิตที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4)  กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 22.22) เนื่องจากขาดแคลน
อาจารย์ที่มีศักยภาพในการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  
 

G3:  พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม  
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีพันธกิจด้านวิจัย เป็นพันธกิจที่ส าคัญ ซึ่งสกอ. ได้มีการจัดกลุ่ม

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นหลักในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งผลการด าเนินงาน
พบว่าสถาบันอุดมศึกษามีการผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่มีงานวิจัยบางส่วนเท่านั้นที่สามารถช่วยชี้น า และตอบ
โจทย์ปัญหาของประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมมีอาจารย์วุฒิ
ปริญญาเอกน้อย (ร้อยละ 32.42) รวมทั้งงบประมาณด้านการวิจัยทั้งประเทศในภาพรวมมีน้อยกว่าร้อยละ 1 ของ 
GDP ดังนั้นจึงควรเพ่ิมงบประมาณและปรับปรุงระบบกลไกให้เอ้ือต่อการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาของประเทศ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
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โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและคุณวุฒิของอาจารย์และนักวิจัยให้สามารถผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ 

การวิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงาน 
1)  มีหลายหน่วยงานระดับชาติที่ด าเนินการด้านวิจัยและนวัตกรรม แต่ไม่มีเอกภาพร่วมกันในการ

แก้ปัญหาและชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งงบประมาณวิจัยทั้งประเทศมีน้อยกว่าร้อยละ 1 ของ GDP ท าให้
การผลิตงานวิจัยไม่เพ่ิมข้ึน และงานวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ตอบปัญหาของประเทศ ไม่สามารถชี้น าทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ  

2)  ระบบ กลไกการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ในระดับสถาบันอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาและชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งยังไม่มีผลงานวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่โดดเด่น
เพียงพอที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ระเบียบ/กฎเกณฑ์/ขั้นตอนในสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่เอ้ือต่อการผลิตผลงานและการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์  

3)  สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกน้อย (ร้อยละ 38.42) โดยกลุ่ม
มหาวิทยาลัยรัฐมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกมากที่สุด (ร้อยละ 55.16) ในขณะที่กลุ่มอ่ืนๆ มีไม่ถึงร้อยละ 25 ท าให้มี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน้อย  

ข้อสังเกต 
1) รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตงานวิจัยที่ชี้น าทิศทางการพัฒนา

ประเทศ ช่วยแก้ปัญหาสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ   
2) รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคการผลิตในการผลิต

งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 
G4: การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์  

สถาบันอุดมศึกษาบางส่วนมีผลการด าเนินงานที่เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ โดย
พัฒนาคุณภาพมุ่งสู่ระดับโลก (มีสถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับ QS Ranking ปี 2558 จ านวน 8 แห่งจาก 
263 แห่ง) แต่เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการศึกษาของชาติเปลี่ยนแปลงบ่อย และขาดความต่อเนื่อง 
ท าให้คุณภาพบัณฑิตโดยรวม ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ เมื่อพิจารณาจากงานนวัตกรรมก็พบว่ายังไม่
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ สภาสถาบันที่แสดงบทบาทหน้าที่ในการน า
สถาบันอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี
เพียงร้อยละ 43.56 จึงเป็นอุปสรรคในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุดมศึกษาไทย ดังนั้นรัฐบาลควรมี
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของชาติ สร้างระบบและกลไกให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรม โดยให้สถาบันอุดมศึกษาทุก
แห่งได้ใช้ความเชี่ยวชาญของตนเอง ในการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สามารถแข่งขัน
กับประเทศอ่ืนได้เพ่ิมขึ้น 

การวิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงาน 
1) นโยบายและทิศทางการศึกษาของชาติเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง

ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในนโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ส่งผลให้บัณฑิตส่วน
ใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดงานระดับนานาชาติ 

2) สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น
การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ แต่พบว่าผลงานด้านวิจัยและ
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นวัตกรรม/งานวิชาการยังไม่เพียงพอในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  รวมทั้งการพัฒนา 
ท้องถิ่นและการสร้างภูมิปัญญาไทย  

3) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ยังไม่มีการก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การสนับสนุนของภาครัฐยังไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษามีจ านวนน้อย (ภาพรวมของประเทศมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 38.42) 
นอกจากนี้สภาสถาบันที่แสดงบทบาทหน้าที่ในการน าสถาบันอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และเน้นการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีร้อยละ 43.56 จึงเป็นอุปสรรคในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุดมศึกษาไทย  

ข้อสังเกต 
1) ควรปลูกจิตส านึกของประชาคมอุดมศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บัณฑิต 
2) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตงานวิจัยที่ช่วยชี้น าและแก้ปัญหาของประเทศ  
3) ควรสร้างระบบและกลไกให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

ในการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน  
 
G5: สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย  

สกอ. สนับสนุนให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา การวิจัย 
และบริการวิชาการที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค ทั้งในรูปแบบของโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ ท าให้สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งประสบผลส าเร็จในการพัฒนาของชุมชนเป้าหมาย ให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ควรก าหนดเป้าหมายในการให้บริการวิชาการระยะยาว
อย่างชัดเจน เพ่ือช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในภาพรวม 
1) มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา การวิจัย และบริการ

วิชาการท่ีเน้นการพัฒนาท้องถิ่น และมีการจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่าน 
การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ แตโ่ครงการ/กิจกรรมส่วนมากยังไม่มีการวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน  

2) มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก ากับสถาบันอุดมศึกษาในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ที่เน้นการพัฒนาชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  มีการด าเนินการและมีการประเมินตามตัวบ่งชี้อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี  แต่ผลการด าเนินงานบางสถาบันยังไม่น าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนเป้าหมาย  

ข้อสังเกต 
1) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรพัฒนางานบริการวิชาการที่สนับสนุนให้ชุมชนเป้าหมายเกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
2) ควรสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน 

เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
 

G6: ใช้กลไกของธรรมาภิบาล  
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลัก                

ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ร้อยละ 92.42 (183 แห่ง จาก 198 แห่ง) ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งมีปัญหาด้านการ
บริหารจัดการ (กระบวนการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี และผู้บริหารระดับสูง             
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มีความซับซ้อน ขาดการถ่วงดุลอ านาจ และมีความขัดแย้งกัน ท าให้ ไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีความรู้ มีศักยภาพ
เหมาะสม และมีธรรมาภิบาล มาเป็นผู้บริหาร)  ระบบกลไกการประเมินสภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบันบางแห่งยัง
ไม่เข้มแข็ง ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอกส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันขาดความต่อเนื่อง ท าให้ความ
เชื่อมั่นต่อผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้น สกอ. ควรส่งเสริมสนับสนุนและก ากับ
ติดตามให้สภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 10 ประการ  

การวิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงาน 
1) กระบวนได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน และอธิการบดีในสถาบัน 

อุดมศึกษาหลายแห่ง ยังไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีความรูค้วามสามารถ มีศักยภาพเหมาะสม และมีธรรมาภิบาลมาด ารง
ต าแหน่งได้  

2) หลายสถาบันเกิดปัญหาในการบริหารจัดการ เนื่องจากระบบ กลไกการประเมินสภาและ
ผู้บริหารสถาบัน ยังไม่เข้มแข็ง ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอก และไม่สะท้อนผลงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วน 10 ประการ  

ข้อสังเกต 
1) สถาบันอุดมศึกษาทีม่ีปัญหาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  
2) กรณีที่มีปัญหาธรรมาภิบาลเกิดขึ้นควรมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาอย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 

G7: การเงิน  
สกอ. มีการวางแผนการบริหารงบประมาณวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีการ

จัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาผ่านเครือข่ายอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค แต่ยังไม่เพียงพอในการสนับสนุน
โครงการของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาบัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งมีการบริหารการเงินตามระบบที่รัฐก าหนด ซึ่งบางแห่งมีกลยุทธ์
การเงินที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ของการบริหารการเงินในทุกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สกอ . ควรจัดท า พรบ.อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม Performance based / Quality based  

การวิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงาน 
1) ไม่มี พรบ.อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ที่เอ้ือต่อการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ

บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
2) มีการจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เป็นไปตามนโยบาย ทิศทางและความต้องการ

ของประเทศ แต่ยังไม่ได้พิจารณาจาก Performance based/Quality based ควบคู่กับ Demand side ท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผ่าน
โครงการ/กิจกรรมยังมีน้อย  

ข้อสังเกต 
1) การจัดสรรงบประมาณตามระบบการประเมินศักยภาพงานวิจัย ได้มีการด าเนินการแต่ยังไม่

เกิดประสิทธิผล  
2) รัฐบาลควรปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 

โดยควรให้ สกอ. เข้ามามีส่วนร่วมกับส านักงบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 



29 
 

 

G8: การก ากับมาตรฐาน  
สกอ. มีระบบกลไกในการก ากับมาตรฐานโดยให้หลักสูตรที่เปิดใหม่หรือปรับปรุงใหม่ต้องแจ้งเพ่ือให้ 

สกอ. พิจารณาและรับทราบทุกหลักสูตร แต่การควบคุมก ากับดูแลโดยสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพน้อยและไม่
ต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งไม่ให้ความส าคัญ และไม่ได้
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอุดมศึกษา เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548  เป็นต้น ท าให้การ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ดังนั้น สกอ. ควรเพ่ิมมาตรการก ากับ
ติดตามสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีการด าเนินงานตามมาตรฐาน 

การวิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงาน 
1) สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งไม่เข้าใจ และไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานได้  อาจเป็น

เพราะ มีเกณฑ์มาตรฐานจ านวนมาก และมีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประเมินคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
ในการก ากับมาตรฐานหลายชุด จึงเป็นอุปสรรคในการก ากับติดตามให้มีการด าเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2) สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่ให้ความส าคัญ และไม่ได้เรียนรู้เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานอุดมศึกษาที่มีจ านวนมาก ท าให้ไม่ไดด้ าเนินการตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3) สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่นอกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการบางแห่ง มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในไมเ่ข้มแข็ง เนื่องจากอาจได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพจากต้นสังกัดน้อย    

ข้อสังเกต 
1) สกอ. ควรเพ่ิมระบบและกลไกในการสื่อสารให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติทุกเรื่องที่ สกอ. ประกาศใช้ เพ่ือให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด และควรเพิ่มมาตรการก ากับติดตามสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มี
การด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 

2) ควรมีการปรับปรุงระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ให้
สะท้อนคุณภาพท่ีแท้จริงโดยเน้นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ 
 

G9: เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ   
สกอ. ได้สนับสนุนให้มีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค ซึ่งมีการท างานเป็นลักษณะเชิงพ้ืนที่  ซึ่ง

ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัด สกอ. ท าให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาคการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจบริการ ในการสร้าง/พัฒนาความรู้และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดการน าไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ในพ้ืนที่ ดังนั้น สกอ. ควรสนับสนุน และส่งเสริมให้การด าเนินงานของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษามีความ
เข้มแข็งมากขึน้ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ รวมทั้งมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในภาพรวม 
1) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษามีการท างานเป็นลักษณะเชิงพ้ืนที่ซึ่งประกอบด้วยสถาบัน 

อุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัด สกอ. ท าให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการสร้างความร่วมมือกับภาค            
การผลิต อุตสาหกรรม และบริการในการสร้าง/พัฒนาความรู้และนวัตกรรม เพ่ือต่อยอดการน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

2) สกอ. มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอุดมศึกษา ซึ่ง
วิเคราะห์แล้วพบว่างบประมาณยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับภาระงานที่มอบหมาย เนื่องจากจ านวนสมาชิกใน
แต่ละเครือข่ายไม่เท่ากัน  
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ข้อสังเกต 
1) สกอ. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานของเครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอุดมศึกษาในด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา ด้าน
วางแผนผลิตก าลังคนของชาติ ด้านการลดความเหลื่อมล้ า ด้านธรรมาภิบาล ด้านการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันสู่
สากล เป็นต้น 

2) สกอ. ควรมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของเครือข่าย และส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ประสิทธิผลการด าเนินงานของเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประเมินผลส าเร็จของ สกอ. 

 

G10:  ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ  
สถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลายในมิติต่างๆ เช่น ประเภทสถาบัน กลุ่มสถาบัน สถานที่ตั้ง จ านวน

นักศึกษา ระยะเวลาที่ก่อตั้ง เป็นต้น ท าให้เกิดอุปสรรคในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาด้านการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ดังนั้น สกอ. ควรส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัด มีการทบทวนบริบท เป้าหมายและปรับปรุงการด าเนินงานของตนเอง
(Reprofiling/Transform/Reform)  โดยให้มีความสอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิด
เอกภาพเชิงระบบในการร่วมกันพัฒนาอุดมศึกษาไทยตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน ให้สามารถชี้น าและตอบโจทย์
ปัญหาของประเทศได ้

การวิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงาน 
1) รัฐบาลไม่มีแผนก าลังคนแห่งชาติ ท าให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดไม่สามารถ

ก าหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของประเทศ 
2) สกอ. มีการสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับติดตาม ตามระบบบริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ไม่

ครอบคลุมความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาในมิติต่างๆ เช่น ประเภทสถาบัน กลุ่มสถาบัน สถานที่ตั้ง  จ านวน
นักศึกษา ระยะเวลาที่ก่อตั้ง  

3) สถาบันอุดมศึกษาส่วนมากไม่ทราบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ดังนั้นจึงควรมีการทบทวน
บริบท เป้าหมายและปรับปรุงการด าเนินงานของตนเอง (Reprofiling/Transform/ Reform) เพ่ือให้มีความ
สอดคล้อง และมีการพัฒนาด้านผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ให้อยู่ในทิศทางเดียวกันเพ่ือตอบโจทย์
ปัญหาของประเทศ  

ข้อสังเกต  
1) สกอ. ควรส่งเสริม/สนับสนุน และก ากับติดตามการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา โดย 

พิจารณาให้ครอบคลุมความหลากหลายและบริบทของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้เกิดเอกภาพในเชิงระบบ 
2) สถาบันอุดมศึกษาควรมีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน 

 
6. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) และฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

6.1 ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

เป้าหมายตามกรอบแผน 
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

วิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2551-2554) 

วิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11  

(พ.ศ.2555-2559) 
(G1) ยกระดับคณุภาพอุดมศึกษาไทย - มุ่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย - คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 
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เป้าหมายตามกรอบแผน 
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) 

วิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2551-2554) 

วิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11  

(พ.ศ.2555-2559) 
(G2) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มคีุณภาพ 

สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอด
ชีวิต 
 

- ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
คุณภาพ มสีมรรถนะสากล สามารถเรียนรู้
การใช้ชีวิตในสังคม และปรับตัวส าหรับงาน
ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 

- พัฒนาก าลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพ 
- สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

(G3) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรม 

- มุ่งพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรม 

- มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

- การวิจัยพัฒนาในภูมิภาค บนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้บน 
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(G4)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศในโลกาภิวัตน ์

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 

- มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียน 

(G5) สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ท้องถิ่นไทย 

- สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน - การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 

(G6) ใช้กลไกของธรรมาภิบาล - กลไกธรรมาภิบาล - 
(G7) การเงิน - - 
(G8) การก ากับมาตรฐาน - - 
(G9) เครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของ

เสรภีาพทางวิชาการ 
- เครือข่ายอุดมศึกษาท้ังประเทศเสรีภาพทาง
วิชาการ 

- 

(G10) ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ - ความหลากหลาย และเอกภาพเชงิระบบ - 
  
 6.2 ความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางการพัฒนาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) และมาตรการของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) และ 
กลยุทธ์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  

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

มาตรการของแผน  
ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2551-2554) 

กลยุทธข์องแผน 
ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559) 
1. รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น 

1.1. สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเต็มความสามารถ   
1.2. อุดมศึกษาเปิดให้ผู้จบอาชีวศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ 

อุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุน่ โดยหลักส าคัญ คือการลดเง่ือนไขใน
เรื่องเวลาที่ไม่บีบรัด และการสะสมหน่วยกิต ในท านองธนาคาร
หน่วยกิต (credit bank) 

 
 

 
 

1.3. อุดมศึกษาปรับกระบวนทัศน์ กลไก ท างานร่วมกับอาชีวศึกษาและ
ภาคการผลิตจริง 

 
 

 
 

1.4. สถาบันอุดมศึกษาก าหนดหน้าที่และภาระงานด้านวิชาการเพื่อ
สนับสนุนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 

 
 

 
 

1.5. อุดมศึกษาต้องเร่งทบทวนกระบวนการผลิตและพัฒนาครูป้อน
โรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในมิติใหม่การสร้างตัวคูณ  
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แนวทางการพัฒนาตามกรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

มาตรการของแผน  
ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2551-2554) 

กลยุทธข์องแผน 
ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559) 
2. การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจบุัน   

2.1. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท าหลักเกณฑ์การก ากับอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เครื่องมือเชิงนโยบายและการเงินเพื่อผลทางปฏิบัติ 

 
 

 
 

2.2. กลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาควรน าไปสู่ระบบ
ประกันคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานผู้ท าการประเมิน
ในจ านวนที่เหมาะสมมีอิสระและไม่หวังก าไร มีระบบ Peer review 

 
 

 
 

2.3. อุดมศึกษาไทยสามารถเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้นส่งผลทางบวกต่อการผลิต 
พัฒนา กระจาย และการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวน
ของบัณฑิตในสาขาที่ต้องการของสังคม ลดภาระการว่างงาน 

 
 
 
 

 
 
 

 
2.4. สร้างหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณะ รวมทั้งการวางระบบสิทธิประโยชน์ทางการเงิน และภาษี
ส าหรับอุดมศึกษา 

 
 

 
 

3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
3.1. จัดตั้งองค์กรหรือกลไกพัฒนาผู้ก ากับนโยบายและผู้บริหาร -  
3.2. ปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย รวมถึง

นายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระบบการ
คัดเลือกอธิการบดีและผู้บริหารอื่น 

-  

3.3. จัดให้มีส านักงานของสภามหาวิทยาลัย  มี เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเต็มเวลา 

-  

3.4. การประเมินมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร -  
3.5. สร้างเวทีถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร -  
3.6. พัฒนาความสามารถในการก ากับดูแลและการบริหารอย่างต่อเนื่อง

ของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม  
-  

3.7. ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นคณะมนตรี
หรือคณะกรรมการ (Commission) รวมถึงการรวมภารกิจของ 
กกอ. และ กพอ. ในปัจจุบันให้เป็นระบบเดียวกัน 

-  

4. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4.1. ประยุกต์และปรับใช้ระบบ RAE เพื่อการประเมินความสามารถการ

วิจัยและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัยส าหรับอุดมศึกษาไทย 
  

4.2. จัดให้มีการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย 
ศูนย์ความเป็นเลิศ ภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ ภาคสังคม
และชุมชน และแหล่งทุนแหล่งวิชาการต่างประเทศ 

  

4.3. ผลักดันให้เกิดระบบวิจัยแห่งชาติ    
4.4. การออกแบบระบบความเช่ือมโยงระหว่างอุดมศึกษาและภาคการผลิต   
4.5. การวิจัยในสาขาที่จ าเป็นต่อสังคม โดยไม่ต้องผูกกับการเพิ่มผลผลิต

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

มาตรการของแผน  
ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2551-2554) 

กลยุทธข์องแผน 
ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559) 
5. การเงินอุดมศึกษา 

5.1. จัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา เพือ่พัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
เช่ือมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต 

  

5.2. จัดตั้งองค์กรกันชน (Buffer Organization) จัดสรรงบประมาณ
อุดมศึกษาตามพันธกิจอุดมศึกษาและเจรจาด้านนโยบายกับรัฐบาล 

  

5.3. ใช้หลักการ Financial Autonomy ในการบริหารการเงิน 
อุดมศึกษา ก าหนดโครงสร้างการเงินอุดมศึกษา 

  

6. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
6.1. พัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ 

(ด้านวิชาการ ด้านทักษะการท างานและการพัฒนาใช้กระบวนการ 
Mentoring) 

  

6.2. การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มใหม่ ก าหนดยุทธศาสตร์การใช้อัตรา
ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับทิศทาง
มหาวิทยาลยั 

  

6.3. มหาวิทยาลยัใหม่ควรให้ความส าคญัต่อการพัฒนาอาจารย์เป็นทมี   
6.4. ก าหนดให้รัฐมีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบคุลากร

มหาวิทยาลยัเอกชน ขยายบทบาทและให้โควตาพิเศษส าหรับ
มหาวิทยาลยัเอกชน ในโครงการทีไ่ม่ผูกมัดเงื่อนไขการท างานของ
ผู้รับทุนว่าต้องท างานในภาครัฐ 

  

7. เครือข่ายอุดมศึกษา 
7.1. รัฐต้องสนับสนุนการท างานในลักษณะเครือข่าย โดยใช้กลไกการ

จัดสรรทรัพยากรและอื่นๆ ท่ีน าไปสู่การควบรวมในมิตติ่างๆ จนถึง
การควบรวมสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมีกลไกกฎหมายรองรับ 

 
 

 

 
 

 
7.2. ยกระดับขดีความสามารถและคุณภาพ โดยเฉพาะระหว่างองค์กรที่

เข้มแข็ง และองค์กรใหม ่หรืออ่อนแอกว่า 
  

7.3. สนับสนุนการท างานในระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นกลไก
ส าคัญของรัฐในการสรา้งความเข้มแข็งและความพร้อมให้กับการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยร่วมมือกับผู้น าชุมชน และประชาสังคม 

 
 
 

 
 

 
7.4. สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเชิงวิชาการ   
7.5. เชื่อมโยงเครือข่ายอดุมศึกษากับภาคการผลิต อุตสาหกรรมระดับชาติ 

อุตสาหกรรมระดับท้องถิ่น การวิจยัร่วม 
  

7.6. สนับสนุนการท างานในระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมในสังคม 

  

8. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
8.1. การพัฒนาเด็ก เยาวชนและนักศึกษา -  
8.2. การพัฒนาครูและบุคลากรในพ้ืนท่ี -  
8.3. การสร้างความเข้มแข็งใหส้ถาบันอุดมศึกษา -  
8.4. การพัฒนาการศึกษาสู่ภูมภิาคอาเซียน 

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

มาตรการของแผน  
ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2551-2554) 

กลยุทธข์องแผน 
ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559) 
9. โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้  

9.1. รัฐจะให้การสนับสนุนการศึกษาในหลักสตูรศลิปศาสตร์                 
9.2. อุดมศึกษาพัฒนาและใช้ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 
  

9.3. สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมลูของตนเองที่
ทันสมัยอยู่เสมอ 

-  

9.4. รัฐควรให้การสนับสนุนอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเข้าถึง (Access) และ
การลดช่องว่างดิจิทัล (Digital divide) 

-  

9.5. รัฐควรลงทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

-  

9.6. จัดท ากรอบนโยบายการพัฒนาระบบการเรยีนรู้ตลอดชีวิต -  
9.7. น าสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ  -  
9.8. จัดระบบเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของอุดมศึกษา -  
9.9. จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสรา้งทางกายภาพ -  

หมายเหตุ  1. มาตรการของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) มีจ านวน 46 มาตรการ  
  2. กลยุทธ์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มีจ านวน 22 กลยุทธ์ 

 

7. วิเคราะห์ผลส าเร็จตามพันธกิจอุดมศึกษา  
ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จจ าแนกตามจ านวนตัวบ่งชี้ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2            

(พ.ศ. 2551 – 2565) ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย (G1-G10)  

พันธกิจอุดมศกึษา 
เป้าหมายตามกรอบแผนอุดมศึกษา 

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

ที่บรรลุเป้าหมาย 
การผลิตบณัฑิต G2: เพื่อผลติและพัฒนาบคุลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรบั

งานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต 
ร้อยละ 28.57 

(2 จาก 7 ตัวบ่งช้ี) 
การวิจัย G3: พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม ร้อยละ 50.00 

(2 จาก 4 ตัวบ่งช้ี)  
การบริการวิชาการ G5: สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย   ร้อยละ 100.00 

(2 จาก 2 ตัวบ่งช้ี)  การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม   
การบริหารจัดการ 
 

G1: การยกระดับคณุภาพอดุมศึกษาไทย  
G4: การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวตัน ์ 
G6: ใช้กลไกของธรรมาภิบาล  
G7: การเงิน   
G8: การก ากับมาตรฐาน 
G9: เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  
G10: ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ   

ร้อยละ 36.67 
(11 จาก 30  

ตัวบ่งช้ี) 
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8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย 
จากผลการประเมินการด าเนินงานตาม 18 ตัวบ่งชี้ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) ในภาพรวม พบว่ามีผลการด าเนินงานระยะครึ่งแผนแรก (พ.ศ. 2551-2558) บรรลุความส าเร็จ
ร้อยละ 27.78 (บรรลุ 5 จาก 18 ตัวบ่งชี้) แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะมีการด าเนินงานตาม 4 พันธกิจหลักของ
อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าอุดมศึกษาไทย  
มีบทบาทน้อยในการชี้น าและแก้ไขปัญหาสังคม ท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยการก าหนด     
พันธกิจพิเศษเพ่ิม ในประเด็นที่อุดมศึกษาไทยต้องมีบทบาท ภาระหน้าที่ ชี้น าและแก้ไขปัญหาสังคม ในช่วง
ระยะเวลาครึ่งแผนหลัง (พ.ศ.2559-2565) รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาน า 9 ทิศทาง 47 แนวทาง ไป
ปฏิบัติเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทยอย่างมีคุณภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย G1-G10 ของ
กรอบแผนฯ รวมทั้งเพ่ือให้อุดมศึกษาไทยมีบทบาทหน้าที่เชิงรุกในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตาม 
(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

 
พันธกิจของอุดมศึกษาไทยในอนาคต 

 
1. ด้านชี้น าและแก้ปัญหาสังคม  

จากผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  ใน
ภาพรวมในระยะครึ่งแผนแรก พบว่าบรรลุความส าเร็จเพียงร้อยละ 27.78 แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะมีการ
ด าเนินงานตาม 4 พันธกิจหลักของอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาไทย มีบทบาทน้อยในการชี้น า และช่วยแก้ปัญหาของประเทศ ประเทศ
ไทยประสบภาวะวิกฤติในหลายด้าน เช่น กรณีเกิดความขัดแย้งทางความคิดด้านการเมืองและความขัดแย้งของสังคม 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องมีบทบาทเชิงรุก เป็นสมองให้ประเทศในการหาทางออกร่วมกัน  ในกรณีมีภัยพิบัติ  เช่น             
น้ าแล้ง น้ าท่วม รวมทั้งปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการศึกษาวิจัยเสนอแนะวิธีแก้ไข 
ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติดังกล่าวล่วงหน้า เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้น าไปพิจารณาปรับใช้ได้
จริง เช่น การบริหารจัดการน้ าในระยะยาว คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ต้องมีการชี้น าและสร้างแบบอย่างที่ดีด้านธรรมาภิบาลให้กับสังคม ชุมชน และประเทศ 
2) ต้องมีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหา การเมืองการปกครอง เช่น ควรเสนอทางออกของ

ประเทศด้านการเมืองการปกครอง การลดความขัดแย้ง และความเหลื่อมล้ าของสังคม  
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3) สนับสนุน ส่งเสริม เสนอแนะแผนยุทธศาสตร์/โครงการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ปัญหายางพารา ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งมีปัญหาด้าย
พลังงาน ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น 

4) ก าหนดทิศทางการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการให้ตอบโจทย์ของสังคมและ
แก้ปัญหาของประเทศให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2. ด้านการผลิตบัณฑิต 
จากผลการด าเนินงานในด้านการผลิตบัณฑิต พบว่านโยบายและทิศทางการศึกษาของชาติเปลี่ยนแปลง

บ่อย และขาดความต่อเนื่อง ท าให้คุณภาพบัณฑิตโดยรวม ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ และการยอมรับของ
ตลาดงานที่มีต่อบัณฑิตไทยมีน้อย เนื่องจากภาพรวมการผลิตบัณฑิตในบางสาขายังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการของประเทศ เพราะเป็นการผลิตตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา 
(Supply side) ซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Demand side) รวมทั้ง
ประเทศไทยยังไม่มีแผนก าลังคนแห่งชาติที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าให้ผู้เรียนไม่มี
ข้อมูลในการเลือกเรียน รวมทั้งผู้เรียนไม่ทราบศักยภาพและความต้องการของตนเอง คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแผนก าลังคนแห่งชาติ ให้สามารถแข่งขัน
ได้ในสังคมโลกและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ควรผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพ
หลายด้าน (Multi-potential skills) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพงาน สังคม และเทคโนโลยี  

2) ผลิตบัณฑิตที่เน้นเป็นคนดีมากกว่าผลิตบัณฑิตที่เรียนเก่งเท่านั้น โดยมีความรับผิดชอบและมี
คุณธรรม จริยธรรมต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ   

3) ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และปฏิบัติงานได้จริง โดยมีการฝึกปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ ซึ่งมีสถานประกอบการ และเครือข่ายองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร  

4) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมของเพ่ือน
บ้าน ในกลุ่มประเทศอาเซียนและสังคมโลก 

5) สร้างบัณฑิตปริญญาตรีที่มีความพร้อมในการท างาน และสามารถท างานได้จริง “บัณฑิตพร้อม
ใช้” รวมทั้งสร้างบัณฑิตปริญญาโท ปริญญาเอกที่มีความเป็นผู้น าทางปัญญาท่ีช่วยชี้น าและแก้ไขปัญหาสังคมได้ 

3. ด้านการผลิตงานวิจัย 
ผลงานวิชาการที่เป็นงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาหลาย

แห่งสามารถตอบสนองกับปัญหาและความต้องการของประเทศ แต่ยังไม่สามารถชี้น าทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ได้ เนื่องจากงบประมาณวิจัยของทั้งประเทศมีน้อยกว่าร้อยละ 1 ของ GDP รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณวิจัยของรัฐ
ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบัน และไม่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของประเทศ ซึ่งรัฐบาล และหน่วยงาน
ระดับชาติที่รับผิดชอบด้านวิจัย ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตงานวิจัยที่ชี้น าทิศทางการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพการท า
วิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) อุดมศึกษาไทยควรเป็นเสาหลักของแผ่นดินในการสร้างโจทย์และผลิตงานวิจัยที่แก้ปัญหาและ
ชี้น าสังคมไทยได้จริง สามารถน ามาต่อยอดในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งอุตสาหกรรม 

2) ผลิตงานวิจัยตามบริบทและความต้องการของสังคมและท้องถิ่นไทย 
3) ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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4) ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน (สหสาขา/สหสถาบัน) โดยมีการแลกเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

5) สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่จากหลากหลายกระบวนการ เช่น 
การจัดการความรู้ (KM), การให้บริการสังคม (Social Service) เป็นต้น 

4. ด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการวิชาการ โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการพัฒนา

ท้องถิ่น และมีการจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษา
บางแห่งประสบผลส าเร็จในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบโจทย์ปัญหาสังคม และประเทศ 
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) จัดบริการวิชาการที่เน้นบทบาทเชิงรุก เพ่ือช่วยชี้น าทิศทางการพัฒนาของประเทศ และช่วยลด
ความขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้ า และลดการคอร์รัปชั่นของคนในชาติ 

2) จัดบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ปัญหาของสังคม และประเทศ โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3) เป็นศูนย์กลางความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรธุรกิจ รวมทั้ง
สร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงสภาพวิถีชีวิตความ
เป็นไทย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/
งานบริการวิชาการ ให้มากยิ่งขึ้น 

2) การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และคุณลักษณะความเป็นไทยของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะสถาบันที่ เน้นด้านศิลปวัฒนธรรม ควรสร้าง องค์ความรู้และสร้างมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รับรู้ และยอมรับในระดับสากล 

6. ด้านการบริหารจัดการ 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วน ร้อยละ 92.42 (183 แห่ง จาก 198 แห่ง) ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งมีปัญหาด้านการ
บริหารจัดการ (กระบวนการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี และผู้บริหารระดับสูง มี
ความซับซ้อน ขาดการถ่วงดุลอ านาจ และมีความขัดแย้งกัน ท าให้ไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีความรู้ มีศักยภาพเหมาะสม 
และมีธรรมาภิบาล มาเป็นผู้บริหาร)  ระบบกลไกการประเมินสภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบันบางแห่งยังไม่เข้มแข็ง 
ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอกส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันขาดความต่อเนื่อง ท าให้คว ามเชื่อมั่นต่อ
ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้น สกอ. ควรส่งเสริมสนับสนุนและก ากับติดตามให้
สภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 10 ประการ    

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาล สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
1) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ควรพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นต้นแบบด้าน

คุณธรรม และจริยธรรมให้กับสังคม โดย สกอ. ควรสนับสนุนให้มีระบบการประเมินธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งอาจท าเป็นโครงการระดับประเทศเพ่ือสร้างตัวบ่งชี้ในการประเมินธรรมาภิบาลและพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงในด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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2) สถาบันอุดมศึกษา ควรจัดระบบการบริหารแบบ Outcome based และปรับปรุงระบบบริหาร
งบประมาณให้มีธรรมาภิบาลมากข้ึน 

3) สถาบันอุดมศึกษา ควรพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) โดยมี
การใช้กระบวนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง  

4) สถาบันอุดมศึกษา ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อมและทัศนคติเชิงบวกในการปรับตัวเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยไม่อยู่ใน Comfort zone ของตนเอง สนับสนุนอาจารย์ให้ไปปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ โดยมีการท า MOU ในการด าเนินงานโครงการสหกิจอาจารย์ รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนอาจารย์ให้เหมาะสม เพ่ือสร้างและจูงใจให้คนเก่ง คนดีมาประกอบวิชาชีพครู  

5) สกอ. ควรสนับสนุนให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาของ สกอ. 

6) สกอ. และสถาบันอุดมศึกษา ควรสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมทั้งลดช่องว่างในการบริหารจัดการ 

7) สกอ. ควรประสานงานกับส านักงบประมาณเพ่ือให้มีระบบ กลไก ในการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษารัฐ ให้สอดคล้องกับประเภท และระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วยคุณภาพในการผลิตบัณฑิตแต่ละหลักสูตร ซ่ึงเป็นการสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้ผลิตบัณฑิตตามแผนก าลังคนแห่งชาติ  

8) สกอ. ควรปรับบทบาทหน้าที่ให้มีความสมดุล ระหว่างการก าหนดนโยบาย การก ากับติดตาม 
และการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานตามบริบทของวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน โดย
ควรจัดประเภทของสถาบันอุดมศึกษาในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถาบัน และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา ในเชิงบูรณาการและสหสาขาวิชาชีพ 

9) สกอ. ควรจัดท าแผนอุดมศึกษาฉบับใหม ่ให้เชื่อมโยงกับแผนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12  (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี (2560-2574) (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) รวมทั้งแผนระดับชาติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเป็นกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับใหม่             
ที่ต้องมเีป้าหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยเชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในอนาคต  
 
9. ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย 4 ประเด็น  

ในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติจะมีกลยุทธ์และมาตรการจ านวนมากที่ช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมาย แต่จะให้บรรลุผลส าเร็จ จะต้องมีกลยุทธ์หลักที่ส าคัญ ที่ต้องด าเนินการเป็นอันดับแรก เพ่ือสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรมและชัดเจน คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาที่ควรบรรจุในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 และแผนพัฒนาฉบับใหม่ 
เพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมขึ้น รวมทั้งชี้น าและตอบโจทย์ปัญหา
ของสังคม โดยก าหนดให้มีกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ (LISQ) ดังนี้ 
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9.1 กลยุทธ์สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ยึดหลักธรรมาภิบาล (Leader for Change with Good 

Governance : L)  
1) รัฐบาลควรปรับโครงสร้างระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาลของอุดมศึกษาไทย ที่มีส่วนร่วม

จากกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั้งในสังกัดและนอก
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2) รัฐบาลควรปรับปรุง พรบ. ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในประเด็นที่มาและระบบการคัดเลือกนายกสภาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  

3) ควรปรับปรุงที่มาและระบบการคัดเลือกอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้ได้อธิการบดีที่มีคุณภาพ มีศักยภาพการบริหารและเป็นที่ยอมรับของสถาบันนั้น 

4) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรวางระบบกลไก ในการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ เช่น นายกสภา 
กรรมการสภา อธิการบดี เป็นต้น ให้มีความรู้ความสามารถในการน าสถาบันอุดมศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
เพ่ิมศักยภาพภาวะผู้น า ในการบริหารความเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษา 

5) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ควรสร้างระบบประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาลอย่างครบ
วงจร ตั้งแต่นายกสภา กรรมการสภา อธิการบดี และผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งน าระบบประเมินดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวอย่างโครงการ:  

1. โครงการประเมินคุณภาพตนเองของสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 
วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้กรรมการสภาสถาบันได้ประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ และประเมินผลการด าเนินงาน
ของสถาบัน ภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของกรรมการสภาสถาบัน โดยมีกรอบแนวทางเดียวกันในระดับชาติ 

2) เพ่ือให้กรรมการสภาสถาบันได้ประเมินศักยภาพตนเอง (Training needs) เพ่ือน าไปใช้พัฒนา
ศักยภาพให้สูงขึ้น ตามประเด็นที่กรรมการสภาสถาบันต้องการ ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น  การศึกษาดูงาน การเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ เป็นต้น 
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2. โครงการ LEAD for Higher Education (Leadership Enhancement And Development : LEAD) 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้กรรมการสภา ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารกับกรรมการสภาในต่างประเทศ    
2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาวะผู้น า ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาในประเด็นการบริหารความ

เปลี่ยนแปลง และธรรมาภิบาลในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแล รวมทั้งการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา 
3. โครงการประเมินธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับสูงของทุกสถาบันอุดมศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดท าตัวบ่งชี้ธรรมาภิบาล และเป้าหมายของการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย

น ามาใช้ในการก ากับติดตามผลงานการบริหาร และใช้ประเมินผู้บริหารระดับสูงของทุกสถาบันอุดมศึกษา  โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นที่ยอมรับของทุกสถาบัน  

2) เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้น าไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลัก               
ธรรมาภิบาล ช่วยลดความเสี่ยงของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบสารสนเทศอุดมศึกษาของ สกอ. 

3) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ป้องกันปัญหาล่วงหน้า และลดโอกาสในการเกิดปัญหา ด้าน
ธรรมาภิบาล บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน 10 ประการ 

9.2 กลยุทธ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษาไทยเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Education 
Information System: NEIS (Information for Higher Education Management : I)  

1) กระทรวงศึกษาธิการและ สกอ . ต้องปรับปรุงให้มีเครือข่ายสารสนเทศอุดมศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

2) สกอ. ควรใช้ Software Application ที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการก ากับติดตามข้อมูล
สารสนเทศอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง รวมทั้ง สกอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมอบหมายให้มี
คณะกรรมการจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ต้อง
รายงานข้อมูลผ่านระบบสารเทศอุดมศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3) มีคณะกรรมการระดับประเทศด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของเทคโนโลยีที่
น ามาใช้ และก ากับติดตาม ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา 
ตัวอย่างโครงการ:  

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกลางอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือเชื่อมโยงกับศูนย์สารสนเทศเพ่ือการ 
ศึกษาแห่งชาติ (National Education Information System: NEIS) 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรอิสระมีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่ข้อมูลกลางอุดมศึกษา 

  - ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
  - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
  - ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั้งในและนอกสังกัด สกอ. 
  - ข้อมูลจ านวนนักศึกษา 
  - ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามแผนก าลังคนแห่งชาติ 
  - ข้อมูลผลงานวิชาการของทุกสถาบัน 
  - ข้อมูลผลงานบริการวิชาการ 
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  - ข้อมูลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 2) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างในระดับกระทรวงทั้ง 20 แห่ง และหน่วยงานในก ากับ
ของกระทรวงรัฐวิสาหกิจ 56 หน่วยงาน ด้านข้อมูลการจ้างงาน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งประเทศได้มีข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมในการผลิตบัณฑิตให้
คุณภาพตามกลุ่มและประเภทของสถาบันเป็นที่ยอมรับและตรงตามต้องการของสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและอัตราการได้งานท าของบัณฑิตปริญญาตรีของประเทศไทย 
ในช่วง ปี 2555-2559  เปรียบเทียบกับปี 2560-2564 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทั้งประเทศที่มีต่อบัณฑิตที่จบจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 
 2) เพ่ือส ารวจอัตราการได้งานท าของบัณฑิตปริญญาตรีของประเทศไทย ในช่วงปี 2555-2559  
เปรียบเทียบกับปี 2560-2564  

3) เพ่ือเป็นข้อมูลให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. โครงการ (น าร่อง) การจัดท าแผนก าลังคนแห่งชาติ โดยความร่วมมือของทุกสถาบันอุดมศึกษาและกลุ่ม
ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐและเอกชน 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดท าแผนก าลังคนแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ซึ่งเป็นการวางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
2) เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสาขา/หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 
3) เพ่ือเป็นข้อมูลให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

9.3 กลยุทธ์จัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาไทย (Satang for National Goal : S)  
1) ส านักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษารัฐ โดยมีความสอดคล้องเหมาะสม

กับประเภทและระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทิศทางการพัฒนาประเทศในประเด็น การผลิตบัณฑิต
ตามแผนก าลังคนของประเทศ การวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและชี้น าสังคม การบริการวิชาการที่ตอบโจทย์
ปัญหาของประเทศและชี้น าสังคม  

2) ส านักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาอุดมศึกษาไทย 
ตัวอย่างโครงการ: 

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างการเงินอุดมศึกษาของส านักงบประมาณและ สกอ. 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการเงินอุดมศึกษาในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับ             

ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทย  
2) เพ่ือให้ สกอ. สามารถใช้ระบบการจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

อุดมศึกษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
3) เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องเหมาะสม ในการ

ด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12   
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2. โครงการประเมินศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพ่ือวางแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยเปรียบเทียบกับ

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 
2) เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางระบบกลไก การจัดสรรงบประมาณตามระบบ Performance 

based  
3. โครงการวางระบบกลไกด้านการเงินให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและหน่วยงานเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย โดยใช้งบประมาณของรัฐ เพ่ือสนับสนุนโครงการ Public Private Partnership 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือวางระบบและกลไกในการใช้งบประมาณของรัฐสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุดมศึกษาของประเทศ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

2) เพ่ือสนับสนุนโครงการ Public Private Partnership โดยให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
หน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการของอุดมศึกษา เช่น การผลิตบัณฑิตโดยเป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน 

9.4 กลยุทธ์ปรับระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทย (Quality Assurance for Higher Education : Q) 
1)  สกอ. ควรปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท าระบบ Ranking ระดับสถาบัน ตาม

ประเภทสถาบันอุดมศึกษาท่ีเหมาะสม รวมทั้งจัดท า Ranking ระดับหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือสร้างศักยภาพ
การแข่งขันในกลุ่มประเภทเดียวกัน และมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 

2) สกอ. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง ในการรองรับการประกันคุณภาพ
ทุกระบบ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถน าไปใช้ได้โดยไม่เป็นภาระด้านงบประมาณและเอกสาร 

3) สมศ. ควรปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพ่ือตอบโจทย์ “คุณภาพ” ได้อย่างแท้จริง 
โดยมุ่งไปที่ outcome มากกว่าที่จะควบคุม input และ process และไม่ควรเน้นการประเมินจากเอกสารมากเกิน
ความจ าเป็น ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและแผนก าลังคนของชาติในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งควรปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับประเภทของสถาบันอุดมศึกษาไทย  ได้แก่  มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน  วิทยาลัยชุมชน และ สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. 

4) สกอ. ต้องก าหนดมาตรการที่บังคับใช้ได้จริง และส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม กรณีที่หลักสูตรและสถาบันไม่สามารถพัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าที่ สกอ. / สมศ. / สภา
วิชาชีพก าหนด ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของสภาสถาบัน 
ตัวอย่างโครงการ:  

1. โครงการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ

เชื่อมโยง และสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 
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2) เพ่ือปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของ สกอ. สมศ. และสถาบันอุดมศึกษาให้มีความชัดเจนในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3) เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางระบบประกันคุณภาพของตนเองและของประเทศ 

 

2. โครงการ (น าร่อง) พัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่มีความพร้อม ให้มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้หลักสูตรที่มีความพร้อมได้พัฒนาไปสู่มาตรฐานระดับสากล 
2) เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานสากล 

3. โครงการจัดอันดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย (Thailand Higher Education Ranking) 
 ระดับสถาบัน : ตามประเภทสถาบัน 
 ระดับหลักสูตร : ตามกลุ่มสาขา 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับสถาบันและระดับหลักสูตรโดยใช้วิธีการเทียบเคียงผลการ

ด าเนินงานกับสถาบันและหลักสูตรอื่นในกลุ่มประเภทเดียวกัน 
2) เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้เรียนที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาได้พิจารณาเลือกเรียนตามศักยภาพ  
3) เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้บัณฑิตในการพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน 
4) เพ่ือแสดงอันดับคุณภาพของผลการด าเนินงานของสถาบันและหลักสูตรในประเทศไทย 
 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ 
ในการจัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาฉบับใหม่ ควรมีก าหนดเป้าหมาย ทิศทางและตัวบ่งชี้ของกรอบ

แผนอุดมศึกษาฉบับใหม่ที่ชัดเจน มีกระบวนการ/ทิศทาง/นโยบาย/แนวปฏิบัติที่หลากหลาย แต่มีเอกภาพเชิงระบบ 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง ซึ่งจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนอุดมศึกษา
ไทยไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรให้
สถาบันอุดมศึกษาน าระบบการทบทวนสมรรถนะตนเอง (Reprofiling) มาใช้เพ่ือระบุศักยภาพของสถาบันและจัดท า
ข้อตกลงร่วมในการพัฒนาอุดมศึกษาตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ
อย่างทั่วถึงและชัดเจน ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน  

นอกจากนี้ควรมีการก าหนดบทบาทของ สกอ. ให้ชัดเจนในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาฉบับใหม่ และส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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รวมทั้งต้องมีกระบวนการก ากับติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบอย่างชัดเจน และมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของอุดมศึกษาสู่สาธารณชนเป็นระยะ 

 
11. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
  11.1 แนวทางด าเนินงาน 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ มีความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของแผน ซึ่งอ้างอิงตามทฤษฎี 80 : 20 
หมายถึง ผลการด าเนินงานที่บรรลุความส าเร็จตามแผน ขึ้นอยู่กับการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 80 : คุณภาพ
ของแผน ร้อยละ 20 ดังนั้น สกอ. และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับต้องให้ความส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ตั้งแต่กระบวนการสร้างความรู้  ความเข้าใจ ความตระหนัก การก ากับติดตาม ตลอดจนการประเมิน
ความส าเร็จของแผน โดยวางกรอบแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาระบบและกลไกให้มีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในประชาคมอุดมศึกษา การพัฒนาระบบและกลไกในการก ากับติดตามประเมินผล การจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับใหม่ รวมทั้งใช้มาตรการด้านงบประมาณและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้แผนไปสู่การปฏิบัติได้ผลส าเร็จจริง โดยด าเนินการดังนี้ 

1) วางกรอบแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิด 
ค่านิยม ตลอดจนมุมมองปัญหา ให้สอดคล้องรู้เท่าทันโลก รู้จักใช้ปัญญา มีวิจารณญาณบนฐานวัฒนธรรมไทยที่เอ้ือ
อาทร ประนีประนอม และให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมโดยต้องปฏิรูปวิธีการจัดการและปฏิรูปโครงสร้างทุกด้าน
อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องวางหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงานที่สอดคล้องตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 

2) พัฒนาระบบและกลไก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในประชาคมอุดมศึกษา ให้เข้าใจ
และมีความผูกพันในภารกิจเป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานร่วมกันในทุกกระบวนการของการน าแผนสู่
การปฏิบัติควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์โดยผ่านเครือข่ายอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค 

3) ปรับระบบงบประมาณให้ตอบสนองต่อความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา และปรับบทบาท
ของหน่วยงานกลางในการประสานแผนงาน แผนการเงิน แผนอัตราก าลังอย่างบูรณาการให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12  
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายใน พ.ศ. 2575 

4) พัฒนาระบบและกลไกในการก ากับติดตามประเมินผล ตามตัวบ่งชี้ในทุกยุทธศาสตร์เป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานเพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5) พัฒนาระบบและกลไกจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

11.2 ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ  
รัฐบาลต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 
2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3) สถาบันอุดมศึกษาท้ังในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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5) ส านักงบประมาณ 
6) ศูนยข์้อมูลอุดมศึกษาแห่งชาติ 

11.3 มาตรการในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและประกาศใช้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การขับเคลื ่อนกลยุทธ์ของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 จะสามารถด าเนินการ
ได้ส าเร็จ ต้องมีส่วนร่วมของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงอื่นที่มี
สถาบัน อุดมศึกษาในสังกัด ตลอดจนทุกสถาบันอุดมศึกษา และต้องด าเนินการแปลงแผนสู่การปฏิบัติภายใต้
ทรัพยากรด้านระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 
การก ากับติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ดังนั้นจึงต้องวางระบบและกลไกตั้งแต่กระบวนการน ายุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ดังกล่าวไปจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรม โดยมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปด าเนินการ รวมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลทุก 1 ปี เพื่อน าผลมาปรับปรุงกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง
ทบทวนกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ในช่วง
กลางของแผน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาไทยไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ในปี 2575 อย่างครบถ้วน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 

2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 
น ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มาเป็น
กรอบในการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง โดยมี
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงลงสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงบประมาณ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 

3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมีผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านัก
งบประมาณ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
วิชาชีพ และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการถ่ายทอดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ลงสู่การปฏิบัติ และจัดการสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  

4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงบประมาณ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งน ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 มาเป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนงานของหน่วยงาน 

5) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี
ฉบับใหม่ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ให้กับคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการ
และด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว 
 
12. การติดตามประเมินผล 

รัฐบาลต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้มีการด าเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งก ากับติดตาม และประเมินกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 เป็นระยะๆ อย่างน้อย            
2 ช่วงเวลาในกึ่งกลางแผนและสิ้นสุดแผน โดยรายงานผลการประเมินต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกหน่วยงาน ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงบประมาณ ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง องค์กรวิชาชีพ ตัวแทนองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต และเผยแพร่สู่สาธารณชนด้วย 
  ในทางปฏิบัติคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล  ควรมีการประเมินกรอบ
แผน 15 ปี ฉบับใหม่ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ในช่วงกลางแผน เพ่ือให้ทราบว่าผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ มากน้อยเพียงใด ส าหรับน าไปทบทวนแนวทางการด าเนินงาน หรือ
ปรับปรุงกรอบแผน 15 ปี ที่จะใช้ในช่วงครึ่งหลัง รวมทั้งการทบทวนแนวทางการด าเนินงานหรือปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ที่จะใช้ในช่วงครึ่งแผนหลัง 
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การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตามกรอบ
แผน 15 ปี ฉบับใหม่ 

และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบับท่ี 12  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มี
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

สมศ. 

องค์กรวิชาชีพ 

รัฐบาล 
ประกาศใช้กรอบแผน 15 ปี ฉบับใหม่ และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 
 

(พ.ศ. 2555 – 2559) 

ส านักงบประมาณ 

สาธารณชน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

คณะกรรมการ  
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใน

ระดับประเทศ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

สถาบันอุดมศึกษา สป.ศธ 
สกศ. 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. สอศ. สกอ. สถาบันอุดมศึกษา 

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

เครือข่ายอุดมศึกษา 9 ภูมภิาค 

ก ากับติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

ถ่ายทอดแผนลงสู่           
การปฏิบัติ  
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