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วิสยั ทัศนการพัฒนาอุดมศึกษา
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545 – 2549)
1. บทนํา
ทบวงมหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการกํ าหนดนโยบายและแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ประกอบดวย แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ป ดวยมุงหวังใหการวางแผนพัฒนาการศึกษาเปน
การวางแผนเชิงรุก ที่ทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในป 2542 ทบวง
มหาวิทยาลัยไดปรับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533-2547) โดยกําหนด
เปาหมายการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะเวลา 15 ป ระหวางป 2543 - 2557 เพื่อใชเปนเปาหมาย
ประกอบการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 และ 10 ตอไป
การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
เปนการวางแผนในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจากการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับ
กอนๆ อันเนื่องมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและผูมี
สวนเกีย่ วของตาง ๆ ในการกําหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
รวมทัง้ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ดังนั้น การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จึงเปนการวางแผนในระบบเปดที่จัดใหมีการระดมความคิดและรับฟงความเห็นของประชาชนอยาง
กวางขวาง ซึ่งไมเคยปรากฏมากอนในอดีต

1.1 กระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545 - 2549)
ทบวงมหาวิทยาลัย โดยคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม
ศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) ไดกําหนดขั้นตอนการวางแผนในระบบเปด โดยใหประชาชน
ทุกภาคทุกระดับมีสวนรวมในการวางแผน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ
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1) ขั้ น การกํ าหนดวิ สั ย ทั ศ น วั ต ถุ ป ระสงค และเป า หมายของแผน
ดําเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2543 - กันยายน 2543 ประกอบดวยการจัดประชุมระดมสมอง
ระดับชาติ และการประชุมระดมสมองระดับภาค 4 ครั้ง ไดแก
♦ การประชุมระดมสมองระดับชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2543 จัดที่กรุงเทพมหานคร มีผูรวมประชุม 400 คน
♦ การประชุมระดมสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2542 จัดที่จังหวัดขอนแกน โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน มี
ผูรวมประชุม 400 คน
♦ การประชุมระดมสมองภาคเหนือ เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2543
จัดที่จังหวัดเชียงใหม โดยมหาวิทยาลัยแมโจ มีผูรวมประชุม 350
คน
♦ การประชุมระดมสมองภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก
เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2543 จัดที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีผูรวมประชุม 320 คน
♦ การประชุมระดมสมองภาคใต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2543 จัด
ที่จังหวัดสงขลา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผูรวมประชุม
323 คน
♦ การประชุมสัมมนาเนื่องในวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
22 กันยายน 2543 จัดที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการประชุมระดับ
ชาติ เพื่อสรุปวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตรหลัก ในการพัฒนา
อุดมศึกษา มีผูรวมประชุมประมาณ 650 คน
2) ขั้นการยกรางรายละเอียดของแผน ทบวงมหาวิทยาลัยจัดสงวิสัยทัศน
การพัฒนาอุดมศึกษาในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 ใหแกมหาวิทยาลัย/
สถาบันทุกแหง เพื่อเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับสถาบันใหสอดคลองสนอง
ตอบตอวิสยั ทัศนการพัฒนาที่รวมกันกําหนด เปนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งประเทศ มหาวิทยาลัย/สถาบันจะสงแผนยุทธศาสตรของสถาบันใหทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาและบูรณาการใหเปนรางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 2549) โดยคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 2549)
3) ขั้นการอนุมัติแผน คณะอนุกรรมการจัดทําแผนฯ จะนําเสนอคณะ
กรรมการทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็น ชอบกอนเสนอคณะกรรมการการศึก ษา
แหงชาติ และคณะรัฐมนตรีตอไป
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แผนภูมิกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)

กรอบแนวคิดของ
คณะอนุกรรมการ
จัดทําแผนฯ

1
กําหนดกรอบวิสัยทัศน
วัตถุประสงค และเปาหมาย
หลักของแผนฯ

พ.ค. 2543
รางวิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ก.ย. 2543

ประชุมระดมสมองระดับชาติ
22 ก.ย. 43

ม/ส
ของรัฐ

ต.ค. 2543

ม/ส
เอกชน

สถาบันอุดม
ศึกษาอื่น ๆ

การพิจารณาของคณะ
อนุกรรมการจัดทําแผนฯ

ม.ค. 2544

เสนอคณะกรรมการ
ทบวงมหาวิทยาลัย

เสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี
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การประชุมระดมสมองระดับชาติ
3 ส.ค. 43 จํานวน 400 คน
1. ประชุมระดมสมองภาคเหนือ 400 คน
2. ประชุมระดมสมองภาคใต 323 คน
3. ประชุมระดมสมองภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 400 คน
4. ประชุมระดมสมองภาคกลาง 320 คน

รับความเห็นเพื่อ
ปรับปรุงรางเดิม

สํานักงาน
ปลัดทบวงฯ
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1.2 หลักการสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)
1.2.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จะเปนแผนที่สอดคลองสนองตอบตอแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาล
1.2.2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จะเปนแผนปฏิรูปอุดมศึกษาตามพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ โดยนําหลักการและแนวปฏิบัติในการพัฒนาอุดมศึกษาที่ปรากฏมากําหนด
เปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาใหสมบูรณ
1.2.3 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จะเปนแผนที่กอใหเกิดการวางแผนที่ดีของ
สถาบันอุดมศึกษา มีการบริหารแผนและการติดตามประเมินผลแผนที่มีประสิทธิภาพ
1.2.4 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จะเปนแผนที่สอดคลองกับหลักการของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแหงมีระบบการบริหารที่คลองตัว มีอิสระ
สมบูรณ

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมอุดมศึกษา
จากกระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาที่ปรากฏทั่วโลกตางมุงปรับบทบาทและภารกิจของการ
อุดมศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
นอกจากนั้นยังมุงใหอุดมศึกษาสามารถรองรับความตองการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กําลังทวี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น การวิเคราะหสภาวะแวดลอมครั้งนี้ไดเลือกสรรเฉพาะที่เปนปจจัยสําคัญและมีผล
กระทบตอการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยตรง ซึ่งอาจจะเปนผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้

2.1 กระแสโลกาภิวัตน
สภาวะการณที่โลกไรพรมแดนไมวาจะวิเคราะหในเชิงเศรษฐกิจ สังคมหรือการ
เขาถึงองคความรูไดถูกกําหนดใหเปนกติกาของสังคมโลกปจจุบันและกําลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นใน
อนาคต ดังนัน้ ทุกประเทศจึงถูกกําหนดบทบาทใหมีการแขงขันในตลาดโลกทั้ง ๆ ที่มีศักยภาพแตก
ตางกัน แตมิอาจกลาวไดวาเปนแนวโนมที่ดีหรือไมดี ปจจัยสําคัญมีดังนี้
2.1.1 การเปดเสรีทางการศึกษา เมื่อการศึกษาถูกกํ าหนดใหเปนอีก
ประเภทหนึง่ ของอุตสาหกรรมบริการ ดังนั้น ประเทศตาง ๆ จะตองเปดเสรีทางการศึกษา ซึ่งหมาย
ความวาสถาบันการศึกษาของประเทศหนึ่งสามารถขยายบริการในอีกประเทศหนึ่งไดโดยไมมีการ
กีดกัน
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2.1.2 ศั ก ยภาพการสื่ อ สารโทรคมนาคม การขยายศั ก ยภาพของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรประกอบกับการสื่อสารโทรคมนาคมที่ไดรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วและมีราคาถูกลง ทําใหระยะทางมิใชปญหาในการติดตอสื่อสารกันอีกตอไป เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเปนการปฏิวัติวิธีการเรียนรูของมนุษยยุคปจจุบันและอนาคต ทําใหเกิดการศึกษาไร
พรมแดน
2.1.3 ความรูคือทรัพยากรสําคัญของประเทศ ความไดเปรียบทาง
เศรษฐกิจของประเทศทุกวันนี้เกี่ยวของกับความสามารถของประเทศในการแสวงหาและประยุกตใช
ความรู ในกระบวนการผลิตทางเศรษฐกิจ ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบไมไดขึ้นอยูกับการมี
ทรัพยากรธรรมชาติมากกวาหรือการมีคาจางแรงงานราคาถูก แตจะมาจากความสามารถในการใช
ความรูของตนเองในกระบวนการพัฒนาประเทศ

2.2 ประชากร
2.2.1 ประชากรของประเทศ ผลจากการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2542-2559 พบวา จํานวนประชากรของประเทศยังมีแนวโนมที่เพิ่มสูง
ขึน้ แตอตั ราการเพิ่มของประชากรคอย ๆ ลดลง จํานวนเกิดมีแนวโนมที่ลดลงแตจํานวนตายมีแนว
โนมทีส่ งู ขึน้ นอกจากนั้นโครงสรางอายุและเพศของประชากรจะคอย ๆ เปลี่ยน จากการมีประชากร
วัยเด็กมากกลายเปนประชากรวัยเด็กลดลง ประชากรวัยสูงอายุคอย ๆ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยที่ใน
ป 2542 มีประชากรไทยประมาณ 61.6 ลานคน จะเพิ่มขึ้นเปน 70 ลานคนในป 2560 สัดสวน
ประชากรวัย 60 ปขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นจาก 5.6 ลานคน ในป 2542 เปน 10.5 ลานคน ในป 2549
2.2.2 ประชากรวัยอุดมศึกษา ประชากรวัย 18-24 ป จะมีแนวโนมลด
ลงจากประมาณ 7.9 ลานคนในป 2542 เปน 6.7 ลานคนในป 2550 ดังตารางตอไปนี้
หนวย : ลานคน
ป พ.ศ.
2542
2544
2546
2548
2550
วัย 18-24 ป
7.905
7.726
7.422
7.049
6.768
ที่มา : ศูนยปฏิบัติการแหงชาติเพื่อการพัฒนาคน (ศปพค.)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
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2.3 สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ
2.3.1
ป พ.ศ.
GDP
ที่มา :

แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

2535 2536 2537
2538 2539 2540
2541 2542 2543
2544
2,620 3,130 3,499 4,099 4,684 5,302 5,076 5,002 5,137 5,522
งบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ 2535 - 2544
สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี

2.3.2 ภาระหนี้ตางประเทศ ในชวงป 2540 - 2546 ประมาณการ
สถานะหนีต้ างประเทศมีจํานวนยอดหนี้เงินกูตางประเทศเพิ่มขึ้นจาก 17,014 ลานเหรียญสหรัฐ เปน
45,848 ลานเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้นกวา 2 เทาและภาระการชําระหนี้คืนเงินกูเพิ่มขึ้นจาก 1,713
ลานเหรียญสหรัฐเปน 7,321 ลานเหรียญสหรัฐ ในชวงเวลาเดียวกัน ดังตารางตอไปนี้
หนวย:ลานเหรียญสหรัฐ
ยอดหนี้
ภาระหนี้

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

17,014.2
1,713.7

18,147.3
2,036.3

22,745.2
2,518.1

30,081.36
4,467.52

36,177.76
4,940.22

41,237.68
6,665.02

45,848.24
7,321.83

ที่มา: ป 2540-2542 สํานักบริหารหนี้สาธารณะ
ป 2543-2546 กองนโยบายเงินกู สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

2.3.3

แนวโนมงบประมาณอุดมศึกษา งบประมาณการศึกษาและงบ

ประมาณแผนดิน
หนวย:พันลานบาท
งบประมาณอุดมศึกษา
รอยละของงบประมาณการศึกษา
รอยละของงบประมาณแผนดิน

2534
12.214
16.316
3.152

2536
19.658
18.190
3.510

2538
27.052
19.993
3.783

2540
39.758
18.379
4.040

2542
37.242
17.852
4.514

ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ 2534-44
สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ งบประมาณอุดมศึกษา หมายถึง งบของมหาวิทยาลัยรวมงบแผนงานสาธารณสุข
งบของสถาบันราชภัฏ และงบของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเฉพาะระดับอุดมศึกษา
เฉพาะป 2542-2544 รวมงบของมหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหงดวย
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2.4 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2.4.1

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดให
ประชาชนมีสทิ ธิในการรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะ และมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นผานการพูด
การเขียน การพิมพ และการสื่อความหมายโดยวิธีการอื่นที่ชอบดวยกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องคลื่น
ความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม ถือเปนทรัพยากรสื่อสาร
ของชาติเพือ่ ประโยชนสาธารณะ ในการจัดสรรตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ
และระดับทองถิน่ ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น
รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม (มาตรา 40) การกระจายระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมทั่วประเทศ
(มาตรา 78) การมีสิทธิในการรับการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให
อยางทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 43) นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ เพื่อปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม (มาตรา 81)
จากสาระดังกลาวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทําใหสื่อสาร
มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม เขามามีบทบาทอยางสําคัญรวมกับการจัดการศึกษา
ของประเทศในการสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตใหเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาคนและ
สังคมไทย ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสื่อ
สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาคนและสังคม (พ.ศ. 2542 2551) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ โดยแผนดังกลาวจัดเปน
แผนแมบทเพือ่ การพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาคน
และสังคม ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของในการจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาแหงชาติ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจ
การโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ตามลําดับ
2.4.2

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดสาระ
สําคัญวาบุคคลมีสทิ ธิและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา การจัดการศึกษาจะตองเปนกระบวน
การเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับปวงชน ในการจัดใหยึดหลักวาผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยการจัดการศึกษาสามารถดําเนินการไดอยางกวางขวาง
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และหลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐสง
เสริมใหมีแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบในชุมชน ผลที่เกิดขึ้นที่สําคัญ ไดแก การจัดตั้ง
กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อกํากับดูแลกิจการดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพียงกระทรวงเดียว และใหมีคณะกรรมการอุดมศึกษาทําหนาที่กํากับดูแลกิจการดาน
อุดมศึกษาเพื่อใหเกิดเอกภาพ

2.5 ความตองการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.5.1 จากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหความตองการการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาเพิม่ มากขึ้นจากกลุมเปาหมายปกติ ไดแก ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งความตองการในการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ความตองการเพียงวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญา และความตองการในการแสวงหาความรู อันเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต แต
จํานวนความตองการการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถประมาณการไดอาจพิจารณาจากผูสําเร็จการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ที่รัฐจัดใหโดยไมเก็บคาใชจาย
ดังนี้
หนวย:พันคน
ป
2544 2545 2546 2547 2548 2549
ประมาณการผูจบ ม.6
366
390
394
384
388
409
ประมาณการผูจบ ปวช.3
307
341
358
351
351
367
รวม
673
731
752
735
739
776
ที่มา : ศูนยปฏิบัติการแหงชาติเพื่อการพัฒนาคน (ศปพค.)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี

2.5.2 ประมาณการจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และเทียบ
เทาซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่ตองจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษารองรับ ทั้งในดานการศึกษาตอเนื่องใน
ระดับปริญญาตรี หรือการฝกอบรมทักษะเพิ่มเติม มีดังตอไปนี้
หนวย:พันคน
ป
2544 2545 2546 2547 2548 2549
ประมาณการผูสําเร็จ
189
199
210
220
233
245
อนุปริญญาและเทียบเทา
ที่มา : ศูนยปฏิบัติการแหงชาติเพื่อการพัฒนาคน (ศปพค.)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
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2.6 สภาวะการณปจจุบันของอุดมศึกษา
2.6.1

จุดแข็ง

ปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งหนวยงาน
ของรัฐอืน่ ๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนจํานวนมากกวา 635 แหงทั่วประเทศ
อีกทั้งภาคเอกชนมีความแข็งแกรงรวมรับภาระอุดมศึกษาไดมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาหลายแหง
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมกับอุดมศึกษาระดับสากล ดังนั้น จุดแข็งที่สําคัญของ
อุดมศึกษาไทยจึงนาจะอยูที่ศักยภาพในเชิงปริมาณที่สามารถขยายภารกิจรองรับความตองการจํานวน
มากโดยเปดโอกาสใหแกประชากรกวา 1.6 ลานคน หรือประมาณรอยละ 20 ของประชากรวัย
18 - 24 ป (ป 2542)
2.6.2

จุดออน

ปจจุบันอุดมศึกษาไทยกําลังประสบภาวะวิกฤตทั้งดานคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไมสามารถทําหนาที่กลไกระดับสมองในการแกไขปญหาวิกฤตของชาติไดตาม
บทบาทหนาที่อันควรจะเปน อุดมศึกษายังสรางปญญาไมลึก เนนเพียงการทองจําจากการถายทอด
และการสอน แมจะมีบัณฑิตเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากแตมีนักคิดเกิดขึ้นนอย ในสังคมปจจุบันอุดมศึกษาขาดเอกภาพในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ อุดมศึกษายังกระจุกตัวอยูในกรุงเทพ สถาบัน
อุดมศึกษาสวนใหญยังมุงเนนการสอน ละเลยการวิจัยเพื่อเสริมสรางและพัฒนาองคความรู เกิด
ปญหาการขาดแคลนอาจารยที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การรวมมือ
กับภาคอุตสาหกรรมยังมีอยูอยางจํากัด โดยสรุปแลวจุดออนที่สําคัญของอุดมศึกษาจะเกี่ยวของกับ
ประเด็นเชิงคุณภาพ ทั้งคุณภาพของหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ขาดแคลน
อาจารย และขาดการวิจัยอยางจริงจัง
2.6.3

โอกาส

สังคมใหความสําคัญกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือวาเปนการ
ลงทุนสําหรับเยาวชนที่คุมคา ผูปกครองพยายามสนับสนุนสงเสริมใหบุตรธิดาศึกษาตอจนถึงระดับ
อุดมศึกษา การปฏิวัติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนํามาประยุกตใชในสถาบันอุดมศึกษาเปน
โอกาสใหอุดมศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไดรวดเร็วกวาอดีต สังคมและชุมชนใหความสําคัญตอ
สถาบันอุดมศึกษา มีความชวยเหลือเกื้อกูลประสานงานเพื่อรับผลประโยชนซึ่งกันและกัน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ชวยเสริมสรางกลไก
ในการพัฒนาอุดมศึกษา ทั้งในการเรียนรู การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ และการ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูสถาบัน การขยายตัวของภาคเอกชนที่เขามามีบทบาทในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาและตํ่ากวาปริญญาตรี สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนสรางโอกาส
ใหเกิดการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดมากขึ้น
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ภัยคุกคาม

ในสภาวะปจจุบันจะพบวา ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศที่
สงผลใหเกิดการปรับลดงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณดานอุดมศึกษา จะสงผลกระทบตอเสถียร
ภาพทางการเงินของสถาบันอุดมศึกษา โดยอาจมีการเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาหนวยกิตจนกอ
ใหเกิดความเดือนรอนของประชาชนและผูปกครอง สังคมใหความสําคัญกับ “ปริญญา” มากกวา
ความรู ทักษะ และสติปญญาที่เกิดจากการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษา การเปดเสรีทางการศึกษาที่ทุก
ประเทศทั่วโลกมีสิทธิในการใหบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศตาง ๆ ทั้งการจัดการ
ศึกษาทางใกลและทางไกล อาจเปนภัยคุกคามตอสถาบันอุดมศึกษาของไทยหากไมสามารถปรับตัวยก
ระดับคุณภาพหรือพัฒนาเครือขายความรวมมือที่มั่นคง

3. วิสัยทัศนการพัฒนาอุดมศึกษา
วิสัยทัศนการพัฒนาอุดมศึกษาไดจากการประมวลความเห็นและขอเสนอแนะของ
ประชาชน ผูรวมประชุมระดมสมองทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งเปนสิ่งสะทอนใหเห็นความ
ตองการของประชาชนที่ประสงคจะใหสถาบันอุดมศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชนที่ตอง
พัฒนาควบคูก นั ไปทั้งในบทบาทการชี้นํา การรวมมือพัฒนา และการพึ่งพาอาศัยกัน
การพัฒนาอุดมศึกษาในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545 - 2549) จึงเปนการปรับฐานความคิดหรือกระบวนทัศนโดยใหคน ชุมชน และสังคม เปน
แกนหลักของการพัฒนา แลวปรับระบบอุดมศึกษาใหมีการพัฒนาเปนหลักเพื่อสนองตอบตอความ
ตองการดังกลาว ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาคนใหเปนคนดี คนเกง และอยูรวมในสังคมอยางเปนสุข
สรางองคความรูใหเปนที่พึ่งพาได รวมทั้งสรางใหชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ดังนั้น จุดมุงหมายสูงสุดของการพัฒนาอุดมศึกษา คือ การทําใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เปนการพัฒนาแบบองครวมที่ยึดคนและชุมชนเปนศูนยกลาง
มีดลุ ยภาพทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ใหคนไทยกาวทันโลก สามารถพึ่ง
พาตนเองได โดยที่ยังคงรักษาเอกลักษณความเปนไทย
จากหลักการดังกลาว การพัฒนาอุดมศึกษาจึงมีความมุงหมายที่จะพัฒนาอุดมศึกษาทั้ง
ระบบใหประกอบดวย สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีคุณภาพสามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระดับกลางและระดับสูงที่มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ เปนแหลงรวมของผูทรงคุณวุฒิ สามารถชี้นํา
และผลั ก ดั น การพั ฒ นาประเทศให เ ป น ประเทศที่ มี ร ะบบเศรษฐกิ จ ที่ ตั้ ง อยู  บ นฐานองค ค วามรู 
(Knowledge based economy) มากยิง่ ขึน้ เพื่อสรางเศรษฐานะ ความมั่งคั่ง ความเปนดีอยูดี ของคน
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และชุมชน การที่จะพัฒนาไปสูจุดนั้นได ระบบอุดมศึกษาไทยจะตองนําสังคมและชุมชนไปสูสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู (Knowledge based society) ทีบ่ คุ คลในชาติมีความเชื่อ ความผูกพัน
และยอมรับวา บุคคลจําเปนตองผานกระบวนการศึกษา ฝกหัด และการฝกอบรม ทีม่ คี ุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพื่อมุงไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต อันจะเปนปจจัยสําคัญของการสรางฐานกําลังคนใหมี
จํานวนและคุณภาพที่เหมาะสมและพอเพียง สังคมแหงการเรียนรูจึงเปนสังคมที่พัฒนาใหคนคิดเปน
ทําเปน มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ถือวาเปนตนทุนทางปญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี
ดังนัน้ จึงไดกาหนดวิ
ํ
สัยทัศนสําหรับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไวดังนี้
1.

สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม มีความเปนผูนํา มีจิตสํานึก
ในการสรางงานของตนเอง มีความคิดและวิจารณญาณ มีความริเริ่มสรางสรร
มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาประเทศได

2.

อุดมศึกษาไทยเปนการศึกษาของปวงชน กระจายโอกาสสูปวงชนทุกระดับ ทุก
อาชีพใหสามารถเขาศึกษาในหลักสูตรทั้งเพื่อรับปริญญาและไมรับปริญญา จาก
การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

3.

อุดมศึกษาไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาเปนนิติบุคคล สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของ
ตนเองอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได ภายใตกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เหมาะสม และสามารถพัฒนายกระดับใหทัดเทียมกับสากลได

4.

สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญามีพันธกิจในการใหการศึกษาชั้นสูงทางวิชาการ
และวิชาชีพ จัดฝกอบรม และพัฒนาทักษะที่เปนความตองการในการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ มีการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่กอใหเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี จัดบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4. วัตถุประสงค เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา
4.1 วัตถุประสงคหลัก
เพื่ อ ให บ รรลุ จุ ด มุ  ง หมายตามวิ สั ย ทั ศ น ก ารพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษา จึ ง กํ าหนด
วัตถุประสงคหลักของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ไว
ดังตอไปนี้
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1) เพื่อสรางคนไทยใหมีคุณภาพทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ มีความรูและ
ทักษะทีเ่ ปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ชุมชน และทองถิ่น มีสติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม
มีวนิ ยั มีจิตสํานึกในการสรางงานของตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเรียนรูอยางตอเนื่อง
ดวยตนเองตลอดชีวิต มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
2) เพือ่ สรางสรรคองคความรูและภูมิปญญาไท มีการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
ทีก่ อ ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ชุมชน และทองถิ่น สรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอม ชวยแกไขปญหาวิกฤตของชาติ และสงเสริมบทบาทของประเทศในประชาคมโลก
3) เพือ่ สรางรากฐานการพัฒนาใหเกิดความมั่นคงของชุมชน และทองถิ่นใหมี
ความรับผิดชอบตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได รูทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมีการศึกษาที่พอ
เพียง
4) เพื่อปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการอุดมศึกษาทั้งในระดับรัฐบาลและ
ระดับสถาบันใหมีความอิสระคลองตัว เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพทันตอความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยใหภาคเอกชน ชุมชน และสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบ
อุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

4.2 เปาหมายหลักของการพัฒนาอุดมศึกษา
4.2.1 เปาหมายการพัฒนาอุดมศึกษาที่สอดคลองกับกรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
(1) มุง ใหเกิดสังคมไทยที่พึงประสงคเขมแข็งและมีดุลยภาพ 3 ดาน คือ
สังคมคุณภาพ มีคนเกงและคนดี มีวินัย มีคุณธรรม มีการเมืองการ
ปกครองที่โปรงใสยุติธรรม สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
มีคนที่คิดเปนทํ าเปน มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีความคิดริเริ่ม
สร า งสรรค สื บ สานวั ฒ นธรรมและภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น สั ง คม
สมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาของ
สังคมไทยที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน พัฒนาเครือขายชุมชนที่เขมแข็ง
(2) มุงพัฒนาประเทศที่มีรากฐานที่เขมแข็ง มีการกระจายผลประโยชน
ไดอยางทั่วถึง สามารถแกปญหาความยากจนและกระจายรายได
รวมทั้งเพิ่มความสามารถและโอกาสในการพึ่งพาตนเอง พรอมทั้ง
ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศ
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4.2.2 เปาหมายการพัฒนาอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม
ศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
4.2.2.1 เปาหมายหลัก
ในการพัฒนาอุดมศึกษาใหเปนไปตามกรอบเปาหมายการพัฒนาประเทศ
และวัตถุประสงคของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ทั้ง 4
ประการ จึงกําหนดเปาหมายหลักของการพัฒนาเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับ
สถาบันอุดมศึกษา ดังตอไปนี้
(1) มุง ปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาอุดมศึกษา ไปสูการพัฒนาในเชิง
คุณภาพ มุง ลดความสูญเปลาทางการศึกษา เพื่อใหเกิดการขยายตัว
ในเชิงปริมาณจากทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบันเปนหลัก
(2) มุงสงเสริมสนับสนุนความรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
(3) มุงกระจายโอกาสการไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหกวางขวาง
ทัว่ ถึง มิใชเฉพาะกลุมผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเทานั้น แตตอง
รวมถึงกําลังแรงงานปจจุบัน ทั้งในและนอกสถานประกอบการ
(4) มุงปรับบทบาทและพันธกิจของอุดมศึกษาโดยนํ าชุมชน ทองถิ่น
และทุกฝายที่เกี่ยวของมารวมวางรากฐานกรอบแนวคิดในการพัฒนา
อุดมศึกษา
(5) มุงพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหมีเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา มีความรับผิดชอบตอสังคมสามารถตรวจสอบได
(6) มุ งพั ฒ นาสถาบัน อุด มศึก ษาใหมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
ภารกิจตามนโยบาย ทั้งที่มุงพัฒนาไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ เพื่อการแขงขันของประเทศ และสถาบันเพื่อพัฒนา
สังคมชุมชนและทองถิ่น
4.2.2.2

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

1) เปาหมายการสรางคนไทยใหมีคุณภาพ
ก. การกําหนดขนาดของอุดมศึกษา จากจํานวนนักศึกษา
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(1) กําหนดจากสัดสวนประชากรวัย 18 – 24 ป
สถาบั น อุ ด มศึก ษาทุกประเภทต องรับ นั กศึก ษาเขา เรี ย นไดไ มน อยกวา
รอยละ 28 ของประชากรวัย 18 – 24 ป หรือจํานวนประมาณ 1,942,000 คน โดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาประเภทจํากัดรับทั้งของรัฐและเอกชน สามารถรับนักศึกษาเขาเรียนไดไมนอยกวารอยละ
20 ของประชากรวัย 18 – 24 ป หรือประมาณจํานวน 1,369,000 คน
(2) กําหนดจากสัดสวนนักศึกษาใหมตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันอุดมศึกษาประเภทจํากัดรับสามารถรับนักศึกษาใหม จากจํานวนผู
สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไดไมนอยกวารอยละ 74 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
จํานวนประมาณ 545,300 คน
ข. กําหนดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
จากจํานวนประชากรวัย 18 – 24 ป จํานวน 1,942,000 คน จําแนกตาม
ประเภทสถาบัน ดังนี้
(1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํากัดรับตองรับนักศึกษาไดในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 47 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด หรือจํานวนประมาณ 912,740 คน
(2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไมจํ ากัดรับสามารถรับนักศึกษาเขาศึกษาไดใน
อัตราไมนอยกวารอยละ 39 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดหรือจํานวน 757,830 คน
(3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองรับนักศึกษาเขาศึกษาไดในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 14 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดหรือจํานวนประมาณ 271,880 คน
ค. การกระจายโอกาสอุดมศึกษาและความเปนธรรม
(1) กํ าหนดจากสัดสวนผูสํ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูสํ าเร็จการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานแตละจังหวัดตองเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ไดอยางนอยรอยละ
60 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) กํ าหนดสัดสวนของนักศึกษาใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐประเภท
จํากัดรับที่มาจากครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรและรับจางไมนอยกวา รอยละ 16 และรอยละ 8 ของ
นักศึกษาใหมระดับอุดมศึกษาของรัฐประเภทจํากัดรับ
(3) กํ าหนดสัดสวนนักศึกษาใหมจากระบบโควตาหรือรับตรงจากเขตบริการ
กับการสอบรวมเพื่อคัดเลือกนักศึกษาตอระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมของสถาบัน
อุดมศึกษาแตละแหง
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ง. การกําหนดคุณภาพที่พึงประสงคของบัณฑิต
(1) ผูสํ าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเปนผูที่มีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีจิตสํานึกของการเปนผูประกอบการ มีความเปนผู
นํา และสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่แปรเปลี่ยนได
(2) ผู  สํ าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป น ผู  ที่ มี ค วามรู  ด  า นวิ ช าชี พ
สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการ มีความรอบรู มีความคิดดานวิเคราะห สังเคราะห สราง
สรรค สามารถพัฒนาประยุกตแนวทางใหม เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง โดยสามารถใช
เทคโนโลยีพนื้ ฐานไดเปนอยางดี มีทักษะในการสื่อสารโดยใชภาษาตางประเทศอยางนอย 2 ภาษา
ตลอดจนสามารถสรางงานที่สอดคลองกับความตองการของตนเอง และทํางานในสภาพการทํางานที่
เปนสากลได
(3) ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธกบั ผูอื่น สามารถทํางานเปนทีม มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ และอยูรวมกับผูอื่นอยาง
มีความสุข
จ. พัฒนากํ าลังคนเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐประเภทจํ ากัดรับในสาขาวิชา
หลัก 3 ดาน ไดแก สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาวิชา
สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร ในสัดสวน 45:18:37 ตามลําดับ
2) เปาหมายดานการสรางสรรคองคความรู
2.1) ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการฟนฟู และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
2.2) สถาบันอุดมศึกษาเปนที่พึ่งของชุมชนและสังคมในการชี้แนะ เฝาระวัง
เตือนภัย วิพากษวิจารณ เพื่อใหสังคม สามารถรับรู เขาใจปญหาที่เกิดขึ้นและนําไปประกอบการ
ตัดสินใจที่ถูกตอง
2.3) สังคมไทยไดรับการพัฒนาไปสูสังคมการเรียนรูที่สามารถรับรูถึงปญหา
และภาวะคุกคามที่จะเกิดขึ้น ทําใหสามารถปองกัน แกไข ปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที
2.4) ปญหาพืน้ ฐานดานโครงสรางทางสังคมของชุมชนทองถิ่น ไดรับการแกไข
โดยการใชแนวทาง กลไก และวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
2.5) มีการสรางและพัฒนาองคความรู เพื่อลดการพึ่งพาจากตางประเทศ และ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก รวมทั้งสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย
สินทางปญญาและองคกร
2.6) จัดระบบฐานขอมูลดานการวิจัยและนักวิจัยทุกสาขาวิชาในแตละภูมิภาค
2.7) สถาบันอุดมศึกษาผลิตและพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ
เพิม่ ขึน้ เปนจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีชีวภาพ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6A02_43/nu15

วิสัยทัศนการพัฒนาอุดมศึกษา

16

2.8) สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มการผลิตผลงานวิจัยเฉพาะดานอยางลึกซึ้ง และมี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ สามารถพิมพเผยแพรผลงานไดในระดับ
สากล
2.9) สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อรองรับการขยายตัวของงบประมาณดานการวิจัยของประเทศ
3) เปาหมายดานการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
3.1) ระบบอุดมศึกษาเปนระบบที่มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีมาตรฐานสากล
3.2) สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีความเปนอิสระ และคลองตัวในการบริหารจัด
การในดานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารการเงินและงบประมาณที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบ
ได
3.3) สถาบันอุดมศึกษา มีโครงสรางการบริหารที่มีความยืดหยุนได เพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลงทางดานเทคโนโลยีและสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
3.4) สถาบันอุดมศึกษาไทย มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานในระดับสากล
และเอือ้ อํานวยใหการบริหารวิชาการและการวิจัยไดรับการยอมรับจากตางประเทศมากขึ้น โดยมีการ
รวมมือในลักษณะเครือขายและการดําเนินงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม
3.5) สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูและไดรับการจัดสรรได
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนหลากหลาย รองรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพและยั่งยืนของชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีเสถียรภาพทางดานงบประมาณเพียงพอและเหมาะสมในการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ
3.6) บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการสรางและพัฒนาดานความรู
ทักษะ และความเชี่ยวชาญอยางสอดคลองกับความตองการของสังคม และทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก

4.3 ยุทธศาสตร
ภายใตวตั ถุประสงคและเปาหมายหลักดังกลาว จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
อุดมศึกษาในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ดังตอไปนี้
1) การเสริ ม สรางขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ
ระดับสากลที่สามารถพึ่งพาตนเองไดจากรากฐานของภูมิปญญาไท โดยมุงใหความสําคัญกับการ
พัฒนามันสมองของประเทศใหสามารถแขงขันไดกับเศรษฐกิจยุคใหม เปนการสรางพลังทางปญญา
ใหแกประเทศชาติในการคิด วิเคราะห และแกไขปญหา โดยอิงภูมิปญญาไทเปนหลักพรอมประยุกต
ใชเทคโนโลยีตางประเทศอยางเทากัน เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว ดวยการจัดใหมีการ
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บริหารและการจัดการเพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของการแขงขัน การจัดการ
ทรัพยสนิ ทางปญญา การประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ มีการวิจัยและพัฒนาที่สมดุลทั้งการวิจัยพื้น
ฐานและการวิจัยประยุกต มีการสรางนักวิจัยที่เพียงพอและมีคุณภาพสูง มีการปฏิรูปการบริหารการ
วิจยั ในระดับชาติ สรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่น และการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) การเสริ ม สร า งความแข็งแกรงทางวิ ชาการที่ ยั่งยื น ใหกั บระบบอุ ด ม
ศึกษา โดยมุงใหความสําคัญกับวางระบบโครงสรางพื้นฐานในการจัดการศึกษาใหเพียงพอตอการ
รักษาคุณภาพ การจัดการศึกษา และกอใหเกิดผลผลิตที่เหมาะสมสอดคลองและตรงตามความ
ตองการดวยการเพิ่มอาจารยรุนใหมที่มีคุณภาพเขาสูระบบอุดมศึกษาใหมากยิ่งขึ้น ปรับโครงสรางพื้น
ฐานการจัดการโดยเฉพาะโครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม การจัดหาครุ
ภัณฑ อุปกรณการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพรอมของการศึกษาขั้นพื้นฐานกอนที่จะสงตอให
อุดมศึกษา แนวทางหลัก คือการปฏิรูปการเรียนการสอนตามแนว พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 รวมทั้งการสงเสริมสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง
3) การเสริม สร างศักยภาพการศึกษาใหเ กิดความมั่ นคงแกชุมชนและ
ทองถิ่น โดยมุง ใหความสําคัญกับการนําชุมชนและทองถิ่นเปนศูนยกลางของการสรางแนวคิดในการ
ปรับปรุงบทบาทและวิธีการจัดการใหสถาบันอุดมศึกษาใหตอบสนองตรงตามควาามตองการในการ
พัฒนาของชุมชนและทองถิ่น จึงเปนการปรับวิธีการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในเชิงวิชาการ
การจัดการศึกษา การกระจายโอกาสและความเสมอภาค กิจกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจการ
นิสติ นักศึกษา รวมทั้งแนวคิดในการรวมมือในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นดวยเชนกัน
4) การปฏิรูปการบริหารจัดการระบบอุดมศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยมุงหมายใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และความมีสวนรวม
มีการกระจายอํานาจและจัดระบบการตรวจสอบ ระบบการเงินและงบประมาณอุดมศึกษามีเสถียรภาพ
และสถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คุมคาคุมประโยชน ดวยการสงเสริมการ
บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) การปรับบทบาทของหนวยงานของรัฐในการกํากับสถาบัน
อุดมศึกษา การระดมทรัพยากร และการปรับปรุงระบบการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
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แนวคิดเชิงยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
¾ สังคมไทยที่พึงประสงค เขมแข็ง
และดุลยภาพ
 สังคมคุณภาพ
 สังคมการเรียนรู
 สังคมสมานฉันท

• สรางคนไทยใหมีคุณภาพ คนดี คนเกง และสามารถอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข
• สรางองคความรู เฉพาะดานอยางลึกซึ้ง เพื่อการพึ่ง
พาตนเอง และการแขงขัน
• สรางชุมชนใหเขมแข็ง

1.
สรางคุณภาพระดับสากลและพึ่งพา
ตนเองไดตามภูมิปญญาไท

2.
สรางความแข็งแกรงใหกับ
อุดมศึกษาที่ยั่งยืน
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3.
สรางความมั่งคงใหกับชุมชน
และทองถิ่น

4.
ปฏิรูปการบริหารและการจัดการ
เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
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4.4 ความมุงหมายและมาตรการสําคัญตามแนวยุทธศาสตรการพัฒนา
อุดมศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางคุณภาพระดับสากลและการพึ่งพาตนเองไดจากภูมิปญญาไท
ความมุงหมาย มุงสรางความหลากหลายใหเกิดขึ้นในระบบอุดมศึกษา ซึ่งสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงและมีความพรอมสามารถพัฒนาตนเองไปสูมาตรฐานคุณภาพระดับนานา
ชาติ จะเปนเฉพาะระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันก็ได ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดใหมีวิธีการบริหารจัด
การเพือ่ ความเปนเลิศทางวิชาการ ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับสถาบัน ซึ่งจะอยูบนพื้นฐานของการ
แขงขัน การระดมทรัพยากรจากในประเทศและตางประเทศ จัดใหมีการจัดการทรัพยสินทางปญญาที่
มีประสิทธิภาพ และการกํ าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมุง
สงเสริมบัณฑิตศึกษาและการวิจัยที่สมดุลทั้งการวิจัยประยุกตและการวิจัยบริสุทธิ์ สงเสริมการสราง
นักวิจยั และการปฏิรูปการวิจัยระดับชาติ การพัฒนากําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
สรางนวัตกรรม โดยปรับปรุงแบบและวิธีการจัดการศึกษาใหเกิดความรวมมืออยางจริงจังระหวาง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองทางดานเทคโนโลยี รวมทั้งการ
สรางสรรคภูมิปญญาไท โดยใหมีการศึกษาวิเคราะหและนําภูมิปญญาทองถิ่นสูมหาวิทยาลัย เพื่อจะ
กอใหเกิดการพัฒนาในเชิงวิชาการที่นําไปสูสากลตอไป
มาตรการและกลไกหลัก
1.1 การจัดระบบการบริหารอุดมศึกษาเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาสูระดับสากล ใหสามารถผลิตและพัฒนากําลัง
คนทีเ่ ปนมันสมองตอบสนองความตองการในการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ
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1.1.1

สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาใหพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไปสู
ระดับสากล โดยกําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนทรัพยากรใหอยูบน
พืน้ ฐานของการแขงขันตามศักยภาพและความพรอมเชิงวิชาการ

1.1.2

สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในตาง
ประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกันทุกดาน ซึ่งจะนําไปสูความเทา
เทียมกันและการยอมรับรวมกันทั้ง 2 ฝาย

1.1.3

สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน
อุดมศึกษาภายในแตละภูมิภาคและระหวางภูมิภาค เพื่อการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ ทั้งสถาบัน/มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

1.1.4

สรางระบบการติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาใหสอด
คลองกับมาตรฐานระดับสากลและเงื่อนไขการจัดสรรทรัพยากรที่ตกลง
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1.1.5

สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาใหจัดระบบบริหารที่เอื้อตอความเปนเลิศทั้ง
การบริหารคน บริหารเงิน และบริหารวิชาการ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
การพัฒนาของแตละสถาบัน

1.2 พัฒนาการวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาใหมีความสมดุล มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถ
แกไขปญหาและสงเสริมการพัฒนาประเทศ
1.2.1

สงเสริมการสรางศักยภาพและเอกลักษณทางวิชาการของสถาบันอุดม
ศึกษา เพื่อความเชี่ยวชาญและความเปนเลิศทางวิชาการเฉพาะสาขา
ทั้งในดานการสอนและการวิจัย โดยแสดงไวในวิสัยทัศนและแผนกล
ยุทธของสถาบันที่ใชเปนกรอบในการสนับสนุนทรัพยากร
1.2.2 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยใหมีคุณภาพระดับนานา
ชาติ ทั้งในดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดวยการรวม
ตัวกันเปนเครือขายของสถาบันที่มีความสนใจรวมกัน
1.2.3 สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตที่สัมพันธกับทิศทางการ
พัฒนาการวิจยั และบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาองค
ความรูใ หทันกับความกาวหนาทางวิชาการ และสอดคลองความตองการ
ของประเทศ มีเปาหมายเพื่อการพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ
1.2.4 สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอมใหสามารถสรางนักวิจัยรุนใหมที่มี
ความรูแ ละประสบการณดานการวิจัยระดับสูงในจํานวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
1.2.5 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยของประเทศใหมีการกําหนดนโยบายและ
ทิศทางการวิจัย และการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยที่สอดคลองกัน
โดยมีระบบการติดตามประเมินผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
1.2.6 สงเสริมการจัดระบบการบริหารทรัพยสินทางปญญาในระดับสถาบันให
เปนกลไกรองรับการพิทักษคุมครอง การใชประโยชน และการพัฒนา
ตอยอดทรัพยสินทางปญญาใหเกิดประโยชนตอสถาบันและประเทศ
ชาติในระยะยาว
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1.3 การสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรู
ในสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถพัฒนาไปสูสากล
1.3.1

สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห และเผยแพรองคความรูจากรากฐาน
วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต และภู มิ ป  ญ ญาท องถิ่ น ในสถาบัน อุด มศึ ก ษา
เพื่ อ พิ ทั ก ษ ป กป อ งทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให แ ก
ภูมปิ ญญาไท
1.3.2 สงเสริมเครือขายความรวมมือในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นไปสูการ
เรียนการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทุกดาน เพื่อเปนเครื่อง
มือในการเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเปนมรดกไทย

1.4 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนกลไกหลักในการเสริมสรางขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ ใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเหมาะสม
อยางมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาจากตางประเทศและชวยใหเกิดความเสมอภาคในการเขาถึง
เทคโนโลยีที่ชวยยกระดับรายไดของประชาชน
1.4.1
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การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนากําลังคนทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
1) สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู/อาจารยทางดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรใหมีความรูความสามารถในเชิงวิชาการ และการ
ถายทอดองคความรูตามความตองการ โดยการประเมินความ
ตองการทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
2) สนับสนุนการผลิตและพัฒนากํ าลังคนทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ส อดคล องกับ ความตองการในการพั ฒ นาประเทศ
ประเทศทัง้ ดานปริมาณและคุณภาพ โดยใหมีการวางแผนเพื่อปรับ
ปรุงและกระจายการผลิตใหครอบคลุมสาขาวิชาตาง ๆ และลด
ความซํ้าซอน
3) เรงรัดปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยา
ศาสตรสมัยใหม เนนทางดานเทคโนโลยีการเกษตร ทรัพยากรและ
สิง่ แวดลอม การพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร รวมทั้งสังคมศาสตรและอุตสาหกรรมบริการ
4) สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในการลงทุนเพื่อจัดการศึกษา การวิจัย การฝกอบรม ซึ่งเปนการ
ตอยอดองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหไดมาตร
ฐานสากลและกาวทันโลก
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5 ) ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าด า นสั ง คมศาสตร แ ละ
มนุษยศาสตรที่สัมพันธเกื้อหนุนใหเกิดการพัฒนาที่มั่นคง บน
พืน้ ฐานการแขงขันระดับนานาชาติ เชน กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญา และภาษาสากล เปนตน
1.4.2

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนา การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อ
การพึ่งพาตนเองทางดานเทคโนโลยี
1) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และการสรางสรรคนวัตกรรม รวมทั้ง
การพัฒนาตอยอดและการปรับแปลงเทคโนโลยีใหสอดคลองกับ
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่นที่ทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม การขยายผลผลิต และการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2) ปรังปรุงรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาใหมี ประ
สิทธิภาพ และเพิ่มแหลงทุนอุดหนุนการจัดการศึกษา ที่ กอให
เกิดประโยชนตอนักวิจัยทั้งทางตรงและทางออม
3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาความเปนเลิศเฉพาะดานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกําลังคน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.4.3

การเพิ่มศักยภาพความรวมมือในการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรรวม
กับภาคอุตสาหกรรม
1) ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ในการวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีกับภาคอุตสาหกรรม โดยรวมกันกําหนดปญหาการวิจัย
ที่จะทํ าใหเกิดการเพิ่มผลผลิตหรือลดตนทุน กํ าหนดมาตรการ
จูงใจใหภาคอุตสาหกรรมรวมลงทุน เพื่อการวิจัยและพัฒนาที่
ชัดเจน โดยที่กระบวนการดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกได เชนเดียวกัน
2) สนับสนุนการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมครบวงจรที่สอดคลอง
กั บ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ร ว มกั บ สภาอุ ต สาหกรรมแห ง
ประเทศไทย ทั้งในดานการผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และ
พัฒนากระบวนการและวัตถุดิบที่ครบวงจร เชน การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน
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ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความแข็งแกรงทางวิชาการที่ยั่งยืนใหกับระบบอุดมศึกษา
จุดมุงหมาย
มุงสรางความพรอมของระบบอุดมศึกษา ใหสามารถปฏิบัติภารกิจ
ดวยความภาคภูมิใจ กอใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหมีการเพิ่มจํานวนอาจารยรุนใหมที่มี
คุณภาพเขามาในระบบอุดมศึกษาใหเพียงพอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารมวลชนและระบบโทรคมนาคมใหเอื้ออํานวยประโยชนในการจัดการ
ศึกษา สรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเพื่อเตรียมความพรอมของการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน ปฏิรูปการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สงเสริมใหนิสิตนักศึกษามีความสมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา รวมทั้งการสงเสริมอุดมศึกษาเฉพาะทางใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ
มาตรการและกลไกหลัก
2.1 สรางอาจารยรุนใหมที่มีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการในการพัฒนาการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งเพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการและเพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยในระบบ
อุดมศึกษา
2.1.1 เพิ่มอาจารยรุนใหมที่มีคุณภาพเขาสูระบบอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก โดยในระยะสั้นควรปรับระบบการจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาใหสามารถสรางแรงจูงใจใหผูมีความสามารถจริงเขา
สูระบบอุดมศึกษา และในระยะยาวควรจัดตั้งกองทุนผลิตและพัฒนา
อาจารย เพื่อจัดสรรทุนศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
กําหนดเปาหมายใหเพียงพอและตอเนื่อง
2.1.2 สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผล
การเรียนดีเยี่ยมและมีความพึงพอใจที่จะเปนอาจารยหรือนักวิจัย เพื่อ
สนับสนุนใหศึกษาตอระดับปริญญาโทและเอกอยางตอเนื่อง
2.1.3 สนับสนุนใหอาจารยปจจุบันไดรับการพัฒนาทางวิชาการทั้งการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดขึ้น
ในระบบอุดมศึกษาและเชื่อมโยงเปนเครือขาย เพื่อใหสามารถรักษา
อาจารยที่ดีมีคุณภาพไวในระบบ
2.1.4 ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการ
เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย โดยยังคง
รักษา มาตรฐานและคุณภาพไวได
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2.2 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมอุดมศึกษาใหเหมาะสมและ
ทันสมัย
2.2.1 จัดใหมโี ครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และพัฒนาเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถาบันและเครือขายภายนอกสถาบัน ที่
ประกอบดวยเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เครือขาย
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และการสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ
โดยเนนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงทุกประเภทสามารถเขาถึงเทคโนโลยีตาง ๆ และเปด
โอกาสใหนักศึกษาสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ ไดโดยเทาเทียมกัน
2.2.2 จัดหาฐานขอมูลองคความรู และสื่อความรูประเภทตาง ๆ บนเครือขาย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและตรวจสอบการใชเครื่องมืออุปกรณการ
ศึกษา อาคารสถานที่ ตลอดจนปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาใหใช
ประโยชนได รวมทั้งเรงรัดดําเนินการกอสรางอาคาร จัดหาเครื่องมือ
อุปกรณใหครบถวนตามแผนพัฒนาที่กํ าหนด เพื่อใหสถาบันอุดม
ศึกษารวมใชประโยชนจากฐานองคความรู และสื่อความรูประเภทตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา ประหยัด และเสมอภาค
2.2.3 สงเสริมการพัฒนาแหลงทรัพยากรการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษาให
ทันสมัย และพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเองใหสามารถเชื่อมโยงกัน
ไดทงั้ ระบบ เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษาและประชาชน
2.2.4 ปรับปรุงสภาพแวดลอมสถาบันอุดมศึกษาทั้งทางดานกายภาพและการ
บริหารใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.3 ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสถาบันอุดมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง
ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการปรับปรุงคุณภาพ
2.3.1 ส ง เสริ ม ความร วมมือระหวา งสถาบัน อุ ด มศึก ษากั บ สถานศึก ษาขั้น
พื้ น ฐานในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนให มี
คุ ณ ภาพมาตรฐานเชื่ อ มโยงกับ การศึก ษาระดั บ อุด มศึก ษา โดยให
สถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขา
มาสังเกตการณหรือทดลองเรียนในบางวิชาที่เหมาะสม เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและเปนการเตรียมความพรอมในระบบการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา
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2.3.2 ส งเสริมความร วมมือในการพัฒนาครู/อาจารยของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในลักษณะเครือขายรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในระดับภูมิภาค
2.4 การปฏิรูปการเรียนการสอนและการขยายบริการการศึกษาที่เหมาะสม
2.4.1 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูใหมีความหลากหลายแกผูเรียนตามความ
สนใจและความถนัดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต และการเรียน
เพื่อรูวิธีหาความรู
2.4.2 พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับธรรม
ชาติ เนือ้ หารายวิชาและระดับการศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี
ควรเนนการสอนที่มุงใหเกิดการคิดแบบวิเคราะห สังเคราะห และ
ทักษะการแกไขปญหาตลอดจนทักษะการกลั่นกรองความรูที่ไดจากการ
เรียนรู ระดับบัณฑิตศึกษาควรเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาและการสรางองค
ความรู
2.4.3 สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรใหเปนแบบบูรณาการที่มี
ความยืดหยุน มีความหลากหลาย มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยตามวิวัฒนาการขององคความรูที่เปนสากลอยูตลอดเวลา และ
สามารถเชือ่ มโยงไดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย โดยการพัฒนากลไกและวิธีการเทียบระดับการ
ศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนในทุกระบบการศึกษา เพื่อเปนการ
กระจายโอกาสอุดมศึกษาใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการประเมินผลการสอน
ดวยวิธีการที่หลากหลายและนักศึกษามีสวนรวมในการประเมิน
2.4.4 สงเสริมการใชสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเอง และปรับบทบาทของอาจารยใหมีหนาที่
สนับสนุนและชี้แนะ และใหความสําคัญตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น
2.4.5 สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเพื่อ
ปริญญาและไมประสงคปริญญาเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา และ
องคความรู ในลักษณะมหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Virtual University)
อยางมีคุณภาพ
2.4.6 สนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาที่มุงเสริมสมรรถนะการเรียนรูของ
คนพิการ ผูมีปญญาเลิศ และผูดอยโอกาส เพื่อชวยใหนักศึกษาและ
อาจารยไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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2.4.7 ปรับปรุงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่อิงผลการ
เรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก จัดใหมีองคกรอิสระเพื่อทําหนา
ที่ประสานงานและเผยแพรขอมูลการสอบคัดเลือกสูสาธารณชนดวย
ความโปรงใส เปนธรรมและรับผิดชอบ
2.4.8 ปรั บ ปรุงแนวคิ ด การจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาใหยึดฐานชุมชนและ
สังคมเปนหลัก สรางใหเกิดความรูและความเขาใจในชุมชนและสังคม
โดยการฝกอบรมจิตใจของนิสิตนักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบตอสังคม พัฒนาทักษะใหมีจิตสํานึกในการสรางงานของตน
เองควบคูไปกับความมั่นคงของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาสุขภาพอนามัย
และรางกายของนักศึกษาใหมีความสมบูรณ มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค
มีนาใจนั
ํ้ กกีฬาและความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยการจัดการกีฬาทั้ง
เพือ่ สุขภาพและการแขงขันเพื่อความสามัคคี
2.5 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจที่
ตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยางมีระบบและตอเนื่องตลอดจนเผยแพรรายงานเกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษาแกสาธารณชนที่สอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของ พ.ร.บ. การศึกษาแหง
ชาติ
2.5.1 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพที่ ส  ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยความรวม
มือของสมาชิกทุกคนในองคกร ใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระอยางเต็มที่
ในการพั ฒ นาแนวทางการประกัน คุณ ภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับ
บริบทและปรัชญาของแตละสถาบัน ซึ่งจะนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่มุง
คุณภาพและเปนประชาคมวิชาการที่เขมแข็ง
2.5.2 สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนากลไกการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพดวยมาตรการตางๆ ที่จัดใหในระบบการศึกษา
ของตนเอง การตรวจสอบของหนวยงานตนสังกัด การจัดพิมพรายงาน
สาธารณะ เพื่อนรวมวงวิชาการ วิชาชีพ จากภายนอกและหนวยงาน
อิสระที่เกี่ยวของ
2.5.3 สงเสริมใหการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดย
คํานึงถึงคุณภาพและผลการพัฒนาคุณภาพเปนหลักเกณฑสําคัญ
2.5.4 สงเสริมการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาและระดับ
สถาบัน เพือ่ ใหมีการติดตามความกาวหนาดานการประกันคุณภาพ การ
เผยแพรความรู และรวมมือชวยเหลือพัฒนาแนวทางการประกันคุณ
ภาพใหมีความเปนสากล
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2.6 การสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานรัฐที่
มีศักยภาพสามารถจัดการศึกษาฝกอบรมเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรสํ าหรับปฏิบัติงานใหองคกร
ของตนเองอยางมีคุณภาพ
2.6.1 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาเฉพาะทาง ตามความตองการและความชํานาญของหนวยงาน
นัน้ ๆ โดยคํานึงถึงนโยบายและมาตรการศึกษาของชาติ
2.6.2 ใหมีการประเมินสถานภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปนการ
ศึกษาเฉพาะทางเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐาน ความพรอมและความ
จําเปนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อกําหนดแนวนโยบาย
การสงเสริมและพัฒนาใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
2.6.3 สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ การผลิตและพัฒนากําลัง
คน การแลกเปลี่ยนบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการใช
ทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน
ยุทธศาสตรที่ 3 : การปฏิรูปการบริหารและการจัดการอุดมศึกษาเพื่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
จุดมุงหมาย
เพื่อสงเสริมการบริหารและการจัดการอุดมศึกษาที่โปรงใส โดยมี
สวนรวมของประชาคมในองคกรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ปรับปรุงบทบาทขององคกรภาครัฐที่
ทําหนาที่ที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาโดยเนนการกระจายอํานาจ และกํากับดวยนโยบายและการ
ประเมินคุณภาพ มุงสรางเสถียรภาพทางการเงินใหแกระบบอุดมศึกษา มีการระดมทรัพยากรและ
ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ เปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรโดย
อิสระ คลองตัวที่สามารถตรวจสอบได รวมทั้งปรับปรุงการบริหารสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ จัดระบบบริหารแบบเครือขาย รวมถึงการพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มาตรการและกลไกหลัก
3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีของระบบอุดมศึกษา
3.1.1 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารในระบบอุดมศึกษาไปสู
ระบบทีม่ คี วามรับผิดชอบตอสังคม มีความโปรงใส ความมีสวนรวมของ
ประชาคม และการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ ตามหลักการการ
ปกครองที่ดีทั้งในระดับชาติและระดับสถาบัน
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3.1.2 สงเสริมการพัฒนาภาวะผูนําเพื่อสรางวิสัยทัศนและความสามารถในการ
บริหารอุดมศึกษาของบุคลากรในระบบอุดมศึกษา เพื่อเปนแกนนําให
เกิดองคกรแหงการเรียนรู และความเขมแข็งขององคกรวิชาการ
3.1.3 สงเสริมการพัฒนาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาและประชาชน เพื่อ
พั ฒ นาความร ว มมื อ และการแนะนํ าส ง เสริ ม ให ก ารดํ าเนิ น งานของ
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามภารกิจและทิศทางที่พึงประสงคสอด
คลองกับความตองการของสังคม
3.2 ปรับบทบาทการบริหารอุดมศึกษาขององคกรภาครัฐ เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษา
3.2.1 ยึดหลักเอกภาพเชิงนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ โดยรัฐ
ควรกํากับเชิงนโยบายและมาตรฐาน สนับสนุนทรัพยากรและติดตาม
ประเมินผล ใหสถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภารกิจ
โดยอิสระ
3.2.2 พัฒนากลไกการบริหารที่ยึดผลงานเปนสํ าคัญ โดยมุงเนนการปรับ
เปลีย่ นความสัมพันธระหวางรัฐและสถาบันอุดมศึกษา ไปสูลักษณะของ
การกํากับตามพันธกิจทีก่ ําหนดปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน
3.2.3 พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโดยความรวมมือ
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกฝาย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกํ าหนด
นโยบายการพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาที่ มี ดั ช นี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านและเกณฑ
มาตรฐานการพั ฒ นาที่ เ ป น รู ป ธรรม และให มี ก ารเผยแพร ผ ลงาน
ประเมินตอสาธารณะ
3.3 การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและการสรางเสถียรภาพทางการ
เงินในระบบอุดมศึกษา
3.3.1 กําหนดบทบาทการลงทุนเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ โดยยึด
หลักการใหผูไดรับประโยชนตองรับผิดชอบคาใชจายใหมากที่สุด ทั้งนี้
ใหคํานึงถึงความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสของแตละกลุม
บุคคล และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม จากการลงทุนเพื่อการ
อุดมศึกษาและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
3.3.2 สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดรูปแบบและวิธีการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษาจากแหลงอื่นที่ไดจากการมีสวนรวมของบุคคล
ชุมชน เอกชน องคกร ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา นอกเหนือจาก
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คาธรรมเนียมและคาหนวยกิตที่เหมาะสมกับสภาพความพรอม และ
ความตองการของชุมชน ทองถิ่น เชื่อมโยงกับการปฏิบัติภารกิจดวย
ความเปนธรรม
สงเสริมใหรัฐหรือสถาบันการเงินจัดสรรเงินกูเพื่อพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่า โดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีขนาดเล็กและไมสามารถพัฒนาดวยตนเอง
ได
รัฐจัดตั้งกองทุนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อระดมทรัพยากรจากรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในระยะ
ยาว เพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงินทั้งระบบ
รัฐใชระบบการจัดสรรงบประมาณแบบเงินกอน (Block Grant) หรือ
เงินอุดหนุนทั่วไปใหแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในลักษณะที่เปนสูตร
สําเร็จ โดยนําคาใชจายตอหนวยผลผลิตที่เปนมาตรฐานมาใชประกอบ
การจัดสรรงบประมาณ และใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดกรอบ
วงเงินเพือ่ เตรียมแผนพัฒนาสถาบันไดลวงหนา 3 – 5 ป โดยอาจปรับ
เปลี่ยนไดตามผลผลิตจริงที่ปรากฏ โดยเริ่มจากสถาบันอุดมศึกษาใน
กํากับของรัฐ แลวพัฒนาไปสูสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราช
การ
รัฐจัดระบบการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีความชัดเจนโปรงใส ทั้งในลักษณะการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน และการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
รัฐจัดตั้งกองทุนอุดหนุนนักศึกษาที่ไมสามารถแบกรับภาระคาใชจาย
เพือ่ การศึกษา ทั้งในลักษณะเงินทุนการศึกษา คูปองการศึกษาสําหรับ
ผูดอยโอกาส และเงินกูเพื่อการศึกษา ในกรณีเงินกูเพื่อการศึกษาให
นักศึกษาชําระคืนเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว และมีงานทํา ไดรับเงินเดือน
ในระดับทีต่ องเสียภาษีจึงจะชําระคืนโดยผานระบบภาษี

3.4 การปรับปรุงระบบบริหารของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
3.4.1 ปรับบทบาทภารกิจ โครงสราง และวิธีการบริหารงานของสถาบันอุดม
ศึกษาใหสอดคลองกับแนวโนมความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และความคาดหวังของประชาชนที่ประสงคใหอุดมศึกษาเปนขุมปญญา
เปนผูช แี้ นะและเตือนสติสังคม โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองมีอิสระใน
การบริหาร มีความคลองตัวในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได
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3.4.2 สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ ปรับปรุง
ระบบบริหารงานภายในตามแนวทางของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับ
ของรัฐ ทั้งในดานการบริหารงาน บริหารคน และบริหารวิชาการ
และเตรียมความพรอมในการพัฒนาไปสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาใน
กํากับของรัฐ โดยกําหนดแผนปฏิบัติใหชัดเจน
3.4.3 จั ด ให มี ก ารศึ ก ษาจุ ด ที่ ตั้ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในป จ จุ บั น และ
วิเคราะหศักยภาพความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและความสอด
คล อ งกั บ ความต อ งการของชุ ม ชนและสั ง คม เพื่ อ เสนอแนะการ
ปรับปรุงบทบาท และหนาที่และการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา
ดังกลาว ใหเอื้ออํ านวยตอการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสูภูมิภาค
อยางมีคุณภาพ
3.4.4 สนับสนุนการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการบริหารสถาบันอุดม
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ดวยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิค
การบริหารรูปแบบใหม เพื่อลดตนทุนการบริหารจัดการ การแลก
เปลีย่ นทรัพยากร ทําใหลดภาระของบุคลากรเพิ่มประสิทธิผลและประ
สิทธิภาพ เพื่อรวมกันผลิตบัณฑิต โดยที่แตละสถาบันยังคงมีความ
อิสระคลองตัวในการบริหารกิจการภายในของตน เชน การจัดตั้งสภา
เครือขาย หรือสมาคมเครือขายอุดมศึกษา
3.4.5 สงเสริมการปรับปรุงระบบบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาไปสูระบบบัญชี
ตนทุนอิงฐานกิจกรรม ที่สามารถรายงานคาใชจายตนทุนตอหนวย
ผลการดําเนินงาน เพื่อประโยชนในการปรับปรุงระบบการบริหารที่เนน
ผลการดําเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
3.4.6 ปรับระบบบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับมาตรการปรับลดอัตรา
กําลังภาครัฐ ดวยการจัดระบบการจางพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผูมีความรูความสามารถ ใหอยูในระบบ
อุดมศึกษาไดมากที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางความมั่นคงและเขมแข็งใหชุมชนและทองถิ่น
จุดมุงหมายหลัก จากการปรับแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่นํา
ชุมชนและสังคมเปนฐานหลักที่สําคัญในการกําหนดกลไก และมาตรการในการพัฒนา ดังนั้น ความ
มั่นคงและความเขมแข็งของชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองและมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม สามารถพัฒนาตนเองใหไปในทิศทางที่พึงประสงคได จึงเปนจุดมุงหมายของยุทธศาสตรนี้
กลไกหลักจึงประกอบดวย การปรับปรุงวิธีการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาโดยยึดชุมชนและ
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ทองถิน่ เปนหลัก ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ปรับ
บทบาทในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนการ
สงเสริมการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของทองถิ่น
มาตรการและกลไกหลัก
4.1 ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาเพื่อชุมชนและทองถิ่น
เพือ่ ใหชุมชนไดรับการศึกษาอยางพอเพียงในการดํารงชีพ
4.1.1 ขยายบทบาทของอุดมศึกษาใหเปนการศึกษาของปวงชน โดยจัดใหมี
การศึกษาทางเลือกที่ยึดชุมชนและทองถิ่นเปนรากฐานของการพัฒนา
ดวยการวางแผนจัดเตรียมความรูและทักษะที่เพียงพอตอการดํารงชีพ
ของผูเรียน ที่เปนการสรางอาชีพ มีความรักถิ่น และรวมกันพัฒนาทอง
ถิน่ ใหยั่งยืนตอไป
4.1.2 สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนานวัตกรรมในการใหบริการดานการ
ศึกษาและฝกอบรมที่มีความหลากหลายตามสภาพแวดลอม ทรัพยากร
และความตองการที่แตกตางกันของชุมชน และทองถิ่น ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยคํานึงถึง
ความสามารถและโอกาสในการเขารับบริการของชุมชนและทองถิ่น
4.1.3 สงเสริมกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต เพื่อใหทั้งอาจารย นิสิต นักศึกษา
และชุมชน มีความรูความตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรม มรดก
ทางวัฒนธรรม และภูมิปญญา เพื่อนําไปสูการสืบสานและสรางสรรค
ตอไป
4.1.4 ปรับแนวคิดและกลไกในการกระจายโอกาสอุดมศึกษาไปสูภูมิภาค ดวย
การสร า งความร ว มมื อ ระหว า งสถาบัน ในภู มิ ภ าค พั ฒ นายกระดั บ
สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค โดยความรวมมือและรับผิดชอบรวมกัน
ทัง้ สถาบันอุดมศึกษาและชุมชน
4.1.5 พัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศที่ดําเนินการอยูแลวใหสามารถเตรียมความ
พรอม ทัง้ ดานอาคารสถานที่ บุคลากร และสาธารณูปโภค เพื่อการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพตอบสนองความตองการของทองถิ่นและผู
ดอยโอกาส
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4.2 สงเสริมการศึกษาเพื่อสืบสานและสรางสรรคศลิ ปวัฒนธรรม
4.2.1 สงเสริมการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหคนไทยมีความเขาใจ และ
เห็นคุณคาในความงดงามของศิลปและวัฒนธรรมที่เกิดจากสรางสรรค
ของมนุษย บมยอมจิตใจใหออนโยน ทําใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ
รูจ กั หวงแหน ตระหนักในคุณคาและพรอมที่จะสืบสานและสรางสรรค
ศิลปวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูตลอดไป
4.2.2 สงเสริมการจัดการศึกษา คนควา วิจัย และฝกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยว
ของกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการใชภาษาไทยในชนเผา
ตางๆ ตลอดจนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภาษาพื้นเมืองถิ่น
ตางๆ ในประเทศไทย รวมทั้งสถาปตยกรรม ชางสิบหมู โดยใหมีการ
จัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมที่หลากหลายตามความตองการ
ของกลุมเปาหมาย
4.2.3 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพและวิชาการดานศิลปะไทยเพื่อการอนุรักษและ
การสรางสรรคใหพัฒนาสืบไป
4.3 สงเสริมการศึกษาเพื่ออนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
4.3.1 สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาองค ค วามรู  ทั้ ง ด า นเนื้ อ หาสาระและ
กระบวนการของธรรมชาติ เพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนของชุมชน
และทองถิ่น และสามารถประยุกตใชเพื่อประโยชนในการพิทักษ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.3.2 สรางสํานึกและขีดความสามารถใหแกชุมชนและทองถิ่นใหมีสวนรวม
ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวด
ลอม โดยคํานึงถึงประโยชนของชุมชนและทองถิ่นเปนหลัก
4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.4.1

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับนโยบายและได
มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนจากรัฐ
4.4.2 สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษารวมมือกับองคการปกครองสวนทองถิ่น
ในการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การวางแผนพัฒนา ตลอด
จนความรวมมือในการศึกษาวิจัยที่เกิดประโยชนรวมกัน
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4.4.3

สนับสนุนการสรางเครือขายของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสงเสริมการจัด
การศึกษาขององคการปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการศึกษาวิเคราะห
และกําหนดรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นอยางแทจริง

4.5 เสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
4.5.1

สรางฐานขอมูล และเครือขายขอมูลขาวสาร และความรูที่จําเปนตอ
การดํารงชีพในทองถิ่น ใหมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจ ชวยใหเขาใจ
ไดงา ย และชุมชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย
4.5.2 สนับสนุนการนําความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปถายทอดสูชุมชน
และทองถิ่นเพื่อเพิ่มรายได และสามารถชวยเหลือตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง
4.5.3 สงเสริมความรวมมือกับสวนราชการหรือองคกรอิสระอื่น เพื่อการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่นรวมกันเพื่อมิใหเกิดความซํ้าซอน โดยคํานึง
ถึงบทบาทและภารกิจที่แทจริงของสถาบันอุดมศึกษา
4.5.4 สงเสริมและพัฒนาความรูดานการเมืองและการปกครองแกชุมชนและ
ทองถิ่นเพื่อใหสามารถเขาไปมีสวนรวมและเสริมสรางประสิทธิภาพ
คุณภาพ ของการดํ าเนินการทางการเมืองอยางสอดคลองกับแผน
พัฒนาดานการเมืองของประเทศตามรัฐธรรมนูญ

5. การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
การนําวิสัยทัศน วัตถุประสงค และยุทธศาสตร หรือกรอบนโยบายการพัฒนาอุดม
ศึกษาในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไปสูการปฏิบัติ
ได กํ าหนดขั้นตอนและกลไกการดํ าเนินงานสํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้

5.1 การจัดทํารายละเอียดของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
5.1.1 การจัดทําแผนพัฒนาอุดมศึกษาระดับภูมิภาค จากการประชุม
ระดมสมองผูเ กี่ยวของในภูมิภาคตาง ๆ พบวาความตองการและความพรอมของการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาในภูมภิ าคตาง ๆ นั้น มีความแตกตางกัน การจัดการใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงรวมมือกัน
เพือ่ แบงสรรหรือประสานการใหบริการ จําเปนตองเริ่มดําเนินการตั้งแตขั้นวางแผน จึงจัดใหสถาบัน
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อุดมศึกษาทุกแหงในแตละภาครวมตัวกันประชุมหารือรวมกันวาจะมีกลไกในการประสานเครือขายตั้ง
แตการวางแผนการจัดการศึกษา การใชทรัพยากร การวิจัย หรือการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาอุดมศึกษาประการใดบาง หลังจากนั้นมหาวิทยาลัย/สถาบันตาง ๆ ก็จะกลับไปทําแผน
ยุทธศาสตรของตนเองตามแนวทางที่กําหนดเพื่อเสนอทบวงมหาวิทยาลัยตอไป
5.1.2 การวิเคราะหและบูรณาการแผนยุทธศาสตรระดับสถาบัน ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ ทบวงมหาวิทยาลัยโดยคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) จะรวมกันพิจารณาเปาหมายและกลยุทธของ
การพัฒนาอุดมศึกษาในระดับสถาบัน และระดับภาค ประมวลไปสูระดับประเทศ โดยพิจารณาจาก
เปาหมายการผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และบทบาทอื่น ๆ เปรียบเทียบกันระหวางภูมิภาค
ตางๆ เพือ่ ปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหเกิดความเสมอภาคและสอดคลองกับแนวนโยบายที่กําหนด
นอกจากนั้น ยังจําเปนตองวิเคราะหความเปนไปไดในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายดวยเงื่อนไข
ของงบประมาณที่จํากัด แลวจึงสรุปเปนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศตอไป

5.2 การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
ในการจั ด ทํ าแผนยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ สถาบั น จํ าเป น ต อ งกํ าหนดขอมูลหลัก
ทีส่ ถาบันอุดมศึกษาตองวิเคราะหและวางแผนไวในอนาคต เชน จํานวนนักศึกษาในสาขาวิชา และ
ระดับการศึกษาตาง ๆ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา อัตราการมีงานทํา และการศึกษาตอ จํานวน
บุคลากร อัตราการใชประโยชนจากอาคารสถานที่และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ เปนตน การทําแผน
ไปสูก ารปฏิบตั จิ ึงเปนการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในชวงปตาง ๆ เพื่อประกอบการขอจัดสรร
งบประมาณแผนดิน โดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
5.2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เปนการแปลงแผน 5 ป ไปสู
แผนปฏิบัติการประจํ าป หรือแผนกิจกรรมประกอบการขอจัดสรรงบประมาณประจํ าปที่แสดง
เปาหมาย ดัชนีวัดความสําเร็จ เงื่อนไขและกลไกการบริหาร/จัดการ ซึ่งทั้งหมดจะอยูในอํานาจ
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
5.2.2 การติดตามผลการดําเนินงาน สถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบการ
ติดตามผลการดํ าเนินงานที่เชื่อมโยงกับระบบการติดตามประเมินผลของทบวงมหาวิทยาลัยที่ตอง
รายงานดัชนีความสําเร็จที่สําคัญเปนระยะ ๆ
5.2.3 การปรับแผน 5 ป ในการดําเนินการหากพบปญหาอันเนื่องมา
จากเหตุอนื่ ๆ ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดจําเปนตองปรับแผนการดําเนินงาน ใหเปนอํานาจของ
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่จะพิจารณา แลวแจงผลใหทบวงมหาวิทยาลัยทราบ โดยทั่วไปจะมีการ
ปรับแผนเมื่อเริ่มปที่ 3 ของแผน
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5.3 การประเมินผลแผน
การประเมินผลแผนจะกระทําเมื่อเริ่มปที่ 3 ของแผน โดยทบวงมหาวิทยาลัยจะ
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา แล ว รายงานต อ คณะกรรมการ
ทบวงมหาวิทยาลัย และเผยแพรตอสาธารณชนตอไป
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