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วสิยัทศันการพัฒนาอุดมศึกษา
ตามแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9

(พ.ศ. 2545 – 2549)

1.  บทน ํา

ทบวงมหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการกํ าหนดนโยบายและแผนพัฒนาอุดมศึกษา 
ประกอบดวย แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามชวง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ป ดวยมุงหวังใหการวางแผนพัฒนาการศึกษาเปน
การวางแผนเชิงรุก ที่ทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในป 2542 ทบวง
มหาวทิยาลยัไดปรับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533-2547) โดยกํ าหนด   
เปาหมายการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะเวลา 15 ป ระหวางป 2543 - 2557 เพ่ือใชเปนเปาหมาย
ประกอบการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 และ 10 ตอไป

การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)      
เปนการวางแผนในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจากการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับ
กอนๆ อันเนื่องมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราช-
บญัญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและผูมี
สวนเกีย่วของตาง ๆ ในการกํ าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
รวมทัง้การตรวจสอบการใชอํ านาจรัฐทุกระดับ ดังนั้น การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
จึงเปนการวางแผนในระบบเปดที่จัดใหมีการระดมความคิดและรับฟงความเห็นของประชาชนอยาง
กวางขวาง ซึ่งไมเคยปรากฏมากอนในอดีต

1.1 กระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545 - 2549)

ทบวงมหาวทิยาลัย โดยคณะอนุกรรมการจัดทํ าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม
ศกึษา ฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2545–2549) ไดกํ าหนดขั้นตอนการวางแผนในระบบเปด โดยใหประชาชน
ทกุภาคทกุระดบัมีสวนรวมในการวางแผน ประกอบดวยขั้นตอนสํ าคัญ 3 ขั้นตอน คือ
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1) ขั้นการกํ าหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายของแผน      
ด ําเนนิการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2543 -  กันยายน 2543 ประกอบดวยการจัดประชุมระดมสมอง
ระดบัชาติ 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 
จดัที่จังหวัดเชียงใหม โดยมหาวิทยาลัยแมโจ  มีผูรวมประชุม 350 
คน

♦ การประชมุระดมสมองภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก 
เมือ่วันที่ 4 กันยายน 2543 จัดที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมหาวิทยาลัย
ศลิปากร  มีผูรวมประชุม  320  คน

♦ การประชุมระดมสมองภาคใต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2543 จัด       
ที่จังหวัดสงขลา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผูรวมประชุม 
323  คน

♦ การประชุมสัมมนาเนื่องในวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
22 กันยายน 2543 จัดที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการประชุมระดับ
ชาต ิเพ่ือสรุปวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตรหลัก ในการพัฒนา
อุดมศึกษา มีผูรวมประชุมประมาณ 650 คน

2) ขั้นการยกรางรายละเอียดของแผน  ทบวงมหาวิทยาลัยจัดสงวิสัยทัศน
การพฒันาอดุมศกึษาในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 ใหแกมหาวิทยาลัย/
สถาบันทุกแหง เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดทํ าแผนยุทธศาสตรระดับสถาบันใหสอดคลองสนอง
ตอบตอวสัิยทศันการพัฒนาที่รวมกันกํ าหนด เปนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งประเทศ มหาวิทยาลัย/สถาบันจะสงแผนยุทธศาสตรของสถาบันใหทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาและบรูณาการใหเปนรางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 
2549) โดยคณะอนุกรรมการจัดทํ าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 
2549)

3) ขั้นการอนุมัติแผน  คณะอนุกรรมการจัดทํ าแผนฯ จะนํ าเสนอคณะ
กรรมการทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอคณะกรรมการการศึกษา     
แหงชาติ และคณะรัฐมนตรีตอไป
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แผนภูมิกระบวนการจัดทํ าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)

กํ าหนดก
วตัถุประสง

หลักข

การประชุมระดมสมองระดับชาติ
3 ส.ค. 43  จํ านวน 400 คน

1. ประ
2. ประ

กรอบแนวคิดของ
คณะอนุกรรมการ
จัดทํ าแผนฯ

รางวิส
ประสงค
ยุทธศา

ประชุมระด
22

อ

เสนอค
ทบวง

พ.ค. 2543

ก.ย. 2543

ต.ค. 2543

ม.ค. 2544
1
รอบวิสัยทัศน
ค และเปาหมาย
องแผนฯ
3. ประ
เหน

4. ประัยทัศน วัตถุ-
 เปาหมาย และ
สตรการพัฒนา

มสมองระดับชาติ
 ก.ย. 43

ณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย

ี

รับ
ปร
ชุมระดมสมองภาคเหนือ 400 คน
ชุมระดมสมองภาคใต 323 คน
ชุมระดมสมองภาคตะวันออกเฉียง
ือ 400 คน
ชุมระดมสมองภาคกลาง 320 คน
ความเห็นเพื่อ
ับปรุงรางเดิม
ม/ส
ของรฐั
สถาบันอุดม
ศกึษาอ่ืน ๆ
สํ านักงาน
ปลัดทบวงฯ
ม/ส
เอกชน
การพิจารณาของคณะ
นุกรรมการจัดทํ าแผนฯ
เสนอสํ านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ และคณะรัฐมนตร
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1.2 หลักการสํ าคัญในการจัดทํ าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)

1.2.1 แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 9 จะเปนแผนที่สอดคลองสนองตอบตอแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาล

1.2.2 แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 9 จะเปนแผนปฏิรูปอุดมศึกษาตามพระราช
บญัญตักิารศกึษาแหงชาติ โดยนํ าหลักการและแนวปฏิบัติในการพัฒนาอุดมศึกษาที่ปรากฏมากํ าหนด
เปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาใหสมบูรณ

1.2.3 แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 9 จะเปนแผนที่กอใหเกิดการวางแผนที่ดีของ
สถาบนัอดุมศกึษา มีการบริหารแผนและการติดตามประเมินผลแผนที่มีประสิทธิภาพ

1.2.4 แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 9 จะเปนแผนที่สอดคลองกับหลักการของ
มหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ ที่มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแหงมีระบบการบริหารที่คลองตัว มีอิสระ
สมบูรณ

2.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมอุดมศึกษา

จากกระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาที่ปรากฏทั่วโลกตางมุงปรับบทบาทและภารกิจของการ
อุดมศกึษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
นอกจากนั้นยังมุงใหอุดมศึกษาสามารถรองรับความตองการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กํ าลังทวี
จํ านวนเพิ่มมากขึ้น การวิเคราะหสภาวะแวดลอมครั้งนี้ไดเลือกสรรเฉพาะที่เปนปจจัยสํ าคัญและมีผล
กระทบตอการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยตรง ซึ่งอาจจะเปนผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
โดยมีประเด็นสํ าคัญดังนี้

2.1 กระแสโลกาภิวัตน
สภาวะการณที่โลกไรพรมแดนไมวาจะวิเคราะหในเชิงเศรษฐกิจ สังคมหรือการ

เขาถึงองคความรูไดถูกกํ าหนดใหเปนกติกาของสังคมโลกปจจุบันและกํ าลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นใน
อนาคต ดงันัน้ ทกุประเทศจึงถูกกํ าหนดบทบาทใหมีการแขงขันในตลาดโลกทั้ง ๆ ที่มีศักยภาพแตก
ตางกัน แตมิอาจกลาวไดวาเปนแนวโนมที่ดีหรือไมดี ปจจัยสํ าคัญมีดังนี้

2.1.1 การเปดเสรีทางการศึกษา เมื่อการศึกษาถูกกํ าหนดใหเปนอีก
ประเภทหนึง่ของอุตสาหกรรมบริการ ดังนั้น ประเทศตาง ๆ จะตองเปดเสรีทางการศึกษา ซึ่งหมาย
ความวาสถาบันการศึกษาของประเทศหนึ่งสามารถขยายบริการในอีกประเทศหนึ่งไดโดยไมมีการ    
กีดกัน
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2.1.2 ศักยภาพการสื่อสารโทรคมนาคม การขยายศักยภาพของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรประกอบกับการสื่อสารโทรคมนาคมที่ไดรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วและมีราคาถูกลง ทํ าใหระยะทางมิใชปญหาในการติดตอส่ือสารกันอีกตอไป เทคโนโลยี      
สารสนเทศจึงเปนการปฏิวัติวิธีการเรียนรูของมนุษยยุคปจจุบันและอนาคต ทํ าใหเกิดการศึกษาไร
พรมแดน

2.1.3 ความรูคือทรัพยากรสํ าคัญของประเทศ  ความไดเปรียบทาง
เศรษฐกิจของประเทศทุกวันนี้เก่ียวของกับความสามารถของประเทศในการแสวงหาและประยุกตใช
ความรู ในกระบวนการผลิตทางเศรษฐกิจ ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบไมไดขึ้นอยูกับการมี
ทรัพยากรธรรมชาติมากกวาหรือการมีคาจางแรงงานราคาถูก แตจะมาจากความสามารถในการใช
ความรูของตนเองในกระบวนการพัฒนาประเทศ

2.2 ประชากร

2.2.1 ประชากรของประเทศ  ผลจากการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2542-2559 พบวา จํ านวนประชากรของประเทศยังมีแนวโนมที่เพ่ิมสูง
ขึน้ แตอัตราการเพิ่มของประชากรคอย ๆ ลดลง จํ านวนเกิดมีแนวโนมที่ลดลงแตจํ านวนตายมีแนว
โนมทีสู่งขึน้ นอกจากนั้นโครงสรางอายุและเพศของประชากรจะคอย ๆ เปลี่ยน จากการมีประชากร   
วยัเดก็มากกลายเปนประชากรวัยเด็กลดลง ประชากรวัยสูงอายุคอย ๆ มีจํ านวนเพิ่มมากขึ้น 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
ท่ีมา : ศูนยปฏิบัติการแหงชาติเพ่ือการพัฒนาคน (ศปพค.)

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํ านักนายกรัฐมนตรี
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2.3 สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ
2.3.1 แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

ป พ.ศ. 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
GDP 2,620 3,130 3,499 4,099 4,684 5,302 5,076 5,002 5,137 5,522

ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป  ประจํ าปงบประมาณ 2535 - 2544
ส ํานักงบประมาณ  สํ านักนายกรัฐมนตรี

2.3.2 ภาระหนี้ตางประเทศ  ในชวงป 2540 - 2546 ประมาณการ
สถานะหนีต้างประเทศมีจํ านวนยอดหนี้เงินกูตางประเทศเพิ่มขึ้นจาก 17,014 ลานเหรียญสหรัฐ เปน 
45,848 ลานเหรียญสหรัฐหรือเพ่ิมขึ้นกวา 2 เทาและภาระการชํ าระหนี้คืนเงินกูเพ่ิมขึ้นจาก 1,713 
ลานเหรียญสหรัฐเปน 7,321 ลานเหรียญสหรัฐ ในชวงเวลาเดียวกัน ดังตารางตอไปนี้

หนวย:ลานเหรียญสหรัฐ
2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546

ยอดหนี้ 17,014.2 18,147.3 22,745.2 30,081.36 36,177.76 41,237.68 45,848.24
ภาระหนี้ 1,713.7 2,036.3 2,518.1 4,467.52 4,940.22 6,665.02 7,321.83

ที่มา:  ป 2540-2542 สํ านักบริหารหนี้สาธารณะ
ป 2543-2546 กองนโยบายเงินกู  สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง

2.3.3 แนวโนมงบประมาณอุดมศึกษา งบประมาณการศึกษาและงบ
ประมาณแผนดิน

หนวย:พันลานบาท
2534 2536 2538 2540 2542 2543 2544

งบประมาณอุดมศึกษา 12.214 19.658 27.052 39.758 37.242 36.154 34.270
รอยละของงบประมาณการศึกษา 16.316 18.190 19.993 18.379 17.852 16.277 15.296
รอยละของงบประมาณแผนดิน 3.152 3.510 3.783 4.040 4.514 4.204 3.766

ที่มา:   งบประมาณโดยสังเขป ประจํ าปงบประมาณ 2534-44
         สํ านักงบประมาณ  สํ านักนายกรัฐมนตรี
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 ไดกํ าหนดให  
ประชาชนมสิีทธิในการรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะ และมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นผานการพูด 
การเขยีน การพิมพ และการสื่อความหมายโดยวิธีการอื่นที่ชอบดวยกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องคล่ืน
ความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม ถือเปนทรัพยากรสื่อสาร
ของชาตเิพ่ือประโยชนสาธารณะ ในการจัดสรรตองคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ 
และระดบัทองถ่ิน ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น 
รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม (มาตรา 40) การกระจายระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหทั่วถึงและเทาเทียมทั่วประเทศ 
(มาตรา 78) การมีสิทธิในการรับการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให
อยางทัว่ถงึและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 43) นอกจากนี้ ยังไดกํ าหนดใหมีกฎหมาย
เก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ เพ่ือปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม (มาตรา 81)

จากสาระดังกลาวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทํ าใหส่ือสาร
มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม เขามามีบทบาทอยางสํ าคัญรวมกับการจัดการศึกษา
ของประเทศในการสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตใหเปนพื้นฐานสํ าคัญของการพัฒนาคนและ
สังคมไทย ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสื่อ
สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เพ่ือการพัฒนาคนและสังคม (พ.ศ. 2542 - 
2551)  ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ  โดยแผนดังกลาวจัดเปน
แผนแมบทเพือ่การพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม เพ่ือการพัฒนาคน
และสังคม ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับพระราชบัญญัติที่เก่ียวของในการจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาแหงชาติ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจ
การโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ตามลํ าดับ

2.4.2 พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกํ าหนดสาระ
สํ าคญัวาบคุคลมสิีทธิและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา การจัดการศึกษาจะตองเปนกระบวน
การเรยีนรูอยางตอเนื่อง เปนการศึกษาตลอดชีวิตสํ าหรับปวงชน ในการจัดใหยึดหลักวาผูเรียนทุกคน
มคีวามสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได โดยการจัดการศึกษาสามารถดํ าเนินการไดอยางกวางขวาง
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และหลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐสง
เสริมใหมีแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบในชุมชน ผลที่เกิดขึ้นที่สํ าคัญ ไดแก การจัดตั้ง
กระทรวงการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือกํ ากับดูแลกิจการดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพียงกระทรวงเดียว และใหมีคณะกรรมการอุดมศึกษาทํ าหนาที่กํ ากับดูแลกิจการดาน  
อุดมศึกษาเพื่อใหเกิดเอกภาพ

2.5 ความตองการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.5.1 จากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทํ าใหความตองการการศึกษาระดับ

อุดมศกึษาเพิม่มากขึ้นจากกลุมเปาหมายปกติ ไดแก ผูสํ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ทั้งความตองการในการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ความตองการเพียงวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญา และความตองการในการแสวงหาความรู อันเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต แต
จํ านวนความตองการการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถประมาณการไดอาจพิจารณาจากผูสํ าเร็จการ
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 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 :   ศนูยปฏิบัติการแหงชาติเพื่อการพัฒนาคน (ศปพค.)
          สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํ านักนายกรัฐมนตรี

2.5.2 ประมาณการจํ านวนผูสํ าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และเทียบ
เทาซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่ตองจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษารองรับ ทั้งในดานการศึกษาตอเนื่องใน
ระดบัปริญญาตรี หรือการฝกอบรมทักษะเพิ่มเติม มีดังตอไปนี้

หนวย:พันคน
ป 2544 2545 2546 2547 2548 2549

ประมาณการผูสํ าเร็จ
อนุปริญญาและเทียบเทา

189 199 210 220 233 245

ที่มา :   ศนูยปฏิบัติการแหงชาติเพื่อการพัฒนาคน (ศปพค.)
          สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํ านักนายกรัฐมนตรี
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2.6 สภาวะการณปจจุบันของอุดมศึกษา
2.6.1 จุดแข็ง

ปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งหนวยงาน
ของรฐัอืน่ ๆ มสีวนรวมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนจํ านวนมากกวา 635 แหงทั่วประเทศ 
อีกทั้งภาคเอกชนมีความแข็งแกรงรวมรับภาระอุดมศึกษาไดมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาหลายแหง
สามารถยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมกับอุดมศึกษาระดับสากล ดังนั้น จุดแข็งที่สํ าคัญของ
อุดมศึกษาไทยจึงนาจะอยูที่ศักยภาพในเชิงปริมาณที่สามารถขยายภารกิจรองรับความตองการจํ านวน
มากโดยเปดโอกาสใหแกประชากรกวา 1.6 ลานคน หรือประมาณรอยละ 20 ของประชากรวัย      
18 - 24 ป (ป 2542)

2.6.2 จุดออน

ปจจุบันอุดมศึกษาไทยกํ าลังประสบภาวะวิกฤตทั้งดานคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไมสามารถทํ าหนาที่กลไกระดับสมองในการแกไขปญหาวิกฤตของชาติไดตาม
บทบาทหนาที่อันควรจะเปน อุดมศึกษายังสรางปญญาไมลึก เนนเพียงการทองจํ าจากการถายทอด
และการสอน แมจะมีบัณฑิตเพิ่มขึ้นเปนจํ านวนมากแตมีนักคิดเกิดขึ้นนอย ในสังคมปจจุบันอุดม-
ศกึษาขาดเอกภาพในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ อุดมศึกษายังกระจุกตัวอยูในกรุงเทพ สถาบัน
อุดมศึกษาสวนใหญยังมุงเนนการสอน ละเลยการวิจัยเพื่อเสริมสรางและพัฒนาองคความรู เกิด
ปญหาการขาดแคลนอาจารยที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การรวมมือ
กับภาคอุตสาหกรรมยังมีอยูอยางจํ ากัด โดยสรุปแลวจุดออนที่สํ าคัญของอุดมศึกษาจะเกี่ยวของกับ
ประเด็นเชิงคุณภาพ ทั้งคุณภาพของหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ขาดแคลน
อาจารย และขาดการวิจัยอยางจริงจัง

2.6.3 โอกาส

สังคมใหความสํ าคัญกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือวาเปนการ
ลงทนุส ําหรับเยาวชนที่คุมคา  ผูปกครองพยายามสนับสนุนสงเสริมใหบุตรธิดาศึกษาตอจนถึงระดับ
อุดมศึกษา การปฏิวัติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนํ ามาประยุกตใชในสถาบันอุดมศึกษาเปน
โอกาสใหอุดมศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไดรวดเร็วกวาอดีต สังคมและชุมชนใหความสํ าคัญตอ
สถาบนัอดุมศึกษา มีความชวยเหลือเก้ือกูลประสานงานเพื่อรับผลประโยชนซึ่งกันและกัน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ชวยเสริมสรางกลไก
ในการพัฒนาอุดมศึกษา ทั้งในการเรียนรู การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ และการ
กระจายอํ านาจการบริหารจัดการไปสูสถาบัน การขยายตัวของภาคเอกชนที่เขามามีบทบาทในการจัด
การศกึษาระดบัอดุมศึกษาทั้งในระดับปริญญาและตํ่ ากวาปริญญาตรี ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนสรางโอกาส
ใหเกิดการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดมากขึ้น
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2.6.4 ภัยคุกคาม

ในสภาวะปจจุบันจะพบวา ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศที่
สงผลใหเกิดการปรับลดงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณดานอุดมศึกษา จะสงผลกระทบตอเสถียร
ภาพทางการเงินของสถาบันอุดมศึกษา โดยอาจมีการเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาหนวยกิตจนกอ
ใหเกิดความเดือนรอนของประชาชนและผูปกครอง สังคมใหความสํ าคัญกับ “ปริญญา” มากกวา
ความรู ทกัษะ และสติปญญาที่เกิดจากการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษา การเปดเสรีทางการศึกษาที่ทุก
ประเทศทั่วโลกมีสิทธิในการใหบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศตาง ๆ ทั้งการจัดการ
ศกึษาทางใกลและทางไกล อาจเปนภัยคุกคามตอสถาบันอุดมศึกษาของไทยหากไมสามารถปรับตัวยก
ระดบัคุณภาพหรือพัฒนาเครือขายความรวมมือที่มั่นคง

3.  วิสัยทัศนการพัฒนาอุดมศึกษา

วิสัยทัศนการพัฒนาอุดมศึกษาไดจากการประมวลความเห็นและขอเสนอแนะของ
ประชาชน ผูรวมประชุมระดมสมองทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งเปนสิ่งสะทอนใหเห็นความ
ตองการของประชาชนที่ประสงคจะใหสถาบันอุดมศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชนที่ตอง
พัฒนาควบคูกันไปทั้งในบทบาทการชี้นํ า การรวมมือพัฒนา และการพึ่งพาอาศัยกัน

การพฒันาอดุมศกึษาในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545 - 2549) จึงเปนการปรับฐานความคิดหรือกระบวนทัศนโดยใหคน ชุมชน และสังคม เปน
แกนหลักของการพัฒนา แลวปรับระบบอุดมศึกษาใหมีการพัฒนาเปนหลักเพ่ือสนองตอบตอความ
ตองการดงักลาว ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาคนใหเปนคนดี คนเกง และอยูรวมในสังคมอยางเปนสุข 
สรางองคความรูใหเปนที่พ่ึงพาได รวมทั้งสรางใหชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน

ดังนั้น จุดมุงหมายสูงสุดของการพัฒนาอุดมศึกษา คือ การทํ าใหเกิดการพัฒนาที่
ย่ังยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เปนการพัฒนาแบบองครวมที่ยึดคนและชุมชนเปนศูนยกลาง 
มดีลุยภาพทัง้ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอม ใหคนไทยกาวทันโลก สามารถพึ่ง
พาตนเองได โดยที่ยังคงรักษาเอกลักษณความเปนไทย

จากหลกัการดังกลาว การพัฒนาอุดมศึกษาจึงมีความมุงหมายที่จะพัฒนาอุดมศึกษาทั้ง
ระบบใหประกอบดวย สถาบันการศึกษาช้ันสูงที่มีคุณภาพสามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระดบักลางและระดับสูงที่มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ เปนแหลงรวมของผูทรงคุณวุฒิ สามารถชี้นํ า
และผลักดันการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู บนฐานองคความรู  
(Knowledge based economy) มากยิง่ขึน้ เพ่ือสรางเศรษฐานะ ความมั่งคั่ง ความเปนดีอยูดี ของคน



วิสัยทัศนการพัฒนาอุดมศึกษา 11

6A02_43/nu11

และชุมชน การที่จะพัฒนาไปสูจุดนั้นได ระบบอุดมศึกษาไทยจะตองนํ าสังคมและชุมชนไปสูสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู (Knowledge based society)  ทีบ่คุคลในชาติมีความเชื่อ ความผูกพัน 
และยอมรบัวา บุคคลจํ าเปนตองผานกระบวนการศึกษา ฝกหัด และการฝกอบรม ทีม่คีุณภาพและ    
ประสทิธภิาพ เพ่ือมุงไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต อันจะเปนปจจัยสํ าคัญของการสรางฐานกํ าลังคนใหมี
จ ํานวนและคุณภาพที่เหมาะสมและพอเพียง สังคมแหงการเรียนรูจึงเปนสังคมที่พัฒนาใหคนคิดเปน 
ท ําเปน มีนวัตกรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ถือวาเปนตนทุนทางปญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม    
มกีารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ดี

ดงันัน้ จงึไดกํ าหนดวิสัยทัศนสํ าหรับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไวดังนี้

1. สถาบนัอดุมศกึษาผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม มีความเปนผูนํ า มีจิตสํ านึก
ในการสรางงานของตนเอง มีความคิดและวิจารณญาณ มีความริเร่ิมสรางสรร  
มวีนิยั มคีวามรับผิดชอบ นํ าไปสูการพัฒนาประเทศได

2. อุดมศกึษาไทยเปนการศึกษาของปวงชน กระจายโอกาสสูปวงชนทุกระดับ ทุก
อาชีพใหสามารถเขาศึกษาในหลักสูตรทั้งเพ่ือรับปริญญาและไมรับปริญญา จาก
การจดัการศกึษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

3. อุดมศึกษาไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาเปนนิติบุคคล สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของ  
ตนเองอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได ภายใตกลไกการประกัน
คณุภาพภายในท่ีเหมาะสม และสามารถพัฒนายกระดับใหทัดเทียมกับสากลได

4. สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญามีพันธกิจในการใหการศึกษาช้ันสูงทางวิชาการ
และวิชาชีพ จัดฝกอบรม และพัฒนาทักษะที่เปนความตองการในการพัฒนา
ทองถ่ิน ชุมชน และประเทศชาติ มีการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่กอใหเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี จัดบริการ     
วชิาการและทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม

4.  วัตถุประสงค เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา

4.1 วัตถุประสงคหลัก

เพ่ือใหบรรลุจุดมุ งหมายตามวิสัยทัศนการพัฒนาอุดมศึกษา จึงกํ าหนด       
วตัถปุระสงคหลักของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ไว    
ดงัตอไปนี้
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1) เพ่ือสรางคนไทยใหมีคุณภาพทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ มีความรูและ
ทกัษะทีเ่ปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ชุมชน และทองถ่ิน มีสติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม    
มวีนิยั มจีิตสํ านึกในการสรางงานของตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเรียนรูอยางตอเนื่อง
ดวยตนเองตลอดชีวิต มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ

2) เพ่ือสรางสรรคองคความรูและภูมิปญญาไท มีการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
ทีก่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ชุมชน และทองถ่ิน สรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอม ชวยแกไขปญหาวิกฤตของชาติ และสงเสริมบทบาทของประเทศในประชาคมโลก

3) เพ่ือสรางรากฐานการพัฒนาใหเกิดความมั่นคงของชุมชน และทองถ่ินใหมี
ความรบัผดิชอบตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได รูทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมีการศึกษาที่พอ
เพียง

4) เพ่ือปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการอุดมศึกษาทั้งในระดับรัฐบาลและ
ระดับสถาบันใหมีความอิสระคลองตัว เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพทันตอความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยใหภาคเอกชน ชุมชน และสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบ
อุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

4.2 เปาหมายหลักของการพัฒนาอุดมศึกษา

4.2.1 เปาหมายการพัฒนาอุดมศึกษาที่สอดคลองกับกรอบทิศทางของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)

(1) มุงใหเกิดสังคมไทยที่พึงประสงคเขมแข็งและมีดุลยภาพ 3 ดาน คือ 
สงัคมคุณภาพ มคีนเกงและคนดี มีวินัย มีคุณธรรม มีการเมืองการ
ปกครองที่โปรงใสยุติธรรม สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู    
มีคนที่คิดเปนทํ าเปน มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีความคิดริเร่ิม     
สรางสรรค สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน สังคม
สมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน ด ํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาของ
สังคมไทยที่พ่ึงพาเก้ือกูลกัน พัฒนาเครือขายชุมชนที่เขมแข็ง

(2) มุงพัฒนาประเทศที่มีรากฐานที่เขมแข็ง มีการกระจายผลประโยชน
ไดอยางทั่วถึง สามารถแกปญหาความยากจนและกระจายรายได 
รวมทั้งเพ่ิมความสามารถและโอกาสในการพึ่งพาตนเอง พรอมทั้ง
ยกระดบัรายไดและคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศ
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4.2.2 เปาหมายการพัฒนาอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม
ศกึษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)

4.2.2.1 เปาหมายหลัก

ในการพัฒนาอุดมศึกษาใหเปนไปตามกรอบเปาหมายการพัฒนาประเทศ 
และวตัถปุระสงคของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ทั้ง 4 
ประการ จึงกํ าหนดเปาหมายหลักของการพัฒนาเพื่อเปนแนวทางในการจัดทํ าแผนยุทธศาสตรระดับ
สถาบนัอุดมศึกษา ดังตอไปนี้

(1) มุงปรบัเปล่ียนกระบวนการพัฒนาอุดมศึกษา ไปสูการพัฒนาในเชิง
คณุภาพ มุงลดความสูญเปลาทางการศึกษา เพ่ือใหเกิดการขยายตัว
ในเชิงปริมาณจากทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบันเปนหลัก

(2) มุงสงเสริมสนับสนุนความรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดม-
ศกึษาไปสูภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากยิ่งขึ้น

(3) มุงกระจายโอกาสการไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหกวางขวาง
ทัว่ถงึ มใิชเฉพาะกลุมผูสํ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเทานั้น แตตอง
รวมถงึกํ าลังแรงงานปจจุบัน ทั้งในและนอกสถานประกอบการ

(4) มุงปรับบทบาทและพันธกิจของอุดมศึกษาโดยนํ าชุมชน ทองถ่ิน 
และทุกฝายที่เก่ียวของมารวมวางรากฐานกรอบแนวคิดในการพัฒนา
อุดมศึกษา

(5) มุงพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหมีเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐาน
การศกึษา มีความรับผิดชอบตอสังคมสามารถตรวจสอบได

(6) มุงพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหมีความหลากหลายในการปฏิบัติ   
ภารกิจตามนโยบาย ทั้งที่มุงพัฒนาไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
ระดบันานาชาติ เพ่ือการแขงขันของประเทศ และสถาบันเพื่อพัฒนา
สังคมชุมชนและทองถ่ิน

4.2.2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

1) เปาหมายการสรางคนไทยใหมีคุณภาพ

ก. การก ําหนดขนาดของอุดมศึกษา จากจํ านวนนักศึกษา
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(1) กํ าหนดจากสัดสวนประชากรวัย 18 – 24 ป

สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทตองรับนักศึกษาเขาเรียนไดไมนอยกวา   
รอยละ 28 ของประชากรวัย 18 – 24 ป หรือจํ านวนประมาณ 1,942,000 คน โดยมีสถาบัน    
อุดมศึกษาประเภทจํ ากัดรับทั้งของรัฐและเอกชน สามารถรับนักศึกษาเขาเรียนไดไมนอยกวารอยละ 
20  ของประชากรวัย 18 – 24 ป หรือประมาณจํ านวน 1,369,000 คน

(2) กํ าหนดจากสดัสวนนักศึกษาใหมตอจํ านวนผูสํ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถาบนัอดุมศกึษาประเภทจํ ากัดรับสามารถรับนักศึกษาใหม จากจํ านวนผู
สํ าเร็จการศกึษาขั้นพื้นฐานไดไมนอยกวารอยละ 74 ของจํ านวนผูสํ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
จ ํานวนประมาณ 545,300 คน

ข. กํ าหนดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

จากจ ํานวนประชากรวัย 18 – 24 ป จํ านวน 1,942,000 คน จํ าแนกตาม
ประเภทสถาบัน ดังนี้

(1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํ ากัดรับตองรับนักศึกษาไดในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 47 ของจํ านวนนักศึกษาทั้งหมด หรือจํ านวนประมาณ 912,740 คน

(2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไมจํ ากัดรับสามารถรับนักศึกษาเขาศึกษาไดใน
อัตราไมนอยกวารอยละ 39 ของจํ านวนนักศึกษาทั้งหมดหรือจํ านวน 757,830 คน

(3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองรับนักศึกษาเขาศึกษาไดในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 14 ของจํ านวนนักศึกษาทั้งหมดหรือจํ านวนประมาณ 271,880 คน

ค. การกระจายโอกาสอุดมศึกษาและความเปนธรรม

(1) กํ าหนดจากสัดสวนผูสํ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูสํ าเร็จการศึกษาขั้น    
พ้ืนฐานแตละจงัหวัดตองเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ไดอยางนอยรอยละ 
60 ของจํ านวนผูสํ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(2) กํ าหนดสัดสวนของนักศึกษาใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐประเภท
จ ํากัดรับที่มาจากครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรและรับจางไมนอยกวา รอยละ 16 และรอยละ 8 ของ
นกัศกึษาใหมระดับอุดมศึกษาของรัฐประเภทจํ ากัดรับ

(3) กํ าหนดสัดสวนนักศึกษาใหมจากระบบโควตาหรือรับตรงจากเขตบริการ 
กับการสอบรวมเพื่อคัดเลือกนักศึกษาตอระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมของสถาบัน  
อุดมศึกษาแตละแหง
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ง. การกํ าหนดคุณภาพที่พึงประสงคของบัณฑิต
(1) ผูสํ าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเปนผูที่มีความรับผิดชอบ มี     

คณุธรรม จรยิธรรม มีวินัย ภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีจิตสํ านึกของการเปนผูประกอบการ มีความเปนผู
น ํา และสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่แปรเปลี่ยนได

(2) ผู สํ าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเปนผู ที่มีความรู ดานวิชาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการ มีความรอบรู มีความคิดดานวิเคราะห สังเคราะห สราง
สรรค สามารถพัฒนาประยุกตแนวทางใหม เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง โดยสามารถใช
เทคโนโลยพ้ืีนฐานไดเปนอยางดี มีทักษะในการสื่อสารโดยใชภาษาตางประเทศอยางนอย 2 ภาษา 
ตลอดจนสามารถสรางงานที่สอดคลองกับความตองการของตนเอง และทํ างานในสภาพการทํ างานที่
เปนสากลได

(3) ผูสํ าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย-
สัมพนัธกับผูอ่ืน สามารถทํ างานเปนทีม มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ และอยูรวมกับผูอ่ืนอยาง   
มีความสุข

จ. พัฒนากํ าลังคนเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐประเภทจํ ากัดรับในสาขาวิชา
หลัก 3 ดาน ไดแก สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาวิชา
สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร ในสัดสวน 45:18:37  ตามลํ าดับ

2) เปาหมายดานการสรางสรรคองคความรู
2.1) ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการฟนฟู และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
2.2) สถาบันอุดมศึกษาเปนที่พ่ึงของชุมชนและสังคมในการชี้แนะ เฝาระวัง

เตอืนภยั วพิากษวิจารณ เพ่ือใหสังคม สามารถรับรู เขาใจปญหาที่เกิดขึ้นและนํ าไปประกอบการ    
ตดัสินใจที่ถูกตอง

2.3) สังคมไทยไดรับการพัฒนาไปสูสังคมการเรียนรูที่สามารถรับรูถึงปญหา
และภาวะคกุคามที่จะเกิดขึ้น ทํ าใหสามารถปองกัน แกไข ปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที

2.4) ปญหาพ้ืนฐานดานโครงสรางทางสังคมของชุมชนทองถ่ิน ไดรับการแกไข
โดยการใชแนวทาง กลไก และวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

2.5) มกีารสรางและพัฒนาองคความรู เพ่ือลดการพึ่งพาจากตางประเทศ และ
เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก รวมทั้งสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย
สินทางปญญาและองคกร

2.6) จดัระบบฐานขอมูลดานการวิจัยและนักวิจัยทุกสาขาวิชาในแตละภูมิภาค
2.7) สถาบันอุดมศึกษาผลิตและพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ 

เพ่ิมขึน้เปนจ ํานวนที่เหมาะสมเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีชีวภาพ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.8) สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มการผลิตผลงานวิจัยเฉพาะดานอยางลึกซึ้ง และมี
คณุภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ สามารถพิมพเผยแพรผลงานไดในระดับ
สากล

2.9) สถาบนัอุดมศึกษามีระบบการประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัยใน
สถาบนัอดุมศึกษา เพ่ือรองรับการขยายตัวของงบประมาณดานการวิจัยของประเทศ

3) เปาหมายดานการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
3.1) ระบบอดุมศกึษาเปนระบบที่มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีมาตรฐานสากล
3.2) สถาบนัอดุมศึกษาทุกแหงมีความเปนอิสระ และคลองตัวในการบริหารจัด

การในดานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารการเงินและงบประมาณที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบ
ได

3.3) สถาบนัอดุมศึกษา มีโครงสรางการบริหารที่มีความยืดหยุนได เพ่ือรองรับ
การเปลีย่นแปลงทางดานเทคโนโลยีและสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

3.4) สถาบนัอดุมศกึษาไทย มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานในระดับสากล
และเอ้ืออํ านวยใหการบริหารวิชาการและการวิจัยไดรับการยอมรับจากตางประเทศมากขึ้น โดยมีการ
รวมมอืในลักษณะเครือขายและการดํ าเนินงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม

3.5) สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูและไดรับการจัดสรรได
อยางมปีระสิทธิภาพ เกิดประโยชนหลากหลาย รองรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพและยั่งยืนของชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีเสถียรภาพทางดานงบประมาณเพียงพอและเหมาะสมในการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ

3.6) บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการสรางและพัฒนาดานความรู 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญอยางสอดคลองกับความตองการของสังคม และทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก

4.3 ยุทธศาสตร

ภายใตวตัถุประสงคและเปาหมายหลักดังกลาว จึงกํ าหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
อุดมศกึษาในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ดังตอไปนี้

1) การเสริมสรางขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ
ระดับสากลที่สามารถพึ่งพาตนเองไดจากรากฐานของภูมิปญญาไท  โดยมุงใหความสํ าคัญกับการ
พัฒนามันสมองของประเทศใหสามารถแขงขันไดกับเศรษฐกิจยุคใหม เปนการสรางพลังทางปญญา
ใหแกประเทศชาติในการคิด วิเคราะห และแกไขปญหา โดยอิงภูมิปญญาไทเปนหลักพรอมประยุกต
ใชเทคโนโลยีตางประเทศอยางเทากัน เพ่ือใหสามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว ดวยการจัดใหมีการ
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บรหิารและการจัดการเพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของการแขงขัน การจัดการ
ทรพัยสินทางปญญา การประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ มีการวิจัยและพัฒนาที่สมดุลทั้งการวิจัยพื้น
ฐานและการวิจัยประยุกต มีการสรางนักวิจัยที่เพียงพอและมีคุณภาพสูง มีการปฏิรูปการบริหารการ
วจิยัในระดบัชาติ สรางสรรคภูมิปญญาทองถ่ิน และการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2) การเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการที่ย่ังยืนใหกับระบบอุดม
ศึกษา โดยมุงใหความสํ าคัญกับวางระบบโครงสรางพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาใหเพียงพอตอการ
รักษาคุณภาพ การจัดการศึกษา และกอใหเกิดผลผลิตที่เหมาะสมสอดคลองและตรงตามความ
ตองการดวยการเพิ่มอาจารยรุนใหมที่มีคุณภาพเขาสูระบบอุดมศึกษาใหมากยิ่งขึ้น ปรับโครงสรางพ้ืน
ฐานการจดัการโดยเฉพาะโครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม การจัดหาครุ
ภณัฑ อุปกรณการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพรอมของการศึกษาขั้นพื้นฐานกอนที่จะสงตอให
อุดมศกึษา แนวทางหลัก คือการปฏิรูปการเรียนการสอนตามแนว พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 รวมทั้งการสงเสริมสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง

3) การเสริมสรางศักยภาพการศึกษาใหเกิดความมั่นคงแกชุมชนและ   
ทองถิ่น  โดยมุงใหความสํ าคัญกับการนํ าชุมชนและทองถ่ินเปนศูนยกลางของการสรางแนวคิดในการ
ปรับปรุงบทบาทและวิธีการจัดการใหสถาบันอุดมศึกษาใหตอบสนองตรงตามควาามตองการในการ
พัฒนาของชุมชนและทองถ่ิน จึงเปนการปรับวิธีการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในเชิงวิชาการ 
การจดัการศึกษา การกระจายโอกาสและความเสมอภาค กิจกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจการ
นสิิตนกัศกึษา รวมทั้งแนวคิดในการรวมมือในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินดวยเชนกัน

4) การปฏิรูปการบริหารจัดการระบบอุดมศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  โดยมุงหมายใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และความมีสวนรวม 
มกีารกระจายอํ านาจและจัดระบบการตรวจสอบ ระบบการเงินและงบประมาณอุดมศึกษามีเสถียรภาพ 
และสถาบนัอุดมศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คุมคาคุมประโยชน ดวยการสงเสริมการ
บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) การปรบับทบาทของหนวยงานของรัฐในการกํ ากับสถาบัน
อุดมศึกษา การระดมทรัพยากร และการปรับปรุงระบบการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาใหมี  
ประสิทธิภาพและทันสมัย
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แนวคิดเชิงยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)

 สังคมไทยที่พึงประสงค เขมแข็ง
และดุลยภาพ
 สังคมคุณภาพ
 สังคมการเรียนรู
 สังคมสมานฉันท

• สรางคนไทยใหมีคุณภาพ คนดี คนเกง และสามารถอยู
ในสงัคมไดอยางมีความสุข

• สรางองคความรู เฉพาะดานอยางลึกซึ้ง เพ่ือการพึ่ง
พาตนเอง และการแขงขัน

• สรางชุมชนใหเขมแข็ง

1.
สรางคุณภาพระดับสากลและพึ่งพา

ตนเองไดตามภูมิปญญาไท

2.
สรางความแข็งแกรงใหกับ

อุดมศึกษาที่ยั่งยืน

3.
สรางความมั่งคงใหกับชุมชน

และทองถ่ิน

4.
ปฏิรูปการบริหารและการจัดการ
เพ่ือคุณภาพและประสิทธิภาพ
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4.4 ความมุงหมายและมาตรการสํ าคัญตามแนวยุทธศาสตรการพัฒนา
อุดมศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางคุณภาพระดับสากลและการพึ่งพาตนเองไดจากภูมิปญญาไท

ความมุงหมาย มุงสรางความหลากหลายใหเกิดขึ้นในระบบอุดมศึกษา ซึ่งสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงและมีความพรอมสามารถพัฒนาตนเองไปสูมาตรฐานคุณภาพระดับนานา
ชาต ิ จะเปนเฉพาะระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันก็ได ดังนั้นจึงจํ าเปนตองจัดใหมีวิธีการบริหารจัด
การเพือ่ความเปนเลิศทางวิชาการ ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับสถาบัน ซึ่งจะอยูบนพื้นฐานของการ
แขงขนั การระดมทรัพยากรจากในประเทศและตางประเทศ จัดใหมีการจัดการทรัพยสินทางปญญาที่
มีประสิทธิภาพ และการกํ าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมุง         
สงเสริมบัณฑิตศึกษาและการวิจัยที่สมดุลทั้งการวิจัยประยุกตและการวิจัยบริสุทธิ์ สงเสริมการสราง  
นกัวจิยั และการปฏิรูปการวิจัยระดับชาติ การพัฒนากํ าลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือ
สรางนวัตกรรม โดยปรับปรุงแบบและวิธีการจัดการศึกษาใหเกิดความรวมมืออยางจริงจังระหวาง
สถาบนัอดุมศกึษากับภาคอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองทางดานเทคโนโลยี รวมทั้งการ
สรางสรรคภูมิปญญาไท โดยใหมีการศึกษาวิเคราะหและนํ าภูมิปญญาทองถ่ินสูมหาวิทยาลัย เพ่ือจะ
กอใหเกิดการพัฒนาในเชิงวิชาการที่นํ าไปสูสากลตอไป

มาตรการและกลไกหลัก

1.1 การจัดระบบการบริหารอุดมศึกษาเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือสงเสริม
สนบัสนนุการยกระดบัมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาสูระดับสากล ใหสามารถผลิตและพัฒนากํ าลัง
คนทีเ่ปนมนัสมองตอบสนองความตองการในการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ

1.1.1 สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาใหพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไปสู
ระดับสากล โดยกํ าหนดหลักเกณฑการสนับสนุนทรัพยากรใหอยูบน  
พ้ืนฐานของการแขงขันตามศักยภาพและความพรอมเชิงวิชาการ

1.1.2 สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนํ าในตาง
ประเทศ เพ่ือใหเกิดการพัฒนารวมกันทุกดาน ซึ่งจะนํ าไปสูความเทา
เทียมกันและการยอมรับรวมกันทั้ง 2 ฝาย

1.1.3 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน
อุดมศกึษาภายในแตละภูมิภาคและระหวางภูมิภาค เพ่ือการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ ทั้งสถาบัน/มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

1.1.4 สรางระบบการติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาใหสอด
คลองกับมาตรฐานระดับสากลและเงื่อนไขการจัดสรรทรัพยากรที่ตกลง
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1.1.5 สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาใหจัดระบบบริหารที่เอ้ือตอความเปนเลิศทั้ง
การบริหารคน บริหารเงิน และบริหารวิชาการ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
การพัฒนาของแตละสถาบัน

1.2 พัฒนาการวจิยัในสถาบันอุดมศึกษาใหมีความสมดุล มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถ
แกไขปญหาและสงเสริมการพัฒนาประเทศ

1.2.1 สงเสริมการสรางศักยภาพและเอกลักษณทางวิชาการของสถาบันอุดม
ศึกษา เพ่ือความเชี่ยวชาญและความเปนเลิศทางวิชาการเฉพาะสาขา   
ทั้งในดานการสอนและการวิจัย โดยแสดงไวในวิสัยทัศนและแผนกล
ยุทธของสถาบันที่ใชเปนกรอบในการสนับสนุนทรัพยากร

1.2.2 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยใหมีคุณภาพระดับนานา
ชาติ ทั้งในดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ดวยการรวม
ตวักนัเปนเครือขายของสถาบันที่มีความสนใจรวมกัน

1.2.3 สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตที่สัมพันธกับทิศทางการ
พัฒนาการวจิยัและบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาองค
ความรูใหทันกับความกาวหนาทางวิชาการ และสอดคลองความตองการ
ของประเทศ มีเปาหมายเพื่อการพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ
ชาตแิละระดับนานาชาติ

1.2.4 สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอมใหสามารถสรางนักวิจัยรุนใหมที่มี
ความรูและประสบการณดานการวิจัยระดับสูงในจํ านวนที่เพ่ิมขึ้น  เพ่ือ
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ

1.2.5 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยของประเทศใหมีการกํ าหนดนโยบายและ
ทศิทางการวิจัย และการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยที่สอดคลองกัน 
โดยมรีะบบการติดตามประเมินผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

1.2.6 สงเสริมการจัดระบบการบริหารทรัพยสินทางปญญาในระดับสถาบันให
เปนกลไกรองรับการพิทักษคุมครอง การใชประโยชน และการพัฒนา
ตอยอดทรัพยสินทางปญญาใหเกิดประโยชนตอสถาบันและประเทศ
ชาติในระยะยาว
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1.3 การสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรู
ในสถาบนัอุดมศึกษาที่สามารถพัฒนาไปสูสากล

1.3.1 สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห และเผยแพรองคความรูจากรากฐาน  
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน ในสถาบันอุดมศึกษา       
เพ่ือพิทักษปกปองทรัพยสินทางปญญาและสรางมูลคาเพ่ิมใหแก      
ภมูปิญญาไท

1.3.2 สงเสริมเครือขายความรวมมือในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินไปสูการ
เรียนการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทุกดาน เพ่ือเปนเครื่อง
มอืในการเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเปนมรดกไทย

1.4 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนกลไกหลักในการเสริมสรางขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ ใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเหมาะสม  
อยางมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาจากตางประเทศและชวยใหเกิดความเสมอภาคในการเขาถึง
เทคโนโลยีที่ชวยยกระดับรายไดของประชาชน

1.4.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนากํ าลังคนทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
1) สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู/อาจารยทางดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรใหมีความรูความสามารถในเชิงวิชาการ และการ
ถายทอดองคความรูตามความตองการ โดยการประเมินความ
ตองการทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

2) สนับสนุนการผลิตและพัฒนากํ าลังคนทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ
ประเทศทัง้ดานปริมาณและคุณภาพ โดยใหมีการวางแผนเพื่อปรับ
ปรุงและกระจายการผลิตใหครอบคลุมสาขาวิชาตาง ๆ และลด
ความซํ้ าซอน

3) เรงรัดปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยา
ศาสตรสมัยใหม เนนทางดานเทคโนโลยีการเกษตร ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม การพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร
วศิวกรรมศาสตร รวมทั้งสังคมศาสตรและอุตสาหกรรมบริการ

4) สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ในการลงทุนเพื่อจัดการศึกษา การวิจัย การฝกอบรม ซึ่งเปนการ
ตอยอดองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหไดมาตร
ฐานสากลและกาวทันโลก
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5 ) สงเสริมการจัดการศึกษาในสาขาวิชาดานสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรที่สัมพันธเก้ือหนุนใหเกิดการพัฒนาที่มั่นคง บน    
พ้ืนฐานการแขงขันระดับนานาชาติ เชน กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญา และภาษาสากล เปนตน

1.4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนา การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อ
การพึ่งพาตนเองทางดานเทคโนโลยี

1) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และการสรางสรรคนวัตกรรม รวมทั้ง
การพัฒนาตอยอดและการปรับแปลงเทคโนโลยีใหสอดคลองกับ
ภมูปิญญาทองถ่ินที่ทํ าใหเกิดมูลคาเพ่ิม การขยายผลผลิต และการ
พัฒนาขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศ

2) ปรงัปรงุรูปแบบการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาใหมี  ประ
สิทธภิาพ และเพ่ิมแหลงทุนอุดหนุนการจัดการศึกษา ที่    กอให
เกิดประโยชนตอนักวิจัยทั้งทางตรงและทางออม

3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาความเปนเลิศเฉพาะดานเพื่อ   
พัฒนาศกัยภาพกํ าลังคน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.4.3 การเพิ่มศักยภาพความรวมมือในการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรรวม
กับภาคอุตสาหกรรม

1) สงเสริมความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับภาคอุตสาหกรรม โดยรวมกันกํ าหนดปญหาการวิจัย
ที่จะทํ าใหเกิดการเพิ่มผลผลิตหรือลดตนทุน กํ าหนดมาตรการ   
จูงใจใหภาคอุตสาหกรรมรวมลงทุน เพ่ือการวิจัยและพัฒนาที่   
ชัดเจน โดยที่กระบวนการดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ระดบับณัฑติศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกได  เชนเดียวกัน

2) สนับสนุนการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมครบวงจรที่สอดคลอง
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ทั้งในดานการผลิตและพัฒนากํ าลังคน การวิจัย และ
พัฒนากระบวนการและวัตถุดิบที่ครบวงจร เชน การพัฒนาอุต-
สาหกรรมยานยนต  เปนตน
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ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความแข็งแกรงทางวิชาการที่ย่ังยืนใหกับระบบอุดมศึกษา

จุดมุงหมาย มุงสรางความพรอมของระบบอุดมศึกษา ใหสามารถปฏิบัติภารกิจ
ดวยความภาคภูมิใจ กอใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหมีการเพิ่มจํ านวนอาจารยรุนใหมที่มี    
คณุภาพเขามาในระบบอุดมศึกษาใหเพียงพอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือสารมวลชนและระบบโทรคมนาคมใหเอ้ืออํ านวยประโยชนในการจัดการ
ศึกษา สรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเพื่อเตรียมความพรอมของการศึกษาขั้น  
พ้ืนฐาน ปฏิรูปการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สงเสริมใหนิสิตนักศึกษามีความสมบูรณ   
ทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา รวมทั้งการสงเสริมอุดมศึกษาเฉพาะทางใหมีประสิทธิภาพและ    
คณุภาพ

มาตรการและกลไกหลัก

2.1 สรางอาจารยรุนใหมที่มีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการในการพัฒนาการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุราชการและเพื่อเพ่ิมจํ านวนอาจารยในระบบ
อุดมศึกษา

2.1.1 เพ่ิมอาจารยรุนใหมที่มีคุณภาพเขาสูระบบอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก โดยในระยะสั้นควรปรับระบบการจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาใหสามารถสรางแรงจูงใจใหผูมีความสามารถจริงเขา
สูระบบอุดมศึกษา และในระยะยาวควรจัดตั้งกองทุนผลิตและพัฒนา
อาจารย เพ่ือจัดสรรทุนศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
กํ าหนดเปาหมายใหเพียงพอและตอเนื่อง

2.1.2 สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผล
การเรียนดีเย่ียมและมีความพึงพอใจที่จะเปนอาจารยหรือนักวิจัย เพ่ือ
สนบัสนนุใหศึกษาตอระดับปริญญาโทและเอกอยางตอเนื่อง

2.1.3 สนับสนุนใหอาจารยปจจุบันไดรับการพัฒนาทางวิชาการทั้งการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดขึ้น
ในระบบอุดมศึกษาและเชื่อมโยงเปนเครือขาย เพ่ือใหสามารถรักษา
อาจารยที่ดีมีคุณภาพไวในระบบ

2.1.4 ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการ
เพ่ือสรางขวัญและกํ าลังใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย โดยยังคง
รักษา  มาตรฐานและคุณภาพไวได
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2.2 การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมอุดมศึกษาใหเหมาะสมและ
ทันสมัย

2.2.1 จดัใหมโีครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และพัฒนาเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถาบันและเครือขายภายนอกสถาบัน ที่
ประกอบดวยเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เครือขาย
วทิยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และการสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ 
โดยเนนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพใหสถาบันอุดม-
ศึกษาทุกแหงทุกประเภทสามารถเขาถึงเทคโนโลยีตาง ๆ และเปด
โอกาสใหนักศึกษาสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ ไดโดยเทาเทียมกัน

2.2.2 จดัหาฐานขอมูลองคความรู และส่ือความรูประเภทตาง ๆ บนเครือขาย
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและตรวจสอบการใชเครื่องมืออุปกรณการ
ศกึษา อาคารสถานที่ ตลอดจนปรับปรุง ซอมแซม บํ ารุงรักษาใหใช
ประโยชนได รวมทั้งเรงรัดดํ าเนินการกอสรางอาคาร จัดหาเครื่องมือ
อุปกรณใหครบถวนตามแผนพัฒนาที่กํ าหนด เพ่ือใหสถาบันอุดม
ศกึษารวมใชประโยชนจากฐานองคความรู และส่ือความรูประเภทตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา ประหยัด และเสมอภาค

2.2.3 สงเสริมการพัฒนาแหลงทรัพยากรการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษาให
ทนัสมยั และพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเองใหสามารถเชื่อมโยงกัน
ไดทัง้ระบบ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษาและประชาชน

2.2.4 ปรับปรุงสภาพแวดลอมสถาบันอุดมศึกษาทั้งทางดานกายภาพและการ
บรหิารใหเอ้ืออํ านวยตอการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.3 ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางสถาบันอุดมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง
ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการปรับปรุงคุณภาพ

2.3.1 สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานศึกษาขั้น    
พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหมี       
คุณภาพมาตรฐานเชื่อมโยงกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยให
สถาบนัอดุมศกึษาเปดโอกาสใหนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขา
มาสังเกตการณหรือทดลองเรียนในบางวิชาที่เหมาะสม เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจและเปนการเตรียมความพรอมในระบบการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา
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2.3.2 สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาครู/อาจารยของสถานศึกษาขั้น     
พ้ืนฐานในลักษณะเครือขายรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานในระดับภูมิภาค

2.4 การปฏิรูปการเรียนการสอนและการขยายบริการการศึกษาที่เหมาะสม

2.4.1 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูใหมีความหลากหลายแกผูเรียนตามความ
สนใจและความถนัดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่นํ าไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต และการเรียน
เพ่ือรูวิธีหาความรู

2.4.2 พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับธรรม
ชาต ิ เนือ้หารายวิชาและระดับการศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี 
ควรเนนการสอนที่มุงใหเกิดการคิดแบบวิเคราะห สังเคราะห และ
ทักษะการแกไขปญหาตลอดจนทักษะการกลั่นกรองความรูที่ไดจากการ
เรียนรู ระดับบัณฑิตศึกษาควรเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาและการสรางองค
ความรู

2.4.3 สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรใหเปนแบบบูรณาการที่มี
ความยดืหยุน มีความหลากหลาย มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยตามวิวัฒนาการขององคความรูที่เปนสากลอยูตลอดเวลา และ
สามารถเชือ่มโยงไดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย โดยการพัฒนากลไกและวิธีการเทียบระดับการ
ศกึษาและการเทียบโอนผลการเรียนในทุกระบบการศึกษา เพ่ือเปนการ
กระจายโอกาสอุดมศึกษาใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการประเมินผลการสอน
ดวยวิธีการที่หลากหลายและนักศึกษามีสวนรวมในการประเมิน

2.4.4 สงเสริมการใชส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเอง และปรับบทบาทของอาจารยใหมีหนาที่
สนบัสนนุและชี้แนะ และใหความสํ าคัญตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น

2.4.5 สนบัสนนุการจัดการศึกษาทางไกล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเพ่ือ
ปริญญาและไมประสงคปริญญาเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา และ
องคความรู ในลักษณะมหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Virtual University)
อยางมีคุณภาพ

2.4.6 สนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาที่มุงเสริมสมรรถนะการเรียนรูของ
คนพกิาร ผูมีปญญาเลิศ และผูดอยโอกาส เพ่ือชวยใหนักศึกษาและ
อาจารยไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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2.4.7 ปรับปรุงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่อิงผลการ
เรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก จัดใหมีองคกรอิสระเพื่อทํ าหนา
ที่ประสานงานและเผยแพรขอมูลการสอบคัดเลือกสูสาธารณชนดวย
ความโปรงใส  เปนธรรมและรับผิดชอบ

2.4.8 ปรับปรุงแนวคิดการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาใหยึดฐานชุมชนและ
สังคมเปนหลัก สรางใหเกิดความรูและความเขาใจในชุมชนและสังคม 
โดยการฝกอบรมจิตใจของนิสิตนักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผดิชอบตอสังคม พัฒนาทักษะใหมีจิตสํ านึกในการสรางงานของตน
เองควบคูไปกับความมั่นคงของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาสุขภาพอนามัย 
และรางกายของนักศึกษาใหมีความสมบูรณ มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค 
มนีํ ้าใจนักกีฬาและความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยการจัดการกีฬาทั้ง
เพ่ือสุขภาพและการแขงขันเพื่อความสามัคคี

2.5 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจที่
ตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยางมีระบบและตอเนื่องตลอดจนเผยแพรรายงานเกี่ยวกับ
คณุภาพการศกึษาแกสาธารณชนที่สอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของ พ.ร.บ. การศึกษาแหง
ชาติ

2.5.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่สงเสริม
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยความรวม
มอืของสมาชิกทุกคนในองคกร ใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระอยางเต็มที่
ในการพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับ
บรบิทและปรัชญาของแตละสถาบัน ซึ่งจะนํ าไปสูวัฒนธรรมองคกรที่มุง
คณุภาพและเปนประชาคมวิชาการที่เขมแข็ง

2.5.2 สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนากลไกการตรวจสอบและประเมิน
คณุภาพทีม่ปีระสิทธิภาพดวยมาตรการตางๆ ที่จัดใหในระบบการศึกษา
ของตนเอง การตรวจสอบของหนวยงานตนสังกัด การจัดพิมพรายงาน
สาธารณะ เพ่ือนรวมวงวิชาการ วิชาชีพ จากภายนอกและหนวยงาน
อิสระที่เก่ียวของ

2.5.3 สงเสริมใหการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดย
ค ํานงึถึงคุณภาพและผลการพัฒนาคุณภาพเปนหลักเกณฑสํ าคัญ

2.5.4 สงเสริมการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาและระดับ
สถาบนั เพ่ือใหมีการติดตามความกาวหนาดานการประกันคุณภาพ การ
เผยแพรความรู และรวมมือชวยเหลือพัฒนาแนวทางการประกันคุณ
ภาพใหมีความเปนสากล
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2.6 การสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานรัฐที่
มีศักยภาพสามารถจัดการศึกษาฝกอบรมเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรสํ าหรับปฏิบัติงานใหองคกร
ของตนเองอยางมีคุณภาพ

2.6.1 กํ าหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาเฉพาะทาง ตามความตองการและความชํ านาญของหนวยงาน
นัน้ๆ  โดยคํ านึงถึงนโยบายและมาตรการศึกษาของชาติ

2.6.2 ใหมีการประเมินสถานภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปนการ
ศึกษาเฉพาะทางเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐาน ความพรอมและความ   
จํ าเปนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือกํ าหนดแนวนโยบาย
การสงเสริมและพัฒนาใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542

2.6.3 สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางในการดํ าเนินกิจกรรมทางวิชาการ การผลิตและพัฒนากํ าลัง
คน การแลกเปลี่ยนบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการใช
ทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน

ยุทธศาสตรที่ 3 : การปฏิรูปการบริหารและการจัดการอุดมศึกษาเพื่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

จุดมุงหมาย เพ่ือสงเสริมการบริหารและการจัดการอุดมศึกษาที่โปรงใส โดยมี
สวนรวมของประชาคมในองคกรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ปรับปรุงบทบาทขององคกรภาครัฐที่
ทํ าหนาที่ที่กํ ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาโดยเนนการกระจายอํ านาจ และกํ ากับดวยนโยบายและการ
ประเมนิคุณภาพ  มุงสรางเสถียรภาพทางการเงินใหแกระบบอุดมศึกษา  มีการระดมทรัพยากรและ
ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ เปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรโดย
อิสระ คลองตัวที่สามารถตรวจสอบได รวมทั้งปรับปรุงการบริหารสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพและ    
ประสทิธภิาพ จัดระบบบริหารแบบเครือขาย รวมถึงการพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ

มาตรการและกลไกหลัก

3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีของระบบอุดมศึกษา

3.1.1 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารในระบบอุดมศึกษาไปสู
ระบบทีม่คีวามรับผิดชอบตอสังคม มีความโปรงใส ความมีสวนรวมของ
ประชาคม และการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ ตามหลักการการ      
ปกครองที่ดีทั้งในระดับชาติและระดับสถาบัน
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3.1.2 สงเสริมการพัฒนาภาวะผูนํ าเพ่ือสรางวิสัยทัศนและความสามารถในการ
บริหารอุดมศึกษาของบุคลากรในระบบอุดมศึกษา เพ่ือเปนแกนนํ าให
เกิดองคกรแหงการเรียนรู และความเขมแข็งขององคกรวิชาการ

3.1.3 สงเสริมการพัฒนาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาและประชาชน เพ่ือ
พัฒนาความรวมมือและการแนะนํ าสงเสริมใหการดํ าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามภารกิจและทิศทางที่พึงประสงคสอด
คลองกับความตองการของสังคม

3.2 ปรบับทบาทการบริหารอุดมศึกษาขององคกรภาครัฐ เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษา

3.2.1 ยึดหลกัเอกภาพเชิงนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ โดยรัฐ
ควรกํ ากับเชิงนโยบายและมาตรฐาน สนับสนุนทรัพยากรและติดตาม
ประเมนิผล ใหสถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภารกิจ
โดยอิสระ

3.2.2 พัฒนากลไกการบริหารที่ยึดผลงานเปนสํ าคัญ โดยมุงเนนการปรับ
เปลีย่นความสัมพันธระหวางรัฐและสถาบันอุดมศึกษา ไปสูลักษณะของ
การกํ ากับตามพนัธกจิทีกํ่ าหนดปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน

3.2.3 พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโดยความรวมมือ
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกฝาย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกํ าหนด
นโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาที่มีดัชนีผลการปฏิบัติงานและเกณฑ
มาตรฐานการพัฒนาที่เปนรูปธรรม และใหมีการเผยแพรผลงาน
ประเมินตอสาธารณะ

3.3 การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและการสรางเสถียรภาพทางการ
เงินในระบบอุดมศึกษา

3.3.1 กํ าหนดบทบาทการลงทุนเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ โดยยึด
หลักการใหผูไดรับประโยชนตองรับผิดชอบคาใชจายใหมากที่สุด ทั้งนี้
ใหคํ านึงถึงความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสของแตละกลุม
บคุคล และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม จากการลงทุนเพื่อการ
อุดมศกึษาและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

3.3.2 สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษากํ าหนดรูปแบบและวิธีการระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการศึกษาจากแหลงอ่ืนที่ไดจากการมีสวนรวมของบุคคล   
ชุมชน เอกชน องคกร ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา นอกเหนือจาก
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คาธรรมเนียมและคาหนวยกิตที่เหมาะสมกับสภาพความพรอม และ
ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน เช่ือมโยงกับการปฏิบัติภารกิจดวย
ความเปนธรรม

3.3.3 สงเสริมใหรัฐหรือสถาบันการเงินจัดสรรเงินกูเพ่ือพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ า โดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีขนาดเล็กและไมสามารถพัฒนาดวยตนเอง
ได

3.3.4 รัฐจัดตั้งกองทุนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือระดมทรัพยากรจากรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในระยะ
ยาว เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงินทั้งระบบ

3.3.5 รัฐใชระบบการจัดสรรงบประมาณแบบเงินกอน (Block Grant) หรือ
เงินอุดหนุนทั่วไปใหแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในลักษณะที่เปนสูตร
สํ าเร็จ โดยนํ าคาใชจายตอหนวยผลผลิตที่เปนมาตรฐานมาใชประกอบ
การจดัสรรงบประมาณ และใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถกํ าหนดกรอบ 
วงเงินเพือ่เตรียมแผนพัฒนาสถาบันไดลวงหนา 3 – 5 ป โดยอาจปรับ
เปลี่ยนไดตามผลผลิตจริงที่ปรากฏ โดยเริ่มจากสถาบันอุดมศึกษาใน
กํ ากับของรัฐ แลวพัฒนาไปสูสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราช
การ

3.3.6 รัฐจัดระบบการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสถาบัน
อุดมศกึษาที่มีความชัดเจนโปรงใส ทั้งในลักษณะการตรวจสอบผลการ
ดํ าเนินงาน และการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

3.3.7 รัฐจัดตั้งกองทุนอุดหนุนนักศึกษาที่ไมสามารถแบกรับภาระคาใชจาย
เพ่ือการศกึษา ทั้งในลักษณะเงินทุนการศึกษา คูปองการศึกษาสํ าหรับ 
ผูดอยโอกาส และเงินกูเพ่ือการศึกษา ในกรณีเงินกูเพ่ือการศึกษาให  
นกัศกึษาช ําระคืนเมื่อสํ าเร็จการศึกษาแลว และมีงานทํ า ไดรับเงินเดือน
ในระดบัทีต่องเสียภาษีจึงจะชํ าระคืนโดยผานระบบภาษี

3.4 การปรบัปรุงระบบบริหารของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
3.4.1 ปรบับทบาทภารกิจ โครงสราง และวิธีการบริหารงานของสถาบันอุดม

ศกึษาใหสอดคลองกับแนวโนมความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และความคาดหวังของประชาชนที่ประสงคใหอุดมศึกษาเปนขุมปญญา 
เปนผูช้ีแนะและเตือนสติสังคม โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองมีอิสระใน
การบรหิาร มีความคลองตัวในการดํ าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได
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3.4.2 สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ ปรับปรุง
ระบบบริหารงานภายในตามแนวทางของสถาบันอุดมศึกษาในกํ ากับ
ของรัฐ ทั้งในดานการบริหารงาน บริหารคน และบริหารวิชาการ    
และเตรียมความพรอมในการพัฒนาไปสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาใน
กํ ากับของรัฐ โดยกํ าหนดแผนปฏิบัติใหชัดเจน

3.4.3 จัดใหมีการศึกษาจุดที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันและ
วิเคราะหศักยภาพความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและความสอด
คลองกับความตองการของชุมชนและสังคม เพ่ือเสนอแนะการ     
ปรับปรุงบทบาท และหนาที่และการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา     
ดังกลาว ใหเอ้ืออํ านวยตอการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสูภูมิภาค    
อยางมีคุณภาพ

3.4.4 สนับสนุนการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการบริหารสถาบันอุดม
ศกึษาใหมีประสิทธิภาพ ดวยการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิค
การบริหารรูปแบบใหม เพ่ือลดตนทุนการบริหารจัดการ การแลก
เปลีย่นทรัพยากร ทํ าใหลดภาระของบุคลากรเพิ่มประสิทธิผลและประ
สิทธิภาพ เพ่ือรวมกันผลิตบัณฑิต โดยที่แตละสถาบันยังคงมีความ
อิสระคลองตัวในการบริหารกิจการภายในของตน เชน การจัดตั้งสภา
เครอืขาย หรือสมาคมเครือขายอุดมศึกษา

3.4.5 สงเสริมการปรับปรุงระบบบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาไปสูระบบบัญชี
ตนทุนอิงฐานกิจกรรม ที่สามารถรายงานคาใชจายตนทุนตอหนวย    
ผลการด ําเนินงาน เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงระบบการบริหารที่เนน
ผลการดํ าเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

3.4.6 ปรับระบบบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับมาตรการปรับลดอัตรา
กํ าลังภาครัฐ ดวยการจัดระบบการจางพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสทิธภิาพ สามารถดึงดูดผูมีความรูความสามารถ ใหอยูในระบบ
อุดมศึกษาไดมากที่สุด

ยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางความมั่นคงและเขมแข็งใหชุมชนและทองถิ่น

จุดมุงหมายหลัก  จากการปรับแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่นํ า  
ชุมชนและสงัคมเปนฐานหลักที่สํ าคัญในการกํ าหนดกลไก และมาตรการในการพัฒนา ดังนั้น ความ
มั่นคงและความเขมแข็งของชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองและมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม สามารถพัฒนาตนเองใหไปในทิศทางที่พึงประสงคได จึงเปนจุดมุงหมายของยุทธศาสตรนี้     
กลไกหลกัจงึประกอบดวย   การปรับปรุงวิธีการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาโดยยึดชุมชนและ
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ทองถ่ินเปนหลกั ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ปรับ
บทบาทในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน ตลอดจนการ    
สงเสริมการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของทองถ่ิน

มาตรการและกลไกหลัก

4.1 ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาเพื่อชุมชนและทองถ่ิน 
เพ่ือใหชุมชนไดรับการศึกษาอยางพอเพียงในการดํ ารงชีพ

4.1.1 ขยายบทบาทของอุดมศึกษาใหเปนการศึกษาของปวงชน โดยจัดใหมี
การศึกษาทางเลือกที่ยึดชุมชนและทองถ่ินเปนรากฐานของการพัฒนา 
ดวยการวางแผนจัดเตรียมความรูและทักษะที่เพียงพอตอการดํ ารงชีพ
ของผูเรียน ที่เปนการสรางอาชีพ มีความรักถ่ิน และรวมกันพัฒนาทอง
ถ่ินใหย่ังยืนตอไป

4.1.2 สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนานวัตกรรมในการใหบริการดานการ
ศกึษาและฝกอบรมที่มีความหลากหลายตามสภาพแวดลอม ทรัพยากร 
และความตองการที่แตกตางกันของชุมชน และทองถ่ิน ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยคํ านึงถึง
ความสามารถและโอกาสในการเขารับบริการของชุมชนและทองถ่ิน

4.1.3 สงเสริมกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต เพ่ือใหทั้งอาจารย นิสิต นักศึกษา 
และชุมชน มีความรูความตระหนักถึงความสํ าคัญของวฒันธรรม มรดก
ทางวฒันธรรม และภูมิปญญา เพ่ือนํ าไปสูการสืบสานและสรางสรรค  
ตอไป

4.1.4 ปรบัแนวคิดและกลไกในการกระจายโอกาสอุดมศึกษาไปสูภูมิภาค ดวย
การสรางความรวมมือระหวางสถาบันในภูมิภาค พัฒนายกระดับ
สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค โดยความรวมมือและรับผิดชอบรวมกัน
ทัง้สถาบันอุดมศึกษาและชุมชน

4.1.5 พัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศที่ดํ าเนินการอยูแลวใหสามารถเตรียมความ
พรอม ทัง้ดานอาคารสถานที่ บุคลากร และสาธารณูปโภค เพ่ือการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพตอบสนองความตองการของทองถ่ินและผู
ดอยโอกาส
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4.2 สงเสริมการศึกษาเพื่อสืบสานและสรางสรรคศลิปวัฒนธรรม

4.2.1 สงเสริมการศึกษาดานศลิปวฒันธรรมเพื่อใหคนไทยมีความเขาใจ และ
เห็นคุณคาในความงดงามของศิลปและวัฒนธรรมที่เกิดจากสรางสรรค
ของมนษุย บมยอมจิตใจใหออนโยน ทํ าใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
รูจกัหวงแหน ตระหนักในคุณคาและพรอมที่จะสืบสานและสรางสรรค
ศลิปวฒันธรรมของชาติใหคงอยูตลอดไป

4.2.2 สงเสริมการจัดการศึกษา คนควา วิจัย และฝกอบรมในสาขาวิชาที่เก่ียว
ของกับศิลปะและวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะการใชภาษาไทยในชนเผา
ตางๆ ตลอดจนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภาษาพื้นเมืองถ่ิน
ตางๆ ในประเทศไทย รวมทั้งสถาปตยกรรม ชางสิบหมู โดยใหมีการ
จัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมที่หลากหลายตามความตองการ
ของกลุมเปาหมาย

4.2.3 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพและวิชาการดานศิลปะไทยเพื่อการอนุรักษและ
การสรางสรรคใหพัฒนาสืบไป

4.3 สงเสริมการศึกษาเพื่ออนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอม
4.3.1 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองคความรู ทั้งดานเนื้อหาสาระและ

กระบวนการของธรรมชาติ เพ่ือความอยูดีมีสุขอยางย่ังยืนของชุมชน
และทองถ่ิน และสามารถประยุกตใชเพ่ือประโยชนในการพิทักษ   
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน

4.3.2 สรางสํ านึกและขีดความสามารถใหแกชุมชนและทองถ่ินใหมีสวนรวม
ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวด
ลอม โดยคํ านึงถึงประโยชนของชุมชนและทองถ่ินเปนหลัก

4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4.4.1 กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสอดคลองกับนโยบายและได
มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนจากรัฐ

4.4.2 สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษารวมมือกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน
ในการพฒันาบุคลากร การบริหารจัดการ การวางแผนพัฒนา ตลอด
จนความรวมมือในการศึกษาวิจัยที่เกิดประโยชนรวมกัน
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5.  การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

4.4.3 สนับสนุนการสรางเครือขายของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสงเสริมการจัด
การศกึษาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีการศึกษาวิเคราะห
และกํ าหนดรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินอยางแทจริง

4.5 เสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน

4.5.1 สรางฐานขอมูล และเครือขายขอมูลขาวสาร และความรูที่จํ าเปนตอ
การด ํารงชีพในทองถ่ิน ใหมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจ ชวยใหเขาใจ
ไดงาย และชุมชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย

4.5.2 สนับสนุนการนํ าความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปถายทอดสูชุมชน
และทองถ่ินเพื่อเพ่ิมรายได และสามารถชวยเหลือตนเองไดอยาง      
ตอเนื่อง

4.5.3 สงเสริมความรวมมือกับสวนราชการหรือองคกรอิสระอ่ืน เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ินรวมกันเพื่อมิใหเกิดความซํ้ าซอน โดยคํ านึง
ถึงบทบาทและภารกิจที่แทจริงของสถาบันอุดมศึกษา

4.5.4 สงเสริมและพัฒนาความรูดานการเมืองและการปกครองแกชุมชนและ
ทองถ่ินเพื่อใหสามารถเขาไปมีสวนรวมและเสริมสรางประสิทธิภาพ 
คุณภาพ ของการดํ าเนินการทางการเมืองอยางสอดคลองกับแผน
พัฒนาดานการเมืองของประเทศตามรัฐธรรมนูญ

การนํ าวิสัยทัศน  วัตถุประสงค  และยุทธศาสตร หรือกรอบนโยบายการพัฒนาอุดม
ศกึษาในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)  ไปสูการปฏิบัติ 
ไดกํ าหนดขั้นตอนและกลไกการดํ าเนินงานสํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ             
ดงัตอไปนี้

5.1 การจัดทํ ารายละเอียดของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
5.1.1 การจัดทํ าแผนพัฒนาอุดมศึกษาระดับภูมิภาค   จากการประชุม

ระดมสมองผูเก่ียวของในภูมิภาคตาง ๆ พบวาความตองการและความพรอมของการศึกษาระดับอุดม
ศกึษาในภมูภิาคตาง ๆ นั้น มีความแตกตางกัน  การจัดการใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงรวมมือกัน
เพ่ือแบงสรรหรือประสานการใหบริการ  จํ าเปนตองเร่ิมดํ าเนินการตั้งแตขั้นวางแผน  จึงจัดใหสถาบัน



วิสัยทัศนการพัฒนาอุดมศึกษา 34

6A02_43/nu34

อุดมศึกษาทุกแหงในแตละภาครวมตัวกันประชุมหารือรวมกันวาจะมีกลไกในการประสานเครือขายตั้ง
แตการวางแผนการจัดการศึกษา  การใชทรัพยากร  การวิจัย  หรือการดํ าเนินงานตามยุทธศาสตร  
การพฒันาอดุมศกึษาประการใดบาง  หลังจากนั้นมหาวิทยาลัย/สถาบันตาง ๆ ก็จะกลับไปทํ าแผน
ยุทธศาสตรของตนเองตามแนวทางที่กํ าหนดเพื่อเสนอทบวงมหาวิทยาลัยตอไป

5.1.2 การวิเคราะหและบูรณาการแผนยทุธศาสตรระดับสถาบัน  ระดับ
ภูมิภาค  และระดับประเทศ  ทบวงมหาวิทยาลัยโดยคณะอนุกรรมการจัดทํ าแผนพัฒนาการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษา ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545 – 2549)  จะรวมกันพิจารณาเปาหมายและกลยุทธของ  
การพฒันาอดุมศกึษาในระดับสถาบัน  และระดับภาค  ประมวลไปสูระดับประเทศ   โดยพิจารณาจาก
เปาหมายการผลิตและพัฒนากํ าลังคน  การวิจัย และบทบาทอื่น ๆ เปรียบเทียบกันระหวางภูมิภาค
ตางๆ เพ่ือปรบัปรุงแผนการดํ าเนินงานใหเกิดความเสมอภาคและสอดคลองกับแนวนโยบายที่กํ าหนด  
นอกจากนั้น ยังจํ าเปนตองวิเคราะหความเปนไปไดในการดํ าเนินงานใหบรรลุเปาหมายดวยเงื่อนไข
ของงบประมาณที่จํ ากัด  แลวจึงสรุปเปนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศตอไป

5.2 การนํ าแผนไปสูการปฏิบัติ
ในการจัดทํ าแผนยุทธศาสตรระดับสถาบันจํ าเปนตองกํ าหนดขอมูลหลัก          

ทีส่ถาบนัอดุมศกึษาตองวิเคราะหและวางแผนไวในอนาคต เชน จํ านวนนักศึกษาในสาขาวิชา  และ
ระดบัการศกึษาตาง ๆ  จํ านวนผูสํ าเร็จการศึกษา  อัตราการมีงานทํ า  และการศึกษาตอ จํ านวน
บคุลากร  อัตราการใชประโยชนจากอาคารสถานที่และเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ เปนตน  การทํ าแผน
ไปสูการปฏบิตัจิึงเปนการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินงานในชวงปตาง ๆ เพ่ือประกอบการขอจัดสรร
งบประมาณแผนดิน  โดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้

5.2.1 การจดัทํ าแผนปฏิบัติการประจํ าป    เปนการแปลงแผน 5 ป ไปสู
แผนปฏิบัติการประจํ าป หรือแผนกิจกรรมประกอบการขอจัดสรรงบประมาณประจํ าปที่แสดง       
เปาหมาย  ดัชนีวัดความสํ าเร็จ  เง่ือนไขและกลไกการบริหาร/จัดการ  ซึ่งทั้งหมดจะอยูในอํ านาจ    
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน

5.2.2 การติดตามผลการดํ าเนินงาน  สถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบการ
ติดตามผลการดํ าเนินงานที่เช่ือมโยงกับระบบการติดตามประเมินผลของทบวงมหาวิทยาลัยที่ตอง   
รายงานดัชนีความสํ าเร็จที่สํ าคัญเปนระยะ ๆ

5.2.3 การปรับแผน 5 ป   ในการดํ าเนินการหากพบปญหาอันเนื่องมา
จากเหตอ่ืุน ๆ ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดจํ าเปนตองปรับแผนการดํ าเนินงาน  ใหเปนอํ านาจของ
สภามหาวทิยาลัย/สถาบันที่จะพิจารณา  แลวแจงผลใหทบวงมหาวิทยาลัยทราบ  โดยทั่วไปจะมีการ
ปรบัแผนเมื่อเร่ิมปที่ 3 ของแผน
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5.3 การประเมินผลแผน
การประเมินผลแผนจะกระทํ าเมื่อเร่ิมปที่ 3 ของแผน  โดยทบวงมหาวิทยาลัยจะ

แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทํ าหนาที่ประเมินผลการดํ าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา แลวรายงานตอคณะกรรมการ          
ทบวงมหาวิทยาลัย  และเผยแพรตอสาธารณชนตอไป
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