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บทที่ 1
ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตออุดมศึกษาไทย

ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดฉายภาพอนาคตที่จะมี
ผลกระทบตอโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทย โดยไดคัดกรองภาพอนาคตที่คาดวามีผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออมตอสังคมไทยและอุดมศึกษา ประกอบดวยผลกระทบในดานการเปลี่ยนแปลง
ของประชากร พลังงานและสิ่งแวดลอม การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต การกระจาย
อํานาจการปกครอง การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตใน
อนาคต รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของประชากร
ในอนาคต ประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง  กลาวคือ ในป พ .ศ. 2549

มีประชากร 62.83 ลานคน  คาดวาในป 2563 จะเพิ่มขึ้นเปน 70.82 ลานคน ซึ่งเปนการเพิ่มในอัตราที่
นอยกวาในอดีต  เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็กไทยลดลง  ในขณะที่สังคมไทยจะกลายเปนสังคม
ผูสูงอายุ (Ageing society) ดังนั้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดานประชากรจะมีผลตอการ
พัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต อุดมศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งในการ
แกปญหา และการปรับตัวของสภาพประชากรที่เปลี่ยนไปใน 3 กลุมหลัก คือ กลุมเด็ก กลุมแรงงาน
และกลุมผูสูงอายุ (วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

 กลุมประชากรวัยเด็ก ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 24.65 เปน 17.95 ของ
ประชากรทั้งหมด ในป พ .ศ. 2563 ในจํานวนนี้เด็กวัย 18-21 ป  ลดลงจาก 4.30 ลานคน
เปน 3.77 ลานคน ตามลําดับ  นับเปนสัญญาณที่สงผลตอจํานวนที่นั่งของอุดมศึกษาในอนาคต

 กลุมประชากรวัยแรงงาน ชวงอายุ 15-59 ป  จะมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง
โดยสัดสวนตอประชากรทั้งหมดของวัยแรงงานจะหดตัวจากรอยละ 67 เหลือรอยละ 62 ในป พ.ศ.
2568 วัยแรงงาน 1.93 คนตอประชากรวัยพึ่งพิง 1 คนในปจจุบัน จะลดลงเหลือ 1.64 คนตอ
ประชากรวัยพึ่งพิงในอนาคต  ซึ่งทางออกในการแกปญหาที่สําคัญคือการยกระดับผลิตภาพตอ
หนวยของแรงงาน เพื่อใหสามารถปอนผลผลิตสูสังคมไดอยางเพียงพอ

 กลุมผูสูงอายุ จากการที่มีความเจริญกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุข  ทําให
คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ประมาณวาจะมีผูสูงวัย ( 60 ปขึ้นไป ) เพิ่มจากสัดสวนรอยละ 9.4
ในปจจุบัน เปนรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2563 ดังนั้น  สังคมจะตองพิจารณาถึงการทํางานหลัง
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เกษียณอายุของประชากรกลุมนี้เทาที่เปนไปได และเปนประโยชนตอผูสูงอายุและสังคมโดยรวม
การศึกษาตลอดชีวิตและการฝกทักษะจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางความพรอมดังกลาว

นอกจากนี้ โครงสรางประชากรยังเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของชุมชนเมืองจากรอยละ
31 เปนรอยละ 38 รวมทั้งเกี่ยวของกับการกระจายตัวของวัยแรงงานในภาคการผลิต  โดยใน
ป พ.ศ. 2550 มีผูมีงานทําประมาณ 36 ลานคน  กระจายอยูในภาคการเกษตร 12.85 ลานคน  ภาคการ
ผลิต 6 ลานคน  คาขาย 5.46 ลานคน  ภาคบริการอื่นๆ 11 ลานคน  ซึ่งในจํานวนดังกลาว มีผูจบ
ปริญญาตรีประมาณ 5.2 ลานคน หรือรอยละ 15 ซึ่งอาจเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญสําหรับอุดมศึกษา
ในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่อง

พลังงานและสิ่งแวดลอม
 พลังงานเปนปจจัยสําคัญตอวิถีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ในขณะ

ที่สิ่งแวดลอม มีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน  ทั้งพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนประเด็นที่
เกี่ยวของทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ  การใชพลังงานในประเทศตางๆ ทั่วโลกมีปริมาณ
มหาศาล เชน  น้ํามันดิบ 80 ลานบารเรลตอวัน  พลังงานไฟฟา 43,000 ลาน kWh ตอวัน  ความไม
สมดุลของการใชพลังงานเกิดขึ้นอยางกวางขวางทั่วโลก  มีการใชพลังงานเบื้องตนและพลังงาน
ไฟฟาคาเฉลี่ยของโลกทั้งสองรายการคือ 1.77 toe ตอคน และ 2,516 kWh ตามลําดับ  ในกรณี
ของประเทศไทยนั้น  มีการใชพลังงานเบื้องตน 1.52 toe ตอคนโดยเฉลี่ย  และใชพลังงานไฟฟา
1,865 kWh ตอคน

 การไดมาซึ่งพลังงานจากแหลงพลังงานฟอสซิลของโลก ซึ่งมีจํากัดโดยเฉพาะ
แหลงน้ํามัน  รอยละ 80 ของพลังงานรวมที่ใชในการผลิตไฟฟาของโลกมาจากฟอสซิล ซึ่ง
ประกอบดวย  น้ํามัน  กาซธรรมชาติ  ถานหิน ที่เหลือมาจากพลังงานปรมาณู  พลังน้ํา  พลังงาน
หมุนเวียนอื่นๆ  เชน  ชีวมวล  ลม  แสงอาทิตย

 ประเทศไทยตองซื้อและนําเขาพลังงานจากภายนอก  ในป พ .ศ. 2547 ไทยนําเขา
พลังงานฟอสซิลกวารอยละ 70 ซื้อพลังงานไฟฟาประมาณรอยละ 3 รวมเปนมูลคาการใชพลังงาน
ในประเทศ 1.227 ลานลานบาท  คิดเปนรอยละ 20 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
ที่สําคัญคือใชเงินประมาณรอยละ 12 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติในการนําเขาพลังงาน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังพึ่งพิงกาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาสูงถึง
รอยละ 65 ซึ่งอาจเปนปญหาความมั่นคงดานพลังงาน (Energy security) ได  เนื่องจากขาดความ
หลากหลายในการใชเชื้อเพลิงอื่นๆ ผลิตไฟฟา เชน  ถานหิน  น้ํามันเตา  น้ํามันดีเซล
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การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต
 การมีงานทําและตลาดแรงงานที่เขมแข็งเปนเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศ

และความสงบสุขในสังคม  อุดมศึกษาเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่สรางบุคลากรและความรูรองรับ
ตลาดแรงงาน  ประเด็นสําคัญที่สงผลกระทบตอตลาดแรงงาน 4 ประเด็น ประกอบดวย โครงสราง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  โลกาภิวัตน  ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และโลกสารสนเทศ
มีสาระสําคัญ ดังนี้

 โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศในรอบ 2 ทศวรรษที่ผานมาอยูในสภาพที่มี
ความเปลี่ยนแปลงในหลายดาน  สงผลกระทบในระดับสูงตอการพัฒนาประเทศ ทั้งที่เปนโอกาสใน
การกาวกระโดดและภาวะคุกคามตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง ปจจุบันประเทศ
ไทยยังเปนสังคมเกษตร แตเมื่อพิจารณาจากโครงสรางแรงงานไทย  ซึ่งมีวัยแรงงานในภาคเกษตร
ราว 13 ลานคน  หรือรอยละ 39 ของแรงงานทั้งหมด  แตหากพิจารณาจากมูลคาทางเศรษฐกิจของ
ภาคการเกษตรนั้นมีเพียงรอยละ 8.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  หากพิจารณาจากสถิติ
แรงงานในภาคการเกษตรในรอบทศวรรษที่ผานมา  พบวามีเกษตรกรที่เลิกอาชีพในภาคเกษตรกร
อยางตอเนื่อง  ในป พ.ศ. 2541 แรงงานเกษตรรอยละ 42 ลดลงเปนรอยละ 39 ในป พ.ศ. 2549
แตละเปอรเซ็นตของการออกจากภาคการเกษตร หมายถึงแรงงานไรฝมือและคนวางงานจํานวน
แสน  การเตรียมคนกลุมนี้ที่กําลังทยอยออกจากภาคการเกษตรจึงเปนเรื่องสําคัญในระดับชาติ
ดังนั้น ความทาทายของภาครัฐและโดยเฉพาะอยางยิ่งอุดมศึกษาคือ  การใชการศึกษาในการ
ยกระดับผลิตภาพของเกษตรกรเพื่อสรางมูลคาภาคการเกษตรที่สูงกว าปจจุบัน ในทางตรงกันขาม
เศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพิงตอภาคบริการที่คนไทยจํานวนมากมีความถนัดและเชี่ยวชาญมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง มีการขยายตัวของแรงงานในภาคบริการจากรอยละ 38 ในป พ.ศ. 2541 เปน
รอยละ 44 ในป พ.ศ. 2549 แตนาสังเกตวาสัดสวนของภาคบริการในเชิงเศรษฐกิจนั้นกลับลดลง
อยางตอเนื่อง  จากมูลคาในสัดสวนรอยละ 59 ในป พ.ศ. 2541 ลดลงเปนรอยละ 51.8 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติในป พ.ศ. 2549 ทั้งที่เปนภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง สําหรับภาคอุตสาหกรรม
นั้น เนื่องจากนโยบายการสงเสริมการสงออก ทําใหภาคการผลิตมีพลวัตในการปรับตัวคอนขางดี
เมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ  โดยมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จากรอยละ 29 ในป พ.ศ. 2533 เปนรอยละ 36.4 , 38.5 และ 39.3 ในป พ.ศ. 2543 , 2547 และ 2549
ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตามลําดับ  โดยมีการใชแรงงานในสัดสวนประมาณรอยละ 15
ของแรงงานทั้งหมด  ในขณะที่ภาวะการแขงขันระหวางประเทศและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
เปนแรงกดดันใหอุตสาหกรรมไทยตองยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้นอยูตลอดเวลา
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเผชิญกับการแขงขันจากประเทศที่มีแรงงานราคาถูก และพลังปญญามหาศาล
ของประชากร เชน จีน อินเดีย และเวียดนาม   ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาจึงเปนเรื่องสําคัญที่อาจ
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สงผลถึงความอยูรอดของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต โครงสรางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย
เปนแรงงานที่มีการศึกษาระดับประถมและต่ํากวาเกือบรอยละ 60 ในขณะที่แรงงานที่มีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีเพียงรอยละ 5 การยกระดับทักษะของแรงงานสวนใหญไปสูแรงงานความรู
(Knowledge workers) จึงเปนสิ่งสําคัญ   การพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบอาจตองใชกลไกการ
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาเปนตัวขับเคลื่อน

 กระแสโลกาภิวัตนในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การคมนาคมขนสง และสื่อสารมวลชน สงผลโดยตรงตอวิถีชีวิต
การงานอาชีพ ความรวมมือกับการแยงชิง  ปจจุบันโลกาภิวัตนสรางความทาทายใหแกอุดมศึกษาใน
สองลักษณะ คือ  การศึกษาในฐานะการคาประเภทบริการขามพ รมแดน และอิทธิพลของการ
รวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในกรณีการศึกษาขามพรมแดน เปนไปตามขอตกลงทางการ
คาบริการ (General Agreement on Trade in Services : GATS) ขององคกรการคาโลก (WTO)
ที่ประเทศไทยเปนสมาชิก ขอตกลงดังกลาวมี 4 ประเภท (Mode) คือ

- การใหบริการขามพรมแดน (Cross border delivery) เชน การศึกษาทางไกล
บริการทดสอบทางการศึกษา การศึกษาผานอินเตอรเน็ต

- การบริโภคในตางแดน (Consumption abroad) เชน การที่นักศึกษาไทยไปศึกษา
ในสหรัฐอเมริกา

- การจัดหนวยการศึกษาเชิงพาณิชย (Commercial presence) เชน การใหบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาในไทย ซึ่งอาจจะเปนการจัดตั้งวิทยา
เขตหรือสาขาหรือการใหสัมปทาน

- การใหบริการโดยชาวตางชาติ (Presence of natural persons) เชน โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย

อุดมศึกษาไทยควรศึกษากฎเกณฑระหวางประเทศเหลานี้ ซึ่งเปนขอตกล งพหุภาคี
รวมทั้งกฎเกณฑในขอตกลงระดับทวิภาคี เชน ขอตกลง FTA ที่ไดรวมกันแลวหรือที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ทั้งนี้ควรตระหนักถึงผลที่จะเปนประโยชนตออุดมศึกษาไทย ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก

ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอประเทศไทยอีกดานหนึ่ง คือ การรวมตัวของประชาชาติ
ในอาเซียน อาเซียนไดมีความรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจ และไดขยายความรวมมือออกไปยัง
สาขาอื่น ๆ รวมทั้งการศึกษา ผูนําของอาเซียนมีความเห็นพองกันที่จะผลักดันใหประเทศสมาชิก
รวมตัวกันแนนแฟนยิ่งขึ้น ในรูปของ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ภายในป พ.ศ.
2558 แตละประเทศจึงมีภารกิจที่จะตองเตรียมความพรอม เพื่อนําประเทศไปสูจุดที่เหมาะสมใน
ประชาคม ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากตัวเลขในป พ .ศ.2549 อาเซียนมีประชากรรวมกัน 567
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ลานคน คิดเปนรอยละ 8.57 ของประชากรโลก  ในขณะที่รายไดตอหัวของประชากรในประเทศใน
ภูมิภาค มีความแตกตางกันไดถึง 15 เทาในบางกรณี  ในมิติทางสังคม อาเซียนมีประชากรที่นับถือ
ศาสนาหลัก ๆ เชน อิสลาม ประมาณรอยละ 44 และใชภาษาบาฮาซา ในสัดสวนใกลเคียงกัน การ
รวมตัวของอาเซียนในอนาคตอันใกลดังกลาว จะทําใหเกิดการเคลื่อนยาย (Mobility) ในหมูประเทศ
สมาชิก ในดานประชากร แรงงาน การคา อุตสาหกรรม ตลอดจนความรู ภาษา และวัฒนธรรม  และ
การศึกษา  ความรวมมือทางดานการวิจัยและพัฒนา ก็จะเอื้อใหเกิดการเคลื่อนยายทางความรู
นวัตกรรม แมกระทั่งการบริหารจัดการ จากบทเรียนของยุโรป โดยความรวมมือโบโลญญา
(Bologna Accord) ชี้ใหเห็นวา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหเกิดมาตรฐานการศึกษาและ
ปริญญาที่ยอมรับรวมกันได (Mutual recognition) เปนเรื่องสําคัญในอันดับตน ๆ  ประเทศที่
สามารถเปนตนแบบของความเขมแข็งทางดานคุณภาพการศึกษา ยอมอยูในสถานะไดเปรียบ
สามารถรองรับความตองการและการพัฒนาไดทั้งเชิงรับและเชิงรุก

 ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  เปนปจจัยสําคัญที่
สงผลตอการจางงาน นับตั้งแตเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร เทคโนโลยีที่
เปนแรงขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ เพิ่มมู ลคาในภาคบริการ ตลอดจน
เทคโนโลยีนําสมัยในยุคฐานความรู  กอใหเกิดสิ่งที่ เรียกวา “ผลิตภาพ” (Productivity) และ
“นวัตกรรม” (Innovation) ในกระบวนการผลิตทั้งที่เปนสินคาและบริการ การมองภาพอนาคตทาง
เทคโนโลยี (Technology foresight) ในโลกตะวันตกมักมีนักคิดอนาคต (Futurists) ที่มีแนวคิดตอ
เทคโนโลยีที่มองไมเห็นในวันนี้ เชน เทคโนโลยีทางการแพทยเพื่ออายุยืนยาว เทคโนโลยีเพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เทคโนโลยีดานพลังงานใหม ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับอุดมศึกษา
การพัฒนาเทคโนโลยีโดยอุดมศึกษานั้น นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อการตีพิมพบทความ
ทางวิชาการแลว  การทําวิจัยตามความตองการของประเทศก็เปนประโยชนเชนเดียวกัน

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอิทธิพลสูงตอวิถีชีวิต อาชีพ และธุรกิจ
อุตสาหกรรมใหม ๆ การปฏิวัติสารสนเทศเริ่มขึ้นโดยวิวัฒนาการของวงจรรวม คอมพิวเตอร
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอินเตอรเน็ต  กอใหเกิดการจางงานและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
โลกยุคสารสนเทศเปนสังคมไรพรมแดน การเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูกระทําไดงาย
เทคโนโลยีแพรกระจายอยางกวางขวาง โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา มีนวัตกรรมและตลาดแรงงาน
ใหม ๆ ที่มีมูลคาเพิ่มและมูลคาสูง บนพื้นฐานของนวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย โครงสรางพื้นฐาน
และอุตสาหกรรมสารสนเทศ ในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย (IT 2010) จะอยูใน
รูปแบบของโครงการพัฒนาทางดานสังคม (e-Society) การศึกษา (e-Education) อุตสาหกรรม
(e-Industry) พาณิชยกรรม (e-Commerce) โดยรัฐมีบทบาทนําผานโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(e-Government) นอกจากนี้ โลกยุคสารสนเทศ ยังเปนปจจัยสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน
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และการจางงานของแรงงานในอนาคต ซึ่งเปนภาพอนาคตที่สําคัญตอการออกแบบอุดมศึกษาใน
ปจจุบัน

การกระจายอํานาจการปกครอง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ.2534 ไดกําหนดใหมีการ

กระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล รวม 7,853 แหงทั่วประเทศ
โดยมีแนวทางการกระจายอํานาจประกอบดวยการถายโอนภารกิจ การกระจายอํานาจการเงิน การ
ถายโอนบุคลากร การพัฒนาระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชน การปรับปรุงการ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ การกํากับ
ดูแลการถายโอนภารกิจ และการสรางระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณะ จําเปนที่จะตองมีการ
สนับสนุนความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ การจัดการความรู  การฝกอบรมและยกระดับ
ความสามารถของบุคลากร อปท. นอกจากนี้ ทองถิ่นยังมีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจาก
สวนกลาง คิดเปนงบประมาณประมาณ 3.9 แสนลานบาทในป พ.ศ.2550 หรือประมาณ รอยละ 25
ของงบประมาณประเทศ และยังมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีคาบํารุง และคาธรรมเนียมอีกดวย
โดยรายจายสวนใหญมุงเนนไปในการสรางโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ อยางไรก็ตาม การพัฒนาที่
ยั่งยืนยังตองอาศัยกิจกรรมที่เปนเนื้อหาในดานตาง ๆ ในปจจุบัน อปท.มีความตองการที่จะรับการ
สนับสนุนจากอุดมศึกษาในดานการศึกษา การใหความรูเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพแกประชาชน และการ
ใหคําปรึกษาแก อปท.เอง ซึ่งในภาพรวมแลวเปนภารกิจขนาดใหญ เชน  การผลักดันศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนเกี่ยวของกับศูนย 17,000 แหง เด็กหนึ่งลานคนและผูดูแลเด็กอีก 30,000 คน ในจํานวน
นี้อยูนอกเมืองรอยละ 95 อีกทั้งโรงเรียนเทศบาลมากกวา 600 แหง โรงเรียน ตชด . 200 แหง
อุดมศึกษาซึ่งมีทรัพยากรคนและความรู จําเปนตองใหการสนับสนุน  เพื่อประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนา อปท. และทองถิ่น  ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการกระจายความเจริญและความยั่งยืนในการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว

การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง
ณ ป พ.ศ.2550 ประชากรโลกประสบปญหาความขัดแยงและความรุนแรงที่แตกตาง

จากในอดีตในลักษณะตาง ๆ    บางสวนก็กระจายมากระทบประเทศไทยมากบางนอยบาง แตในป
เดียวกันนี้ ประเทศไทยเองก็ประสบปญหาที่มีการใชกําลังรุนแรง นํามาซึ่งการเสียเลือดเนื้อจํานวน
มากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งครอบคลุมจังหวัดยะลา ปตตานี
นราธิวาส และบางอําเภอในจังหวัดสงขลา มูลเหตุพื้นฐานมาจากการศึกษา ซึ่งมีสองระบบควบคู
กัน คือ การศึกษาสามัญสําหรับนักเรียนพุทธและมุสลิม และการศึกษาศาสนาสําหรับนักเรียนมุสลิม
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ในระดับประถมนั้น นักเรียนพุทธ  นักเรียนพุทธ/มุสลิม(มิติศาสนา) นักเรียนไทย/มาลายู (มิติชาติ
พันธุ) เรียนรวมกันในวิชาสามัญในโรงเรียน สพฐ. นักเรียนมุสลิมเรียนศาสนาเพิ่มเติมใน
สถานศึกษาของมัสยิด  ปอเนาะ ระดับมัธยมสวนมากเรียนแยกกัน  นักเรียนพุทธและมุสลิม
บางสวนเรียนในโรงเรียนรัฐ  นักเรียนมุสลิมจํานวนมากเรียนในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา  เพราะโรงเรียนรัฐไมสอนศาสนา เริ่มสรางความแปลกแยกเชิงเผาพันธุ
วัฒนธรรม  ศาสนา  ตั้งแตมัธยมจนตลอดชีวิต การเรียนในสถานศึกษาของมัสยิด  ปอเนาะ
โรงเรียนเอกชน  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  เปดโอกาสใหครูสอนศาสนาบางคนบิดเบือน
หลักการศาสนา   ประวัติศาสตร   ตอกย้ําการถูกทอดทิ้ง  การขาดโอกาส  ประเด็นที่มีการใชกระตุน
คือ ศาสนา  ประวัติศาสตร  ชาติพันธุ   ในขณะที่ครูในโรงเรียนเอกชนและเอกชนสอนศาสนา
มีฐานทางวิชาการออน  ทําใหนักเรียนพื้นฐานออนทางวิชาการ  ไมสามารถหางานนอกพื้นที่ได
ไมสามารถเรียนตอในอุดมศึกษาไทยได   นักเรียนที่ไปเรียนตางประเทศสวนมากเรียนทางดาน
ศาสนาและวัฒนธรรมอันสืบเนื่องกับอิสลามจบกลับมาเปนครูสอนศาสนา  เปนวงจรตอเนื่อง
นักเรียนที่ไดโควตามาเรียนนอกพื้นที่  มีปญหาเรื่องภาษาไทย  ความรูวิชาการ  การแกปญหาใน
พื้นที่ดังกลาวคงไมสามารถกระทําไดดวยมาตรการดานความมั่นคงเพียงอยางเดียว แตการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะเปนกลไกสําคัญตอการแกปญหาที่ยั่งยืน

เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี อิทธิพลของสื่อสารมวลชน ระบบการศึกษาและ

อุตสาหกรรมใหม  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของสังคม วัฒนธรรม และความคิด
ทําใหเด็ก เยาวชน และนักศึกษาในวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการ ใชชีวิต การเรียนรู
ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งสะทอนถึงแนวโนมของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและ
ความทันสมัยทั้งปวง (Post-industrial / Post-modern) ในขณะเดียวกัน เริ่มมีสัญญาณที่ชี้ไปในทาง
เปลี่ยนแปลงของชีวิตการทํางานของบัณฑิตในอนาคต ที่แตกตางไปจากลักษณะงานปจจุบัน เชน
การทํางานโดยมีหลายอาชีพทั้งตลอดชวงอายุการทํางานหรือในขณะใดขณะหนึ่ง การทํางานไร
สังกัด (Freelance) ความเสี่ยงตอความไมแนนอนของรายได  การจับคูและเปลี่ยนคูผูรวมงาน
เปนตน ซึ่งจะเปนเหตุใหเกิดความไมสอดคลองกัน (Mismatch) ระหวางการศึกษา และทักษะอาชีพ
ที่พึงประสงคในอนาคต นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรแลว ความสามารถที่สําคัญไมยิ่ง
หยอนจะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร การทํางานเปนหมูคณะ การแกปญหา การรับความเสี่ยง
การออกแบบและความสรางสรรค ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอผูอื่น การเรี ยนรูอยาง
ตอเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม คานิยมการศึกษาในศาสตรเฉพาะหรือสาขา
เฉพาะจึงไมเพียงพออีกตอไป แตตองเสริมฐานความรูและสมรรถนะที่จะชวยใหบัณฑิตสามารถอยู
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ในตลาดแรงงานไดและไดเปนอยางดี ทั้งดานการอยูรวมในสังคม การสรางสรรค ค วามรูเชิงปฏิบัติ
และความรูพื้นฐานทั้งทางโลก ปรัชญา และสังคม

เศรษฐกิจพอเพียง
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนชาวไทยไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เปนปรัชญาของการดํารงชีวิตดวยทางสายกลาง มีผลตั้งแตระดับปจเจกบุคคล
ครอบครัว ชุมชน ไปถึงประเทศ โดยมีเปาประสงคในการเชื่อมโยงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และการเมืองที่มีความสมดุล มั่นคง เปนธรรม ยั่งยืน พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
มีหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน ทั้งนี้มีเงื่อนไขสําคัญ คือ ความรอบรู
คุณธรรม และความเพียร อุดมศึกษาจึงควรเปนผูนําใหปฏิบัติ วิเคราะห และสรางองคความรูใหม
รวมทั้งประยุกตใชในกระบวนการเรียนรูและปฏิบัติของผูเรียนในระดับตาง ๆ อีกทั้งยังนําไปสูการ
ปฏิสัมพันธกับชุมชนและสังคมโดยรวม

สถานะเศรษฐกิจของประเทศ
ตารางที่ 1.1 แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราเพิ่มขึ้นใน ป 2546-2552
หนวย : ลานบาท

ป พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553
GDP 5,450,643 5,917,369 6,489,476 7,092,893 7,841,297 8,493,311 9,105,000 8,831,800 9,096,700

ที่มา : เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ 2545-2553
สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ป 2553 เปนราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553 ตามมติ ครม.เมื่อ
วันที่ 3 มิถุนายน 2552

ตารางที่ 1.2 แนวโนมภาระหนี้ตางประเทศ ในชวงป 2545 – 2551
สถานะหนี้ตางประเทศมีจํานวนยอดหนี้เงินกูตางประเทศ ในป 2545 จํานวน 846,698

ลานบาท เปน 409,078 ลานบาทในป 2550 และมีแนวโนมลดลงทุกปตั้งแตป 2545-2551

หนวย : ลานบาท
ป พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 *2551

ยอดหนี้ 846,698 733,306 667,424 612,648 489,414 409,078 396,045
รอยละตอ GDP 15.53 12.39 10.28 8.63 6.25 4.82 4.20

ที่มา : สํานักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
* ขอมูลถึง เมษายน 2551
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ขอมูลพื้นฐานและแนวโนมเกี่ยวกับอุดมศึกษา
ตารางที่ 1.3 แนวโนมงบประมาณอุดมศึกษา

แนวโนมงบประมาณอุดมศึกษาตองบประมาณการศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นคอนขางต่ํา
ในขณะที่งบประมาณอุดมศึกษาตองบประมาณแผนดินก็มีลักษณะเชนเดียวกัน

หนวย : ลานบาท
งบประมาณ

ประจําป 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
1. งบประมาณ
อุดมศึกษา 45,241.96 51,798.50 63,967.31 69,541.87 74,876.10 67,545.26 73,570.30 80,132.77

2. งบประมาณ
การศึกษา 262,721.18 295,622.80 355,241.10 364,634.20 419,233.20 402,891.50 440,279.83 481,137.80

3.งบประมาณแผนดิน 1,250,000 1,360,000 1,566,200 1,660,000 1,835,000 1,700,000 1,812,710.00 1,932,850

4. รอยละของ
งบประมาณอุดมศึกษา
ตองบประมาณ
การศึกษา

17.22 17.52 18.01 19.07 17.86 16.77 16.71 16.65

5. รอยละของ
งบประมาณอุดมศึกษา
ตองบประมาณ
แผนดิน

3.62 3.81 4.08 4.19 4.08 3.97 4.06 4.15

6.รอยละของ
งบประมาณการศึกษา
ตองบประมาณ
แผนดิน

21.02 21.74 22.68 21.97 22.85 23.70 24.29 24.89

ที่มา : เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ 2548-2552
สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : ขอมูลงบประมาณป 2553 เปนตัวเลขตามกรอบมติ ครม.เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552,
ขอมูลป 2554-2555 เปนตัวเลขประมาณการ
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ตารางที่ 1.4 แนวโนมความตองการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หนวย : พันคน

ป 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
ประมาณการผูจบ ม.6 1 317.98 352 389 369 396 430 450 478 501

ประมาณการผูจบ ปวช. 2 185 196 224 224 253 290 321 365 408

ประชากรวัย 18 ป 3 897.67 916.69 898.36 880.39 862.78 845.53 828.62 812.64 795.80

นศ.เขาใหม 4 544.69 548.47 553.94 560.26 566.58 574.04 582.44 590.85 599.38
นศ.เขาใหม : ประชากรวัย 18 ป 61% 67% 62% 64% 66% 68% 70% 73% 75%

ที่มา : 1,2 สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา
3 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
4 ป 2549-2551 กลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ป 2552-2557 เปนตัวเลขประมาณการ โดย สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตารางที่ 1.5 นักศึกษารวมตอประชากร(18-24 ป)
หนวย : พันคน

ป 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
ประชากรวัย 18-24 ป 1 6,674 6,537 6,407 6,278 6,153 6,030 5,909 5,791 5,675

นักศึกษารวม 2 1,837.63 1,904.23 1,949.09 2,025.93 2,083.81 2,158.32 2,221.79 2,298.64 2,358.58

นศ.รวม : ปชก.วัย 18-24 ป 28% 29% 30% 32% 34% 36% 37% 39% 41%

ที่มา : 1 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2 ป 2549-2551 กลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ป 2552-2557 เปนตัวเลขประมาณการ โดย สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

* รวมหลักสูตรที่จัดการศกึษาทุกประเภท เชน ในมหาวิทยาลัยไมจํากัดรับ มหาวิทยาลัยในระบบ
จํากัดรับ หลักสูตรพิเศษและภาคสมทบ

*
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ตารางที่ 1.6 จํานวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดปการศึกษา 2549 - 2550 จําแนกตามสาย
งาน และระดับการศึกษา
ในป 2549 มีบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการ (สายผูสอน) และสาย

ปฏิบัติการ (สายสนับสนุน) รวมทั้งสิ้น 134,101 คน คิดเปนสัดสวนคุณวุฒิ  ต่ํากวาปริญญาตรี : ตรี :
โท : เอก เปน 25 : 37 : 29 : 9 สวนในป 2550 มีจํานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 142,048 คน คิดเปน
สัดสวนคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี : ตรี : โท : เอก เปน 24 : 38 : 28 : 10

หนวย : คน

วิชาการ
(สาย ก)
(ผูสอน)

ปฏิบัติการ
(สาย ข – ค)
(สนับสนุน)

รวม
33,501 50,265 38,326 12,009 134,101 100 33,838 53,869 40,627 13,714 142,048 100

รอยละ (%) 25 37 29 9 100 24 38 28 10 100

6245,499 8,344 439 88,077

13,275 53,971 38

33,391 41,267 7,737 468 82,863 62 33,795

ป.เอก

110 8,998 30,589 11,541 51,238 38 43 8,370 32,283

2550 รวม รอยละ
(%)ตํ่ากวา

ป.ตรี
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ตํ่ากวา

 ป.ตรี
ป.ตรี ป.โท

ระดับ
การศึกษา

2549 รวม รอยละ
(%)
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ตารางที่ 1.7 บุคลากรสายวิชาการ(สายการสอน)ในสถาบันอุดมศึกษา ป 2549 -2550 จําแนกตาม
ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา

ในป 2549 มีบุคลากรสายวิชาการ (สายการสอน) จํานวนรวมทั้งสิ้น 51,238 คน
โดยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ คิดเปนสัดสวนอาจารย : ผูชวยศาสตราจารย :
รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย เปน 70 : 20 : 9 : 1 และจําแนกตามคุณวุฒิ ต่ํากวาปริญญาตรี : ตรี
: โท : เอก  คิดเปนสัดสวน 0 : 18 : 60 : 22

ในป 2550 มีบุคลากรสายวิชาการ (สายการสอน) จํานวนรวมทั้งสิ้น 53,971 คน
โดยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ คิดเปนสัดสวนอาจารย : ผูชวยศาสตราจารย :
รองศาสตราจารย :ศาสตราจารย เปน 69 : 20 : 10 : 1 และจําแนกตามคุณวุฒิ ต่ํากวาปริญญาตรี : ตรี
: โท : เอก  คิดเปน 0 : 15 : 60 : 25

หนวย : คน

ต่ํากวา
ปริญญา

ตรี
รวม อ. : ผศ : รศ : ศ

อาจารย 101 35,703 70

ผูชวยศาสตราจารย 8 10,137 20

รองศาสตราจารย 0 4,951 9

ศาสตราจารย 1 447 1

ผลรวม 110 51,238 100

0 : 18 : 60 : 22 100
อาจารย 41 37,200 69

ผูชวยศาสตราจารย 2 10,620 20

รองศาสตราจารย 0 5,646 10

ศาสตราจารย 0 505 1

ผลรวม 43 53,971 100

0 : 15 : 60 : 25 100

ปการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ

ระดับการศึกษา

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

2549

8,258 22,639 4,705
604 5,890 3,635
118 2,009 2,824
18 51 377

8,998 30,589 11,541
ต่ํากวา ป.ตรี : ป.ตรี : ป.โท : ป.เอก

2550

7,741 23,924

113 2,223

8,370 32,283

5,494
502 6,077 4,039

13,275
ต่ํากวา ป.ตรี : ป.ตรี : ป.โท : ป.เอก

3,310
14 59 432



แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) [หนา 13]

ตารางที่ 1.8 สถานภาพการทํางานของบัณฑิต ประจําป 2549
จากการสํารวจสถานภาพการทํางานของบัณฑิต ประจําป 2549 พบวา บัณฑิตที่ตอบ

แบบสอบถามจํานวน 181,793 คน มีสถานภาพที่ทํางานแลว 136,373 คน (คิดเปนรอยละ 75)
ที่ยังไมไดทํางาน 33,165 คน (คิดเปนรอยละ 18) และกําลังศึกษาตอ 12,255 คน (คิดเปนรอยละ 7)
และเมื่อนําจํานวนผูสําเร็จการศึกษาป 2549 ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 340,301 คน มาประมาณการ
สถานภาพการทํางานของบัณฑิตคาดวา จะมีผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานแลวประมาณ 255,226 คน
ที่ยังไมไดทํางาน 61,254 คน และเปนผูที่กําลังศึกษาตอ 23,821 คน

สถานภาพการทํางาน
ของบัณฑิต

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถาม

 รอยละ

ประมาณการผูมีงานทํา
จากจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาปการศึกษา
2549

ทํางานแลว 136,373 75 255,226
ยังไมไดทํางาน 33,165 18 61,254
กําลังศึกษาตอ 12,255 7 23,821
รวมทั้งหมด 181,793 100 340,301
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ตารางที่ 1.9 ภาวการณมีงานทําของบัณทิตจําแนกตามประเภทสถาบันอุดมศึกษาประจําป 2549
(จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต)
สําหรับการสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตจําแนกตามประเภท สถาบัน

อุดมศึกษา พบวา บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 181,793 คน มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (จํากัดรับ) จํานวน 123,519 คน (คิดเปนรอยละ 68) บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ไมจํากัดรับ) มีเปนจํานวน 36,607 คน (คิดเปนรอยละ 20)
สวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีจํานวน 21,667 คน (คิดเปน
รอยละ 12)

หากพิจารณาตามภาวะการมีงานทํา จําแนกตามประเภทสถาบัน พบวา บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษามหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ประเภท มีอัตราเฉลี่ยรอยละของการมีงานทํา
ประมาณ 75

ประเภทสถาบันอุดมศึกษา รวม
รอยละของ
กลุม ม/ส

จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา
รอยละ

ของการมี
งานทํา

รัฐ(จํากัดรับ) 123,519 68 93,313 76
รัฐ(ไมจํากัดรับ) 36,607 20 27,066 74
เอกชน 21,667 12 15,994 74
รวม 181,793 100 136,373 75

ที่มา : จากรายงานสรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป 2549
(ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2551) โดย กลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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ตารางที่ 1.10 ประมาณการภาวะการมีงานทําของบัณทิตจําแนกตามประเภทสถาบันอุดมศึกษา
ประจําป 2549
จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาป 2549 ซึ่งมีจํานวน 340,301 คน และนํามาคิดประมาณ

การสถานภาพการทํางานของบัณฑิตคาดวา มีบัณฑิตที่มีงานทํา ประมาณ 256,447 คน แยกเปน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (จํากัดรับ) จํานวน 175,725 คน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ไมจํากัดรับ)
จํานวน 50,709 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 30,013 คน

ประเภทสถาบันอุดมศึกษา รวม
รอยละของ
กลุม ม/ส

จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา
รอยละของ
การมีงานทํา

รัฐ(จํากัดรับ) 231,217 68 175,725 76
รัฐ(ไมจํากัดรับ) 68,525 20 50,709 74
เอกชน 40,559 12 30,013 74
รวม 340,301 100 256,447 75
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วิสัยทัศนประเทศไทยสู ป 2570
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําวิสัยทัศนการ

พัฒนาประเทศในระยะ 20 ป ซึ่งมีขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริบทอุดมศึกษา พอสรุปไดดังนี้

1. สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย
1.1 โครงสรางเศรษฐกิจ ในป 2550 ที่ผานมานั้นเศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 4.8 ซึ่ง

เปนการขยายตัวที่ชาลงเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณภายในประเทศที่ทําใหความเชื่อมั่นภาค
ธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปลดลง จึงชะลอการใชจายและการลงทุนออกไป ประกอบกับมีแรง
กดดันซ้ําเติมจากความผันผวนในภาคการเงินที่ถูกกระทบตอเนื่องมาจากปญหาหนี้ดอยคุณภาพใน
ตลาดการเงินสหรัฐฯ รวมทั้งแรงกดดันจากราคาน้ํามันและภาวะเงินเฟอที่สูงขึ้นมากในชวงปลายป
ในป 2550 ที่ผานมาการใชจายครัวเรือนจึงมีการขยายตัวเพียงรอยละ 1.5 และการลงทุนภาคเอกชน
ชะลอลงมากโดยมีการขยายการลงทุนเพียงรอยละ 0.5

สําหรับแนวโนมในระยะ 20 ปขางหนา ภาคบริการนาจะเปนภาคเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศและเปนแหลงสําคัญในการสรางงานและรายไดที่เกิดจากโอกาสและกระแสแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของโลกและของไทย เชน ความรวมมือในภูมิภาคในเรื่องการขนสงและโลจิสติกส
กระแสการใชบริการ Outsourcing ความสามารถในการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ /
การศึกษา และแนวโนมความนิยมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ตลอดจนชื่อเสียงและ
ความเปนเอกลักษณของอาหารไทยที่ไดรับการยอมรับมากขึ้น กระแสและปจจัยเหลานี้จะมีสว น
ชวยให GNP และ GDP ของไทยขยายตัวไปพรอมๆ กันได

1.2 โครงสรางทางสังคมและประชากร

1.2.1 ประชากรวัยเด็ก (0-14 ป) มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 21.51 ป 2551 เปน
รอยละ 14.41 ป 2570 สงผลตอ (1) การกําหนดนโยบายและการลงทุนดานการศึกษาที่ตองมีการ
ปรับขนาด ประเภท ปริมาณนักเรียนแตละชั้นแตละระดับ ตลอดจนรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (2) โอกาสในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพและทั่วถึงมากขึ้นทั้งในดาน IQ, EQ, MQ และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) การเพิ่มโอกาสเขาถึงการศึกษาในระดับสูงใหกวางขวาง
หลากหลาย โดยเฉพาะสาขาที่เปนความตองการของประเทศ

1.2.2 ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) มีแนวโนมลดลงเชนกันจากรอยละ 67.37 ป
2551 เปนรอยละ 62.86 ป 2570 ขณะที่คนกลุมนี้เปนแกนหลักสําคัญตอการพัฒนาที่จะชวยเพิ่ม
ผลผลิตของประเทศ ประชากรวัยแรงงานตองรับภาระเพิ่มขึ้นจากประชากรวัยแรงงาน 6.9 คน ดูแล
ผูสูงอายุ 1 คน ป 2543 เปนประชากรวัยแรงงาน 2.8 คน ดูแลผูสูงอายุ 1 คน ป 2570 กําลังแรงงานที่
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ลดลงจะสงผลตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งหลายประเทศพบวา การที่ประ เทศมีจํานวน
แรงงานลดลงจะสงผลใหมีการลดลงของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) นอกจากวาผลิต
ภาพแรงงานจะเพิ่มขึ้นเร็วกวาอัตราการลดลงของกําลังแรงงาน ดังนั้น การพัฒนาประเทศให
เจริญเติบโตและแขงขันไดจึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคนโดยเฉพาะกําลังแรงงานใหมีผลิต
ภาพสูง ควบคูไปกับการดําเนินการดานนโยบายอื่นประกอบกันอาทิ การปรับโครงสรางภาคการ
ผลิต การนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต

1.2.3 ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเทาตัวทุกชวงอายุ โดย
ผูสูงอายุแบงออกเปน 3 กลุม คือ (1) กลุมผูสูงอายุที่พึ่งตนเองได (Independent Elderly) (60-69 ป) มี
สัดสวนมากที่สุดของประชากรวัยสูงอายุ รอยละ 58.08 (2) กลุมที่พอชวยเหลือตนเองได (Semi-
independent Elderly อายุ 70-79 ป) มีสัดสวนรองลงมา รอยละ 32.05 และ (3) กลุมที่ตองการความ
ชวยเหลือ (Dependent Elderly อายุตั้งแต 80 ป ขึ้นไป) มีขนาดเล็กที่สุด รอยละ 9.87 การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงอายุกอใหเกิดโอกาสในการพัฒนา โดยผูเกษียณอายุที่มี
ศักยภาพทั้งภาครัฐ เอกชน ปราชญชาวบานในชุมชนทองถิ่นที่มีประสบการณความรู ความสามารถ
จะเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการรวมกันพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ ขณะเดียวกันอาจ
กอใหเกิดขอจํากัดที่ตองเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งจากภาระคาใชจายภาครัฐที่จะ
สูงขึ้นอยางตอเนื่องในการดูแลกลุมผูสูงอายุดานตาง ๆ กลาวคือ (1) การพัฒนาการเรียนรู ปจจุบันมี
ผูสูงอายุประมาณรอยละ 80 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4 หรือไมไดรับการศึกษา (2) การ
สงเสริมการจางงาน มีผูสูงอายุเพียงรอยละ 30 ที่มีงานทํา (3) ดานสาธารณสุข ดูแลผูสูงอายุที่
เจ็บปวยดวยกลุมโรคเรื้อรัง เชน มะเร็ง โลหิตจาง ไตวาย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ซึ่งเปน
โรคที่มีคาใชจายสูง โดยมีการประมาณการในชวงป 2540-2554 คาใชจายในสวนนี้จะเพิ่มขึ้น 2.5
เทา จาก 14,340.9 ลานบาท เปน 35,549.7 ลานบาท (4) ปญหากลุมผูสูงอายุที่ยากจนและไรที่พึ่ง
โดยเฉพาะในเขตชนบท ซึ่งคาดวาจะมีจํานวนมากที่ตองมีการจัดสวัสดิการและระบบการ ดูแล
คุมครองใหเหมาะสม

1.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงในชวง 20 ปที่ผานมา และ
แนวโนมอนาคต 20 ปขางหนา ชี้ใหเห็นวาโลกกําลังเผชิญกับวิกฤติดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการปฏิบัติ เพื่อความอยูรอด
ในอนาคตอันใกล และเพื่อความอยูรอดของคนรุนตอไปดวย บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกมี
เครื่องบงชี้ที่สําคัญ ดังนี้ 1) การเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจโลกทําใหมีความตองการบริโภค
ทรัพยากรเปนจํานวนมาก 2) การใชทรัพยากรของโลกไมไดอยูบนพื้นฐานของการจัดการระบบ
นิเวศอยางยั่งยืน 3) การเชื่อมโยงกันทางภูมิศาสตรและระบบนิเวศในภูมิภาค 4) การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกรอน 5) วิกฤตอาหารและพลังงาน
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โดยมีประเด็นวิกฤติที่สงผลกระทบกับประเทศไทยในอนาคต ดังนี้ 1) ภาวะโลกรอน
2) วิกฤติทรัพยากรน้ํา 3) พื้นที่วิกฤติดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศสําคัญจะมีความเปราะบางตอ
การถูกบุกรุกทําลายมากยิ่งขึ้น 4) วิกฤติพืชอาหารและพืชพลังงาน 5) ความขัดแยงในการใช
ประโยชนที่ดิน

1.4 การบริหารจัดการ การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance)
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
การปกครอง โดยประเทศที่มีนิติธรรม (Rule of Law) มีสิทธิและสํานึกรับผิดชอบ (Voice and
Accountability) หรือมีการควบคุมคอรรัปชัน (Control of Corruption) สูง โดยเฉลี่ยแลว จะสามารถ
เพิ่มรายไดตอหัวไดถึง 3 เทาในระยะยาว และประเทศที่มีลักษณะเปดทางการเมืองสูง หรือมีความ
เปนประชาธิปไตยมาก จะสามารถเพิ่มรายไดประชาชาติถึงรอยละ 2.53 ตอป ในขณะที่ประเทศที่มี
ลักษณะการเมืองแบบปด เพิ่มรายไดประชาชาติไดเพียงรอยละ 1.41 ตอป

ดัชนีวัดการบริหารจัดการที่ดี ไดชี้วาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และตอเนื่องถึงป
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2549 - 2550) ภาพลักษณการบริหารจัดการที่ดีของประเทศ
ไทยมีแนวโนมลดลง และมีคะแนนอยูในระดับปานกลางอยูระหวาง 5.60 - 6.74 จากคะแนนเต็ม 10
โดยในป 2549 ซึ่งเปนปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 คะแนนการบริหารจัดการที่ดีปรับตัว
ลดลงอยูที่ 5.60 คะแนน และป 2550 ซึ่งเปนปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 คะแนนการบริหาร
จัดการที่ดีไดลดลงไปอยูที่ 5.36 คะแนน เนื่องจาก 1) ภาพลักษณการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขต
3 จังหวัดชายแดนภาคใต 2) การขาดเสถียรภาพทางการเมือง 3) การควบคุมคอรรัปชันที่ยัง
ไมเขมแข็งเทาที่ควร

2. ภาวะแวดลอมของการพัฒนาในชวง 20 ปขางหนา
ในอนาคต 20 ปขางหนาประเทศไทยและโลกอาจตองเผชิญปญหาและความ

เปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมือง และกระท บในระดับประเทศ
อุตสาหกรรม ชุมชน ครัวเรือน จนถึงความคิดและพฤติกรรมของคน โดยมีปจจัยหลักที่สําคัญ
10 ประการ ประกอบดวย แนวโนมปจจัยภายนอก 7 ประกอบดวย (1) การรวมตัวทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค (2) เศรษฐกิจโลก (3) การเปลี่ยนแปลงทางดานการเงิน (4) ประชากรสูงอายุในโลก
(5) เทคโนโลยี (6) พลังงาน (7) ภาวะโลกรอน สําหรับแนวโนมภายในประเทศไทย ประกอบดวย
(8) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ (9) สังคมผูสูงอายุ และ (10) การเปลี่ยนแปลงความเปน
เมือง โดยปจจัยหลักทั้ง 10 ประการที่คาดวาจะสงผลถึงภาวะแวดลอมของการพัฒนาที่ประเทศไทย
ตองเผชิญในอนาคตเปนแนวโนมที่มีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดขึ้นอยางไรก็ตามก็มีความเสี่ยงของ
ปจจัยอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบใหภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปจากแนวโนมหลัก
เชน
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2.1 ปจจัยภายนอก ไดแก วิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งนักเศรษฐศาสตรของ IMF คาดการณ
วาเศรษฐกิจจีนยังมีความเสี่ยงที่ประสบกับการขยายตัวไดเพียงรอยละ 6 ในระยะ 2 ปขางหนาซึ่งถือ
วาเปนวิกฤตเศรษฐกิจของจีน หรือเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังมีปญหาการขาดดุลการคาและดุลการคลังใน
ระดับสูง และไดขายพันธบัตรใหแกประเทศตางๆ ไปมากกวา 2 ลานลาน ดอลลาร สรอ. ในอนาคต
จึงยังมีความเสี่ยงจากวิกฤตการขาดความเชื่อมั่นในคาเงินดอลลารและเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งจะสงผล
ตอเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอื่นๆ เชน ภัยพิบัติ การกอการราย และสงครามนิวเคลียร
เปนตน

2.2 ปจจัยภายใน ที่หากเกิดขึ้นจะทําใหประเทศไทยไมสามารถปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะแวดลอมของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไดแก กรณีที่คนไทยไมพรอม
สําหรับโลกยุคโลกาภิวัตนและสังคมฐานความรู ซึ่งอาจจะมีความเปนไดถาระบบการศึกษาไมได
เตรียมคนใหพรอม ดังนั้น ประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญควรเปนเรื่องของการปฏิรูประบบการศึกษา
นอกจากนั้นปญหาระยะสั้นที่อาจสงผลยืดเยื้อจนเปนอุปสรรคตอการดําเนินมาตรการระยะยาวที่
ตอเนื่องหรือเกิดการสูญเสียบรรยากาศการลงทุนของประเทศอยางยาวนาน เชน ความวุนวายทาง
การเมืองหรือความขัดแยงภายในประเทศ เปนตน

3. บทสรุปวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาสูป 2570

สศช. ไดกําหนดวิสัยทัศนประเทศไทยป พ.ศ. 2570 ไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความ
เปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลัก
ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง
อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก
สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” และเพื่อใหการพัฒนาประเทศกาวไปสู
วิสัยทัศนประเทศไทยในป พ.ศ. 2570 ประสบความสําเร็จนั้น มีหลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญๆ
คือ

3.1 พันธกิจของประเทศ คือ 1) การพัฒนาตองอยูบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจประเทศไทยใหพึ่งตนเองและแขงขันไดในตลาดโลก
3) ปรับโครงสรางทางสังคมใหมีความเอื้ออาทรและพึ่งพาตนเองได สามารถดํารงอยูอยางมั่นคง
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลง 4) รวมมือกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให เกิดความอุดมสมบูรณ  ประชาชนตองดํา เนินชีวิตดวยจิตสํานึกในคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 5) เสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยควบคูกับการ
บริหารจัดการที่ดีเพื่อสรางสันติสุขและความเปนธรรมในสังคมไทย
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3.2 เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ 1) ระบบโครงสรางเศรษฐกิจที่พึ่งพาตัวเองเพิ่ม
มากขึ้น มีความมั่นคงดานอาหาร/พลังงาน และเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 2) ประเทศ
ไทยเชื่อมโยงและเปนหุนสวนพัฒนากับประเทศเพื่อนบานและอนุภูมิภาค 3) สังคมไทยเปนสังคม
แหงการเอื้ออาทร (Caring Society) มีความมั่นคง ปลอดภัย พึ่งตนเองได และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 4) ประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่ดี เปนแหลงทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณของภูมิภาคและโลก 5) ประเทศไทยมีการ
พัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดีใหอยูในกลุมประเทศผูนํารอยละ 25 แรกของโลกในป 2570
(ป 2550 ไทยอยูในกลุมรอยละ 50 แรก) และ 6) ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท
ในการพัฒนา และแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นมากขึ้นและอยางเปนธรรมาภิบาล

3.3 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ
3.3.1 ดานเศรษฐกิจ พัฒนาภาคการผลิตที่มีความเชื่อมโยงกันสูงระหวางภาค

เกษตรอุตสาหกรรม และบริการนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มพัฒน าประเทศใหมีบทบาทนําดาน
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคในรูปแบบพันธมิตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาค พัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจของประเทศไทย ใหเปนฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ มีความยั่งยืนของระบบนิเวศน และความอยูเย็นเปนสุขของสัง คมไทย พัฒนาความ
มั่นคงดานแหลงพลังงานและพัฒนาเครือขายโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสใหเชื่อมโยง มี
คุณภาพ และเพียงพอตอการตอบสนองการปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการใหมีความ
เขมแข็งและแขงขันได

3.3.2 ดานสังคม ปรับโครงสรางทางสังคมรองรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยง
กับการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ สงเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนในกระบวนการพัฒนา
รวมทั้งตองมีการพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงอายุ และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสภาพสังคมในอนาคต

3.3.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศนดาน
สิ่งแวดลอมสูการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติอยางสมดุล ปรับการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจสูการผลิตที่ยั่งยืน สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร คุมครองพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดลอม
และระบบนิเวศที่เปราะบาง และตองมีการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมและการจัดสรรทรัพยา กร
อยางเปนธรรม

3.3.4 ดานธรรมาภิบาล เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดขึ้น
เปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนไทยในทุกระดับ เสริมสรางความเขมแข็ง ความ
เปนอิสระและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน สรางภาคราชการที่มี
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ประสิทธิภาพ ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความตองการของประชาชนและทํางานรวมกับ
ทองถิ่น/ชุมชน เพิ่มการมีสวนรวมของภาคประชาชน/ประชาสังคมในการบริหารจัดการประเทศให
เขมแข็ง สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล ปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมใหมีความเปนอิสระ เปนกลางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีสวนรวม และตองพัฒนาระบบ
และกลไกการปองกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบใหมีพลัง และมีประสิทธิภาพในทาง
ปฏิบัติ
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงานในชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการกําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาอุดมศึกษา  โดยไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-
2549) เปนแผนที่จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปาหมายทั้งหมด 158 แหง  แบงเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
27 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง มหาวิทยาลัยสงฆ 2
แหง  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 62 แหง  และวิทยาลัยชุมชน 18 แหง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวันและวิทยาลัยชุมชน เปนสถาบัน
ที่เขามารวมอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในป 2547 สําหรับแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 ไดกําหนดจุดมุงหมายสูงสุดของการพัฒนาอุดมศึกษา คือ การทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
และความอยูดีมีสุขของคนไทย

การดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
ไดสิ้นสุดในป พ .ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดดําเนินการประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 โดยมีขอจํากัดในการประเมินผลการดําเนินงาน คือ  รัฐบาลในชวงป พ .ศ.
2544-2549 ไดประกาศใชนโยบายและยุทธศาสตรชาติเปนหลักในการพัฒนาประเทศ  โดยรัฐบาล
ไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป และใหหนวยงานตาง ๆ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป  ทําใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดทิศทางและ
เปาหมายการพัฒนาตามนโยบาย ยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิบัติราชการดังกลาวเปนหลัก  โดยลด
ความสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 อีกทั้ง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 มิไดถูกนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  จึงอาจมีผลกระทบตอการนําแผนไปสูการปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษาได  ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษ าบางสวนมิไดนําแผนพัฒนาสถาบันที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 มาใช  จึงไมมีการประเมินผลระหวางดําเนินการ (Formative
evaluation) และไมมีการปรับแผนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของประเทศดวย  ดังนั้น การ
ประเมินการดําเนินงานในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตาม
แผนของสถาบันอุดมศึกษาในชวงจุดเริ่มตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 กับผลการดําเนินงานเมื่อ
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สิ้นสุดแผนดังกลาว  การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-
2549) มีสาระสําคัญของผลการประเมิน สรุปไดดังนี้

1. ผลการพัฒนาตามเปาหมายของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9
(พ.ศ.2545-2549)

1.1 ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ
1.1.1 นักศึกษาเขาใหม
ในภาพรวมอุดมศึกษาของประเทศ พบวา สถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัดรับนักศึกษา

เขาใหมรวมจํานวน 3,932,824 คน  จากเปาหมายของแผนจํานวน 5,409,094 คน  ซึ่งต่ํากวา
เปาหมายรอยละ 27 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ในระดับปริญญาเอก มีนักศึกษาเขาใหม
ต่ํากวาเปาหมายมากที่สุดรอยละ 44 รองลงมาในระดับปริญญาโท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 42 เมื่อ
จําแนกตามกลุมสาขา พบวา กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
เดิม สามารถรองรับนักศึกษาเขาศึกษาในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูงกวาเปาหมาย
ของแผนรอยละ 2 ในขณะที่กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับนักศึกษาเขาใหมไดต่ํากวา
เปาหมาย รอยละ 40

1.1.2 นักศึกษารวม
ในภาพรวมอุดมศึกษาของประเทศ  พบวา สถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัดและทุกป

การศึกษามีนักศึกษารวมจํานวน 2,243,882 คน จากเปาหมายของแผนจํานวน 3,256,066 คน ซึ่ง
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 31 เมื่อจําแนกตามกลุมสาขา พบวา กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ในปการศึกษา 2548 มีนักศึกษารวมในกลุมสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรต่ํากวาเปาหมายมากที่สุด รอยละ 35 (นักศึกษารวม 945,768 คน จาก
เปาหมายจํานวน 1,458,400 คน)

1.1.3 ผูสําเร็จการศึกษา
ในภาพรวมอุดมศึกษาของประเทศ  พบวา สถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัดและทุก

ระดับการศึกษา  มีผูสําเร็จการศึกษารวมจํานวน 2,593,382 คน  จากเปาหมายของแผนจํานวน
3,668,718 คน ซึ่งต่ํากวาเปาหมายรอยละ 29 เมื่อจําแนกตามกลุมสาขา พบวา กลุมสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม  มีผูสําเร็จการศึกษาในกลุมสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ต่ํากวาเปาหมายของแผนมากที่สุด รอยละ 33
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1.2 ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ
1.2.1 ดานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และความเปนเลิศทางวิชาการ

(Quality and Excellence)
ในภาพรวมสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงเสริมสนับสนุนและ

พัฒนามาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง  และสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินโครงการ /
กิจกรรมที่สะทอนถึงคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่
หลากหลาย  เชน  หลักสูตร e-Learning หลักสูตรสหกิจศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence) เพื่อมุง
ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงความเปนเลิศ  และ /หรือแหงการวิจัย (Excellence or Research
University)

1.2.2 ดานการขยายโอกาสการเขาสูการศึกษาระดับอุดมศึกษา และความเทาเทียม
กันของโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Access and Equity)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในดาน
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกคนที่มีความรู  ความสามารถ  และมีศักยภาพในการ
เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดวยความเสมอภาคและเปนธรรม พัฒนาปรับปรุงระบบการคัดเลือก
(Admissions) และมีการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  สนับสนุนการจัดการศึกษา
และฝกอบรมดานวิชาการและวิชาชีพที่สอดคลองและตั้งอยูบนพื้นฐานความตองการและปญหาที่
แทจริงของสังคม  มีการสงเสริมการศึกษาทางไกล และพัฒนาการเรียน การสอนเปนระบบ
e-Learning

1.2.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา และระบบการ
ตรวจสอบ (Efficiency and Accountability)

ในภาพรวมสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงเสริมและสนับสนุนให
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่คลอ งตัว โดยการสนับสนุนใหเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  พัฒนาระบบงบประมาณ  ระบบบัญชี  และกฎหมาย  ใหเอื้อตอการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุดมศึกษา และในภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและเตรียมความพรอมในดานการบริหารบุคลากร  การบริหารวิชา การ  การ
บริหารการเงิน  และปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ  นอกจากนี้ยังได
พัฒนาระบบการประเมินผลการทํางานที่เนนความโปรงใสและเปนธรรมมากขึ้น
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1.2.4 ดานความสอดคลองของผลผลิตของอุดมศึกษากับความตองการของสังคม
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ (Relevance and Delivery)

ในภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิมมุงเนนสูความ
เปนเลิศ ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏและวิทยาลัยชุมชนสวนใหญเนน
การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและตลาดแรงงาน  และจากการสํารวจการ
ไดงานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตและความพึงพอใจจากนายจาง พบวา  บัณฑิตที่
จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญ รอยละ 78.43 ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
โดยไดรับความพึงพอใจจากนายจางในระดับมาก

1.2.5 ดานการพัฒนาความเปนสากลของอุดมศึกษาไทย และการเปดสูภูมิภาค
(Internationalization and Regionalization)

ในภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาไดมุงเนนสูความเปนสากลในทุกดาน  ทั้งในดาน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (bilingual  education) โดยจัดทําโครงการความรวมมือกับ
ตางประเทศ (Joint International Programs) แลกเปลี่ยนอาจารยผูสอนและนักศึกษา  และจัดตั้งศูนย
การศึกษานานาชาติในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น  และมีการเปดสอนหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรที่ใหนักศึกษาในอนุภาคลุมแมน้ําโขง ไดแก เวียดนาม จีน และเขมร เขามาศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น  มีการเปดศูนยภูมิภาคศึกษาและทําความตกลงกับประเทศเพื่อนบาน มีการปรับหลักสูตร
และเนื้อหาใหเอื้อตอการเรียนการสอนของนักศึกษาตางชาติทั้งในระบบชั้นเรียนและการสอน
ทางไกล

1.2.6 ดานสงเสริมภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการจัดการอุดมศึกษาและการใชการ
บริหารการจัดการแบบเอกชนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (Privatization and Corporatization)

ในภาพรวมสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงเสริมและสนับสนุนให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น  โดยแกไขปรับปรุง
กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  และสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญใหความสําคัญในการสรงเสริมให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน ความรวมมือในการพัฒนา
หลักสูตรและการวิจัย  การสงเสริมประสบการณการเรียนรูใหกับนักศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร
สหกิจศึกษา  การสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดการศึกษา  ตลอดถึงการเข ามามีสวนรวม
รับภาระและลงทุนในการจัดการศึกษาโดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น

1.2.7 ดานการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ได

กําหนดหลักการของแผนเนนเศรษฐกิจพอเพียง  แตมิไดกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนา
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ที่ชัดเจน  อยางไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาไดมีการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ในรูปแบบตาง ๆ เชน มีการจัดตั้งหนวยงานวิจัยทางดานเศรษฐกิจพอเพียง  จัดทําโครงการวิจัยและ
กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําโครงการ
วิจัยและกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง  การ
วิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัยและบริการทางวิชาการ
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจทฤษฎีใหม  เปนตน

2. ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9
(พ.ศ.2545-2549)

2.1 ดานนโยบายและแผนและกลไกการบริหารแผนไปสูการปฏิบัติ
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกประเทศ  เชน  การเปด

เสรีทางการศึกษา  เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  การปรับเปลี่ยนโครงสราง
องคกรของกระทรวงศึกษาธิการ  และการประกาศใชนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลเปนแกน
หลักในการพัฒนาประเทศ  โดยใหความสําคัญกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  และแผน
ยุทธศาสตรเปนกรอบทิศทางในการพัฒนา ลดความสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ทําให
สถาบันอุดมศึกษาตองปรับแผนของสถาบันใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  สงผลให
สถาบันอุดมศึกษามีหลายแผนและมีความซ้ําซอน  ระบบงานขาดความเชื่อมโยงของแผนในแตละ
ระดับ/หนวยงาน ทั้งแผนระดับชาติ  ระดับจังหวัด  และระดับสถาบัน  ขาดความชัดเจนในกรอบ
ทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ

2.1.2 เปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ขาดการวิเคราะหศักยภาพ
ของแตละสถาบันและขาดการวิเคราะหความตองการ (Demand) ของตลาดแรงงานและความ
ตองการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอยางแทจริง  ทําใหสถาบันอุดมศึกษาผ ลิต
บัณฑิตไมสอดคลองกับความตองการของประเทศ  และแผนดังกลาวไมเปนแผนเชิงรุก  และไมมี
ระบบการจัดทําแผนและตัวชี้วัดที่ชัดเจนในแผนดังกลาว

2.1.3 กลไกหรือองคกรหลักในการขับเคลื่อนและการกํากับติดตามและ
ประเมินผลในระดับสวนกลาง  ยังไมมีระบบที่ชัดเจนในเชิงปฏิบัติ  มีความลาชา และไมมีความ
ตอเนื่องในการดําเนินการ ทําใหสถาบันอุดมศึกษาไมทราบทิศทางในการจัดทําแผนรองรับและ
แนวทางการในการประเมิน
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2.1.4 ความชัดเจนในเชิงนโยบายในดานตางๆ เชน การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ  สงผลใหบุคลากรบางสวนขาดความมั่นใจและลาออกจากราชการ  การปฏิรูประบบการเงิน
อุดมศึกษา  สงผลตอการตัดสินใจเขาเรียนของนักศึกษา  การเปดสอนหลักสูตรและการแขงขันใน
การจัดการศึกษาในหลักสูตรบางสาขา ทําใหสถาบันอุดมศึกษาตองปรับแผนใหสอดคลองกับ
นโยบาย

2.2 ดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2.2.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการควบคุม  ติดตาม และการประกันคุณภาพ

ทั้งภายในและภายนอกของหนวยงานที่เกี่ยวของ  มีแนวปฏิบัติที่มีความหลากหลาย ไมสอดคลอง
กันระหวางมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพและมีความซ้ําซอนในการปฏิบัติ  ทําใหสถาบันการศึกษา
เกิดความสับสนในทิศทางการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ ประกอบกับผูบริหารยังไมใหความสําคัญ
ในการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา

2.2.2 เกณฑดานคุณภาพมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบาง
เกณฑไมเหมาะสม  โดยเฉพาะเกณฑที่กําหนดสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยระดับปริ ญญาโท :
ปริญญาเอก  ในสัดสวน 50 : 50 เปนเกณฑที่ดําเนินการไดยาก  เพราะไมอาจสรรหาบุคลากรระดับ
ปริญญาเอกเพื่อบรรจุใหมได  ประกอบกับการพัฒนาบุคลากร   โดยใหทุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกจะตองใชเวลา  และการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ยังไมมีกลไกที่ชัดเจนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ

2.2.3 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  ยังขาด
ความเชื่อมโยง  โดยเฉพาะดานคุณภาพการศึกษา  ทําใหสงผลตอคุณภาพของการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเปนผูรับผลผลิตโดยตรงจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2.4 การสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย ทั้งในดานงบประมาณและบุคลากรดาน
การวิจัยไดรับการสนับสนุนและสงเสริมในปริมาณที่ยังไมสามารถใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความ
เปนเลิศ  นอกจากนี้ยังขาดการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน  การบริหารและจัดการทรัพยสินทางปญญา  รวมถึงการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ

2.3 ดานงบประมาณและการใชทรัพยากรรวมกัน
2.3.1 การจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาแล ะแผน/

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยยังเปนการจัดสรรงบประมาณตามฐานเดิม  ไมไดนําวิธีการ
จัดสรรงบประมาณตอหัวนักศึกษามาใช  ทําใหมหาวิทยาลัยบางแหงไดรับงบประมาณในสัดสวนที่
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ต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่นที่เปดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน  ไมเกิดสภาพคลองทางการเงิน  ทําให
มหาวิทยาลัยที่จะตองพัฒนาอยางตอเนื่องมีงบประมาณไมเพียงพอ  จําเปนตองใชเงินรายไดเพิ่มขึ้น
สงผลกระทบตอการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว  ขณะเดียวกันภาครัฐมีขอจํากัดดานการ
สนับสนุนงบประมาณแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  สําหรับงบสนับสนุนของรัฐผานสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ยังมีความไมชัดเจนและยังไมไดนําแผนมาเปนตัวกําหนดในการ
กระจายงบประมาณสูสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

2.3.2 การใชทรัพยากรอุดมศึกษารวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ยังไมมีความชัดเจน  แมจะมีกฎระเบียบที่เอื้อใหใชบุคลาก รรวมกันได
แตยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติ

2.4 ดานบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญ  ยังขาดแคลนบุคลากร  โดยเฉพาะผูที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ขาดการวางแผนเพื่อจัดหาบุคลากรทดแทนผูเกษียณอายุสายวิชาการ  การจัด
สรรอัตรากําลังสายวิชาการไมเปนไปตามเกณฑของสํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในเรื่องสัดสวนอาจารยตอจํานวนนิสิตนักศึกษา  สัดสวนคุณวุฒิ  และมีปญหาดานการเกลี่ย
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภาระงาน  เนื่องจากการลดอัตรากําลังคนภาครัฐ  ไมสามารถขยายไดและ
การจางอาจารยอัตราจางมีอัตราการลาออกสูง  เนื่องจากไมมีความกาวหนาและไมมั่นคงในอาชีพ
ทําใหมหาวิทยาลัยตองสูญเสียงบประมาณในการจางและพัฒนาบุคลากรใหม  ซึ่งอาจทําใหมี
ผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ  ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาบางแหง  ยังไมมี
ความชัดเจนเชิงนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร  เปนผลใหมีจํานวนบุคลากรนอย  ไมสอดคลอง
กับภาระงานและโครงสรางองคกร  ทั้งคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยไมเปนไปตาม
เกณฑ

2.5 ดานระบบฐานขอมูล
ระบบการเชื่อมตอการใหบริการทางอินเตอรเน็ทผานระบบเครือขายสารสนเทศ

เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังมีประสิทธิภาพไม
เพียงพอ  การเชื่อมตอระบบฐานขอมูลมีปญหา  ประกอบกับระบบสารสนเทศมีความหลากหลาย
เกิดความซ้ําซอนและขอมูลไมเปนรูปแบบเดียวกัน  ฐานขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน
กระทรวง  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมมีการเชื่อมต อกันทั้งระบบ  สงผลตอ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและการรายงานผลขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา
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2.6 ดานนักศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)

ไดกําหนดเปาหมายนักศึกษา ทั้งนักศึกษาเขาใหม  นักศึกษาทั้งหมด และผูสําเร็จการศึกษา  สูงกวา
จํานวนนักศึกษาที่เสนอของบประมาณ ในป 2545-2546 สงผลใหจํานวนนักศึกษาดังกลาวต่ํากวา
เปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ไมสอดคลองกับความเปนจริง  ดังนั้น การจัดทําแผนครั้ง
ตอไป  ควรกําหนดเปาหมายของนักศึกษาโดยคาดการณจากประชากรในกลุมอายุที่จะเขาสู
อุดมศึกษา  สาขาวิชาที่จําเปนและเปนที่ตองการของประเทศ  จํานวนบัณฑิตในสาขานั้น ๆ ที่มีอยู
ในปจจุบัน
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บทที่ 3
วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร

1. วิสัยทัศน
วิสัยทัศนสําหรับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในชวงแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) ภายใตกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) มีดังนี้

1) สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุงตอบสนองผู เรียนในวัยเรียน
วัยทํางาน และวัยสูงอายุ เพื่อรองรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบตางๆ รวมทั้งการเรียนรูตลอดชีวิต และ
สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนา
ประเทศในกระแสโลกาภิวัตนได

2) อุดมศึกษาไทยมีศักยภาพในการสรางความรูและนวัตกรรม และมีสวนรวมในการ
แกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และมุง
สูการเปนศูนยกลางทางการศึกษา (Education Hub) และการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค บนพื้นฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการแขงขันในระดับสากล สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ชุมชน โดยใชกลไกธรรมาภิบาล เครือขายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ

2. เปาหมายหลักของการพัฒนาอุดมศึกษา
2.1 เปาหมายการพัฒนาอุดมศึกษาที่สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับ

ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
1) มุงยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มี

คุณภาพ และมีสมรรถนะสากล สามารถเรียนรูการใชชีวิตในสังคม และปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต

2) มุงพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแขงขัน
ในระดับสากล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและทองถิ่นบนพื้นฐานของ
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เสรีภาพทางวิชาการ และเอกภาพเชิงระบบ โดยใชกลไก ธรรมาภิบาล เครือขายอุดมศึกษาทั้ง
ประเทศ

3) มุงแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสวนชวย เหลือบรรเทาความ
เดือนรอนจากวิกฤติดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการวางงาน

4) มุงปฏิรูปอุดมศึกษาทุกดาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย

2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) ไดกําหนด

เปาหมายภายในป 2554 ไวดังนี้
1) มีผูเขาเรียนอุดมศึกษาของประเทศไมนอยกวารอยละ37 ของประชากรวัย

18-24 ป หรือจํานวนประมาณ 2,242,970 คน

2) เพิ่มสัดสวนผูเขาศึกษาอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : ดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจากเดิม 28 : 72 เปน 33 : 67

3) มุงปฏิรูปการพัฒนาอาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มสัดสวนคุณวุฒิ
อาจารยระดับปริญญาเอกใหเปนรอยละ 30

4) ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีงานทําไมนอยกวารอยละ 75

5) ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนผูมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกของการเปนผูประกอบการ สามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีความสามารถดานวิเคราะห สังเคราะห สามารถใชเทคโนโลยี
พื้นฐานไดเปนอยางดี มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ

6) มีสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับในเวทีโลกอยางนอย 5 แหง

7) ชะลอการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหมในชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 สําหรับการจัดการอุดมศึกษาเอกชนใหคํานึงถึงความเชี่ยวชาญ ความ
ตองการในการพัฒนาประเทศ พื้นที่ใหบริการ และแนวโนมประชากร

8) เนนการมีสวนรวมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการ
ในการเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และพัฒนาแรงงานที่มีความรูใหม เพื่อ
แกปญหาของทองถิ่น รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของไทยในการแขงขันกับนานาประเทศ
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9) เพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถิ่นไทย

10) เพิ่มจํานวนผูเรียนอุดมศึกษานอกเหนือชวงอายุ 18-24 ป โดยใชระบบสะสม
หนวยกิตในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต

11) มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษาที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมกํากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการบริหารจัดการ การเงิน คุณภาพมาตรฐาน
สถิติอุดมศึกษาและการรายงาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษาไทย
3.1 การพัฒนาอุดมศึกษาไทยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เปาหมาย
1) ชะลอการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สําหรับการจัดการอุดมศึกษาเอกชน

ใหคํานึงถึงความเชี่ยวชาญ ความตองการในการพัฒนาประเทศ พื้นที่การใหบริการ และแนวโนม
ประชากร

2) ยุบเลิก/ยุบรวมสาขาวิชาที่ซ้ําซอนหรือที่มีมากเกินไป

3) ปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย

4) พัฒนาบัณฑิตทั้งเรื่องวิชาการและการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

5) มีการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุมตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน
ประกอบดวย (1) กลุมวิทยาลัยชุมชน โดยใหมีสัดสวนอาจารยปริญญาเอก 10% และนักศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 20 : 80 (2) กลุมสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตผูนํา โดยใหมีสัดสวนอาจารยปริญญาเอก 50% และนักศึกษาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 60 : 40 (3) กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะ
ทาง โดยใหมีสัดสวนอาจารยปริญญาเอก 70% และนักศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 60 : 40 และ (4) กลุมสถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  โดยใหมีสัดสวนอาจารยปริญญาเ อก 100% และ
นักศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 90 : 10
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มาตรการ
1) ชะลอการขยายตัวในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และให

เนนการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากประชากรวัยเรียน 18-24 ป ที่จะเขาเรียนอุดมศึกษามี
จํานวนอัตราการเพิ่มที่ลดลง ตั้งแตป พ.ศ.2549 เปนตนไป แตตองคํานึงถึงการกระจายตัวตามแหลง
ประชากร ความไมเทาเทียมทางการศึกษา  การกําหนดนโยบายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่เครือขายความ
รวมมือและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับการจัดการอุดมศึกษาเอกชนให
คํานึงถึงความเชี่ยวชาญ และความตองการในการพัฒนาประเทศ พื้นที่การใหบริการ และแนวโนม
ประชากร

2) ดําเนินการปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย

3) ยกระดับวัยแรงงานที่มีความรู (Knowledge Workers) นอกเหนือจากการผลิต
บัณฑิต และสงเสริมการวิจัยและการทํางานรวมกันระหวางอุดมศึกษาและภาคเอกชน โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมรายสาขา เพื่อใหประเทศพึ่งตนเองไดทุกดาน

4) จัดทํา Tracer Study ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระบบอุดมศึกษาโดยรวม
เพื่อติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ
ตัวบัณฑิต เพื่อใชประกอบการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  และการวางแผนอุดมศึกษาอยางมี
ระบบ

5) จัดทําหลักเกณฑและกลไกการกํากับและตรวจสอบและ จัดตั้งศูนยสถิติ
อุดมศึกษาที่สามารถประมวลขอมูลที่ถูกตองเพื่อใชเปนเครื่องมือเชิงนโยบายและการเงินในการให
เกิดผลทางปฏิบัติเพื่อใหลดเลิกหลักสูตรที่ไมเปนที่ตองการของสังคมและแรงงาน รวมทั้ง ลดเลิก /
สถาบันที่มีปญหาคุณภาพอยางรุนแรง

6) ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ รวมทั้ง
จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใชเปนเครื่องมือที่มุงเนนการประกัน
คุณภาพบัณฑิตดวยการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcome) ที่คาดหวังของบัณฑิต
ทั้งดานวิชาการ ทักษะอื่นๆ ที่จําเปนเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม

7) สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อการเขาถึงอุดมศึกษา โดยใชประโยชน
จากระบบเครือขายที่ครอบคลุมทั้งประเทศ ทั้งผูอยูในวัยเรียน และวัยแรงงาน รวมทั้งผูสูงอายุ

8) ใหมีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ 1) กลุมวิทยาลัยชุมชน 2) กลุม
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตผูนํา 3) กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง  และ 4) กลุม
สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก *
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9) ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรที่เนนการเรียนรู เรื่องสันติศึกษา คุณคาของ
สังคมพหุลักษณ และวัฒนธรรม เพื่อสรางสังคมที่อยูรวมกัน พึ่งพาซึ่งกันและกันและลดความ
ขัดแยง

10) ใหมีรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุมนั้นๆ และมีกลไกในการรักษาและ
พัฒนาคณาจารย เพื่อปองกันสมองไหลไปนอกประเทศ

11) ใหสถาบันอุดมศึกษามีสวนชวยปลูกจิตสํานึกใหคนไทยเห็นคุณคาและภูมิใจ
ในความเปนไทย และยกระดับวัฒนธรรมไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทยใหเปนที่รูจั ก และยอมรับใน
ระดับนานาชาติ

12) สนับสนุนใหผูพิการไดมีโอกาสเขาศึกษาตอใน ม/ส และให ม/ส จัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหกับนักศึกษาพิการ

13) สนับสนุนให ม/ส ที่มีพื้นที่ตั้งในทองถิ่นไดมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อพัฒนา
ทองถิ่นมากขึ้น

14) สงเสริมให ม/ส พัฒนาผูเรียนทั้งดานความเปนเลิศทางวิชาการ และสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข

15) สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่
สอดคลองกับความตองการของประเทศมากขึ้น

หมายเหตุ * สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม คือ

1) กลุมวิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาค
การผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจาก
ภาคการเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสู
ความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตผูนํา หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนก ารพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน
ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได

3) กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิต
บัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตร
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ชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทํา
วิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาค
การผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ
ที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  และ

4) กลุมสถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัย รวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน นการผลิต
บัณฑิตที่เปนผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยู
ในแนวหนาระดับสากล มุงสรางองคความรู ทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ

3.2 การเชื่อมตอกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
เปาหมาย
1) สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเด็กตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง ทั้งเด็ก

ที่มีความสามารถพิเศษ  เด็กทั่วไป  และเด็กดอยโอกาส

2) กระบวนการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการปรับปรุงใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพครู

3) มีระบบการสะสมหนวยกิตในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรูตลอด
ชีวิต

4) ปรับปรุงระบบการคัดเลือกการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาใหไดผูเรียน
ตรงตามศักยภาพ และความถนัด

มาตรการ
1) สถาบันอุดมศึกษารวมกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาเด็กในทุกกลุมตาม

ศักยภาพ ทั้งเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  เด็กทั่วไป  และเด็กดอยโอกาส เพื่อเขาสูระบบอุดมศึกษา
ไดตามศักยภาพและความสามารถ โดยเฉพาะเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหมีการจัดระบบหลักสูตร
เกียรตินิยม

2) ทบทวนกระบวนการผลิตและพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพและ
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งสงเสริมใหมีคนดี คนเกงเขามา เรียนครู และพิจารณา
คัดเลือกผูเขาเรียนครูที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่เฉพาะกิจ รวมทั้งผสมผสานเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นเขาไป
ในการผลิตและพัฒนาครู
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3) จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันผลิตครู เพื่อพัฒนาสถาบันผลิตครูของ
ประเทศใหมีความเขมแข็งและมีคุณภาพในการผลิตครูที่มีคุณภาพและจริยธรรม

4) เปดโอกาสใหผูจบอาชีวศึกษาสามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดดวย
ความยืดหยุน รวมทั้งใหมีการสะสมหนวยกิตในลักษณะธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) เพื่อเปน
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากประสบการณในการ
ทํางาน และควรเปดกวางใหสอดรับกับระดับปฏิบัติการ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

5) สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทชวยทําความเขาใจและแนะแนว
การศึกษาตอใหนักเรียนในโรงเรียน เพื่อทราบทิศทางของตลาดแรงงาน และสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ

3.3 บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
เปาหมาย
1) มีศูนยความเปนเลิศที่เปนแหลงสรางผลงานทางวิชาการเฉพาะสาขาใน

สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอม และเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เพื่อจัดระเบียบทางวิชาการใหมใน
การจัดการบัณฑิตศึกษาและการวิจัย โดยใชโจทยหรือปญหาจากภาคการผลิตมาจัดทําเปนหลักสูตร
การศึกษา และวิจัยบูรณาการที่ชวยตอบโจทยปญหา

2) มีระบบการประเมินความพรอมในการวิจัยเพื่อสรางความเปนเลิศ

3) มีการพัฒนาระบบการวิจัยที่ชัดเจนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหมีมหาวิทยาลัย
วิจัยที่เปนหลักในการพัฒนาการวิจัยของประเทศ

4) มีหลักสูตรที่พัฒนารวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาและภาคธุรกิจเอกชน
รวมทั้งทองถิ่น เพื่อใหตรงกับความตองการของภาคเอกชนและชุมชน โดยเปนการจัดการศึกษาที่
บูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา และทํา งานตรง
ตามสาขาวิชาชีพ

5) อาจารยและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะวิชาการและ
สมรรถนะวิชาชีพที่เกี่ยวของ

มาตรการ
1) ประยุกตและปรับใชระบบการสนับสนุนงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา โดย

เนนระบบการประเมินความพรอมในการวิจัยเพื่อสรางความเปนเลิศ
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2) สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการวิจัยที่ชัดเจนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให
มีมหาวิทยาลัยวิจัยที่เปนหลักในการพัฒนาการวิจัยของประเทศ

3) สนับสนุนใหทํางานรวมกันในลักษณะเครือขายระหวางมหาวิทยาลัย กลุม
มหาวิทยาลัย ศูนยความเปนเลิศ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสรางพลังรวมในการพัฒนาความรูและ
เทคโนโลยีที่เพิ่มมูลคาในการผลิตของประเทศ

4) เรงรัดใหสถาบันอุดมศึกษารวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนและทองถิ่น พัฒนา
หลักสูตรที่ เปนความตองการของภาคธุรกิจเอกชน และชุมชน ตามบทบาทและภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงบริบทของประชาคมอาเซียนดวย

5) จัดใหมีการพัฒนาอาจารยและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อ
สรางอาจารยและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ และทักษะทางวิชาการ โดยเนนดานวิชาการ
ทักษะความเปนครู ความสามารถในการวิจัย และสมรรถนะวิชาชีพที่ เกี่ยวของ

6) สนับสนุนการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยใชกลไกของ
โครงการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

7) เพิ่มขีดความสามารถของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาการเปนศูนยกลาง
การศึกษา วิจัย และการประชุมสัมมนาในภูมิภาค

8) เพิ่มศักยภาพของบัณฑิตในดานการคิดวิเคราะห การแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการมีงานทําในอนาคต และรองรับการ
เขาสูการเปนประชาคมอาเซียน

9) ปฏิรูประบบอุดมศึกษาในดานตางๆ เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
โดยการกําหนดมาตรการและแนวทางในการรองรับและสงเสริมการเคลื่อนยายนักศึกษา การพัฒนา
ระบบการศึกษา การพัฒนาระบบการถายโอนหนวยกิต การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ฯลฯ

10) สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาทักษะในการทํางานของนักศึกษา
เพื่อใหไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและสามารถปฏิบัติงานไดทันที

11) สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงติดตามความกาวหนาของบัณฑิต
สม่ําเสมอ โดย สกอ.เปนหนวยกํากับ

12) สนับสนุนการทํา Benchmarking ในระดับหลักสูตร เพื่อใหเห็นผลผลิตของ
การจัดการเรียนการสอน
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13) สนับสนุนให ม/ส พัฒนาความรูและทักษะฝมือมาตรฐานใหแกผูถูกเลิกจาง
และผูวางงาน ใหสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ ใหสามารถ
หางานใหม หรือประกอบอาชีพอิสระเลี้ยงตนเองได

14) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัยและพัฒนาของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในรูปแบบตางๆ อยางสมดุล

3.4 การเงินอุดมศึกษา
เปาหมาย
1) สัดสวนที่เพิ่มขึ้นของเงินนอกงบประมาณ : งบประมาณอุดมศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐ

2) สัดสวนที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณดานการวิจัย : งบประมาณอุดมศึกษา

3) สัดสวนงบประมาณที่เนนการจัดสรรดานอุปสงค (demand side financing)
เพิ่มขึ้น

มาตรการ
1) ปรับรูปแบบการจัดการทางการเงินและการระดมทุนอุดมศึกษา โดยเนนการ

จัดสรรดานอุปสงค (demand side financing) มากขึ้น  และเนนการประเมินผลลัพธเปนหลัก

2) พัฒนารูปแบบการมีสวนรับภาระคาใชจายของอุดมศึกษา ทั้งผูเรียน ภาครัฐ
และภาคผูใชบัณฑิตตามสาขาที่ประเทศตองการ

3) พัฒนาวิธีการจัดสรรทรัพยากรในลักษณะ “กองทุนพัฒนาอุดมศึกษา” เพื่อ
การพัฒนาอุดมศึกษาโดยรวมใหตอเนื่อง ทั้งกองทุนทั่วไป กองทุนทรัพยสินถาวร กองทุนวิจัย
กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนสงเคราะห และกอ งทุนคงเงินตน
หรือกองทุนอื่น

4) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา และขยาย
กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น

5) สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามารถพึ่งตัวเองไดมากขึ้น

6) มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรและการเงินอุดมศึกษา
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3.5 โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู
เปาหมาย
1) มีการจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาส

การเขาถึงอุดมศึกษา และเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

2) มีศูนยสถิติอุดมศึกษาที่สามารถ เก็บรวบรวมและประมวล วิเคราะหและนํา
ขอมูลรายงานใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งมหาวิทยาลัยเจาของขอมูลนําไปใชประโยชน
ในการวางแผนตอไป

มาตรการ
1) สนับสนุนการใช เทคโนโลยีและการสื่อสารเ พื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึง

(Access) การใหบริการการเรียนรูทางไกล (Distance Learning) และการเรียนรูผานสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส (e-learning) ทั้งที่เปนการเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

2) จัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาระบบ “การเรียนรูตลอดชีวิต” ของอุดมศึกษา

3) สรางแรงจูงใจและการแขงขันเพื่อใหสงเสริมการเรียนรูอยางกวางขวาง โดย
นําสื่อการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาออกสูสาธารณะ (Open courseware) ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต

4) สนับสนุนการลงทุนและการบริหารจัดการในการจัดระบบ “เครือขาย
หองสมุดและแหลงเรียนรู” ของอุดมศึกษา

5) สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร” (Liberal Arts Education) ใน
ฐานะโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู

6) จัดใหมีศูนยสถิติอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาใหความรวมมือในการ
จัดเก็บขอมูลของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ นําไปสูการเก็บรวบรวม ประมวล วิเคราะห และนํา
ขอมูลรายงานใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และใชประโยชนในการวางแผนอุดมศึกษาของ
หนวยงานกลาง และของสถาบันอุดมศึกษา
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บทที่ 4
สรุปเปาหมายการรับนักศึกษาเขาใหม นักศึกษารวมทั้งหมด

และผูสําเร็จการศึกษา ในชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)

ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2254) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีเปาหมายการรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตระดับการศึกษาตางๆ
ดังนี้

1. เปาหมายเชิงคุณภาพ
1) ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีงานทําไมนอยกวารอยละ 75

2) บัณฑิตมีคุณสมบัติทางวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น ตรงกับการ
ประกอบวิชาชีพ

3) จัดทําระบบขอมูลผูสําเร็จการศึกษารายบุคคลในแตละป โดยแสดงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณลักษณะความสามารถของบัณฑิตผาน website เพื่อใหสถานประกอบการ
ตรวจสอบและคัดเลือกบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

4) ใชกลไกสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหบัณฑิตใชเวลาเรียนรูงานนอยลง
เขาใจระบบการทํางาน และปรับตัวไดรวดเร็ว มีมุมมองในงานอาชีพกวางขึ้น เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการทํางานของบัณฑิตใหมีงานทําเพิ่มขึ้น มีรายไดสูงขึ้น และเปนที่พอใจของ
องคกรผูใชบัณฑิต

5) สถาบันอุดมศึกษามีการวัดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

2. เปาหมายเชิงปริมาณ
1) เปาหมายการรับนักศึกษาเขาใหม

ตารางที่ 4.1 จํานวนนักศึกษาเขาใหมป 2549 – 2555 จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
ไดกําหนดเปาหมายการเพิ่มการรับนักศึกษา ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (รวมวิทยาศาสตรสุขภาพ) มากขึ้นทุกปทุกสาขาวิชาตามศักยภาพและความพรอมของ
สถาบันอุดมศึกษา สวนเปาหมายการรับนักศึกษาในกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมีเปาหมาย
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การผลิตลดลงเมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ  โดยมีเปาหมายสัดสวนการรับนักศึกษากลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : วิทยาศาสตรสุขภาพ เปน 60 : 33 : 7 ในป 2554

หนวย : คน

มน ุษยศาสตร 
และส ังคมศาสตร 

(% ) ว ิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

(% ) ว ิทยาศาสตร 
ส ุขภาพ

(% )

2549 544,690 100 394,389 72 124,786 23 25,515 5
2550 548,465 100 383,282 70 137,689 25 27,494 5
2551 553,936 100 373,269 68 151,060 27 29,607 5
2552 560,257 100 363,762 65 164,581 29 31,914 6
2553 566,578 100 354,255 63 178,102 31 34,221 6
2554 574,036 100 345444 60 191623 33 36969 7
2555 582,444 100 337,189 58 205,144 35 40,111 7

ป การศ ึกษา จ ํานวน น.ศ . เข าใหม 
(% )

กล ุมสาขาว ิชา

ตารางที่ 4.2 จํานวนนักศึกษาเขาใหมป 2549 – 2555 จําแนกตามระดับการศึกษา
ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 สนับสนุนใหสถาบัน

อุดมศึกษารับนักศึกษาเขาใหมทุกระดับตั้งแตระดับต่ํากวาปริญญาตรีขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาเอก
เพิ่มขึ้นทุกป โดยในป 2554 จะรับนักศึกษาเขาใหม จํานวนรวมทั้งสิ้น 574,036 คน

หนวย : คน
ระดับการศึกษา 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

1)ระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี

22,148 20,994 21,322 22,156 22,990 24,520 26,603

2)ปริญญาตรี 465,477 469,507 473,537 477,567 481,597 485,627 489,657

3)ปริญญาโท 54,028 54,661 55,428 56,389 57,350 58,752 60,548

4)ปริญญาเอก 3,037 3,303 3,649 4,145 4,641 5,137 5,636
รวม 544,690 548,465 553,936 560,257 566,578 574,036 582,444
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ตารางที่ 4.3 จํานวนนักศึกษาเขาใหมป 2549 -2555 จําแนกตามประเภทสถาบัน
ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 สนับสนุนใหมหาวิทยาลัย

เอกชนรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อแบงเบาภาระของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ
(ป 2554) มีเปาหมายสัดสวนการรับนักศึกษาใหมในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (จํากัดรับ) :
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ไมจํากัดรับ) : สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปน 63 : 21 : 16

หนวย : คน

รัฐ(จํากัดรับ) รัฐ(ไมจํากัดรับ) เอกชน รวม

2549 335,655 126,351 82,684 544,690 62 : 23 : 15

2550 339,919 125,000 83,546 548,465 62 : 23 : 15

2551 344,555 123,819 85,562 553,936 62 : 22 : 16

2552 349,847 122,800 87,610 560,257 62 : 22 : 16

2553 355,139 121,781 89,658 566,578 63 : 21 : 16

2554 361,568 120,762 91,706 574,036 63 : 21 : 16

2555 368,947 119,743 93,754 582,444 63 : 21 : 16

ปการศึกษา ประเภทสถาบันอุดมศึกษา

รัฐ(จํากัดรับ):รัฐ(ไมจํากัดรับ):เอกชน



แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) [หนา 43]

2) เปาหมายจํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด
ตารางที่ 4.4 จํานวนนักศึกษารวมป 2549-2555 จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 คาดวาจํานวนนักศึกษารวมใน
สถาบันอุดมศึกษาจะเพิ่มขึ้นทุกปโดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สวนกลุม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง  โดยในป 2554 จะมีนักศึกษารวม
จํานวน 2,158,317 คน และมีเปาหมายสัดสวนนักศึกษารวมทั้งหมดกลุมมนุษยและสังคมศาสตร :
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : วิทยาศาสตรสุขภาพ เปน 67 : 26 : 7

หนวย : คน

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

(%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

(%) วิทยาศาสตร
สุขภาพ

(%)

2549 1,837,625 100 1,370,099 75 389,264 21 78,262 4
2550 1,904,203 100 1,375,698 72 439,422 23 89,083 5
2551 1,949,085 100 1,388,816 71 452,588 23 107,681 6
2552 2,025,929 100 1,405,393 69 499,519 25 121,017 6
2553 2,083,807 100 1,420,955 68 525,021 25 137,831 7
2554 2,158,317 100 1,441,161 67 564,810 26 152,346 7
2555 2,221,787 100 1,458,271 65 595,074 27 168,442 8

ปการศึกษา จํานวน น.ศ. รวม (%) กลุมสาขาวิชา
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ตารางที่ 4.5 จํานวนนักศึกษารวมป 2549-2555 จําแนกตามระดับการศึกษา
สําหรับนักศึกษารวมในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นั้น คาดวาจะมีนักศึกษารวม

เพิ่มขึ้นทุกปในทุกระดับการศึกษา จากปการศึกษา 2551 มีจํานวน 1,949,085 คนเปน 2,158,317 คน
ในปการศึกษา 2554

หนวย : คน
ระดับการศึกษา 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

1)ระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี

96,058 61,702 64,248 59,768 62,343 64,183 66,513

2)ปริญญาตรี 1,580,386 1,661,646 1,696,850 1,762,680 1,808,062 1,867,081 1,917,013

3)ปริญญาโท 149,687 166,712 172,118 185,271 193,259 204,706 213,891
4)ปริญญาเอก 11,640 14,143 15,869 18,210 20,143 22,347 24,370
รวม 1,837,771 1,904,203 1,949,085 2,025,929 2,083,807 2,158,317 2,221,787

ตารางที่ 4.6 จํานวนนักศึกษารวมป 2549 -2555 จําแนกตามประเภทของสถาบัน
ในชวงตนแผนพัฒนาฯ ในป 2551 คาดวา สถาบันอุดมศึกษาแตละประเภทจะมี

นักศึกษารวมคิดเปนสัดสวนนักศึกษารวมในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (จํากัดรับ) : สถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ (ไมจํากัดรับ) : สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปน 61 : 26 : 13 และเมื่อสิ้นแผน
พัฒนาฯ ในป 2554 คาดวา จะเทากับ 66 : 20 : 14 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (จํากัดรับ) และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะมีจํานวนนักศึกษารวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ (ไมจํากัดรับ) จะมีจํานวนนักศึกษาลดลง

หนวย: คน

รัฐ(จํากัดรับ) รัฐ(ไมจํากัดรับ) เอกชน รวม

2549 1,023,221 569,696 244,708 1,837,625 56 : 31 : 13

2550 1,103,815 540,829 259,559 1,904,203 58 : 28 : 14

2551 1,179,255 513,585 256,245 1,949,085 61 : 26 : 13

2552 1,266,655 485,259 274,015 2,025,929 62 : 24 : 14

2553 1,349,750 457,655 276,402 2,083,807 65 : 22 : 13

2554 1,436,659 429,570 292,088 2,158,317 66 : 20 : 14

2555 1,521,031 401,806 298,951 2,221,787 68 : 18 : 14

ปการศึกษา ประเภทสถาบันอุดมศึกษา

รัฐ(จํากัดรับ):รัฐ(ไมจํากัดรับ):เอกชน



แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) [หนา 45]

3) เปาหมายผูสําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 4.7 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาป 2548 – 2554 จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 ในป 2554 ประมาณการ
ผูสําเร็จการศึกษาเปนจํานวน 399,688 คน  ซึ่งจํานวนผูสําเร็จการศึกษากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ในขณะที่ผูสํา เร็จการศึกษากลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง  โดยในปการศึกษา 2551 มีสัดสวนผูสําเร็จ
การศึกษากลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร
สุขภาพ เปน 71 : 23 : 6 และเมื่อสิ้นแผนฯ ในปการศึกษา 2554 เปน 67 : 26 : 7 ในป 2554

หนวย : คน

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

(%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

(%) วิทยาศาสตร
สุขภาพ

(%)

2548 332,935 100 250,641 75 71,616 22 10,678 3
2549 340,301 100 253,722 75 72,086 21 14,493 4
2550 352,630 100 254,759 72 81,374 23 16,497 5
2551 360,942 100 257,188 71 83,813 23 19,941 6
2552 375,172 100 260,258 69 92,503 25 22,411 6
2553 385,890 100 263,140 68 97,226 25 25,524 7
2554 399,688 100 266,882 67 104,594 26 28,212 7

ปการศึกษา จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษารวม (%)

กลุมสาขาวิชา
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ตารางที่ 4.8 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาป 2548 – 2554 จําแนกตามระดับการศึกษา
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จํานวนผูสําเร็จการศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป

ทุกระดับการศึกษา  โดยในป 2551 ประมาณการจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับเทากับ 360,942
คน และเมื่อสิ้นแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 ในป 2554 เทากับ 399,688 คน

หนวย: คน
ระดับการศึกษา 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

1)ระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี

12,141 17,789 11,426 11,898 11,068 11,545 11,886

2)ปริญญาตรี 290,409 292,664 307,712 314,231 326,422 334,826 345,756

3)ปริญญาโท 28,229 27,720 30,873 31,874 34,309 35,789 37,908
4)ปริญญาเอก 2,156 2,129 2,619 2,939 3,372 3,730 4,138
รวม 332,935 340,301 352,630 360,942 375,172 385,890 399,688

ตารางที่ 4.9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาป 2548 -2554 จําแนกตามประเภทสถาบัน
ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 คาดวา จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (จํากัดรับ) และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษา (ไมจํากัดรับ) มีแนวโนมที่ลดลง  โดยในป 2551 สัดสวนผูสําเร็จ
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (จํากัดรับ) : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ไมจํากัดรับ) :
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปน 61 : 26 : 13 และเมื่อสิ้นแผนฯ ในป 2554 เปน 67 : 20 : 13

หนวย : คน

รัฐ(จํากัดรับ) รัฐ(ไมจํากัดรับ) เอกชน รวม

2548 176,354 109,477 47,104 332,935 53 : 33 : 14

2549 189,485 105,499 45,316 340,301 56 : 31 : 13

2550 204,410 100,154 48,066 352,630 58 : 28 : 14

2551 218,381 95,108 47,453 360,942 61 : 26 : 13

2552 234,566 89,863 50,744 375,172 62 : 24 : 14

2553 249,954 84,751 51,185 385,890 65 : 22 : 13

2554 266,048 79,550 54,090 399,688 67 : 20 : 13

ปการศึกษา ประเภทสถาบันอุดมศึกษา

รัฐ(จํากัดรับ):รัฐ(ไมจํากัดรับ):เอกชน
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บทที่ 5
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) เปน
การจัดทําแผนภายใตกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งจะประกอบดวย
แผนพัฒนาอุดมศึกษา รวม 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 10 , 11 และ 12

ดังนั้น การกําหนดมาตรการในการนําแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
จึงมีหลักการ ดังนี้

1. มาตรการในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ มีหลักการที่ตองสอดคลองกับแนวคิด
ภายใตกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้ง การกระจายอํานาจไปสูสถาบันอุดมศึกษา การบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี แนวคิดในการปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ ที่เนน Demand Side
Financing มากขึ้น  และการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
กําหนดมาตรการหลักในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้

1.1 ระดับนโยบาย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
(1) ยึดเปาหมายรวมเปนเปาหมายระดับชาติในการผลิตกําลังคน โดยแยก

ออกเปน 3 กลุมวิชา คือ กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

(2) เนนเปาหมายการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ
และการมีงานทําในรายอุตสาหกรรม

(3) เนนการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ และเอกภาพเชิงระบบ

(4) มีศูนยสถิติอุดมศึกษาเพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษาให
ทันสมัยอยู เสมอ เพื่อนําไปสูการประมวล วิเคราะห และนําไปใชประโยชนในการวางแผน
อุดมศึกษาของหนวยงานกลางและของสถาบันอุดมศึกษา

(5) ใหมีการพัฒนาตัวบงชี้ เพื่อกํากับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
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1.2 ระดับมหาวิทยาลัย/สถาบัน
(1) ใหใชเปาหมายในภาพรวมการผลิตบัณฑิต ใน 3 กลุมสาขาวิชาในการ

เสนอคําของบประมาณรายจายประจําปของแตละสถาบันอุดมศึกษา

(2) ใหเนนการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และ
มีงานทํา

(3) ใหเนนการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพและสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิด
ตลอดชีวิต รวมทั้งเนนการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน

(4) ใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อกํากับติดตามการจัดการ
อุดมศึกษาตามแผนของสถาบันที่สอดคลองกับการพัฒนาตัวบงชี้ระดับนโยบาย

2. การติดตามประเมินผลแผน
2.1 ระดับนโยบาย

(1) มุงเนนการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลแผนในภาพรวม และการ
ประเมินผลเฉพาะดานเปนระยะๆ

(2) ใหมีการกํากับติดตามประเมินผลตามตัวบงชี้ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10

2.2 ระดับมหาวิทยาลัย/สถาบัน
(1) ใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธของแตละมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก รวมทั้งตัวบงชี้ระดับนโยบาย

(2) การติดตามหรือประเมินคุณภาพใหเปนไปตามระบบที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด

(3) มหาวิทยาลัย/สถาบันจะตองจัดเก็บและรายงานผลการดําเนินการตาม
เปาหมายเปนรายป ดังนี้

 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รายงานขอมูลนักศึกษาใหม นักศึกษารวม
และผูสําเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกป
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 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รายงานขอมูลนักศึกษา ภายในวันที่ 1
กรกฎาคม ของทุกป ทั้งนี้  เปนไปตามพระราชบัญญัติ สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546

------------------------------------------------------------
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