
บทที่ 2   
สถานการณ์ สภาวะแวดลอ้มของสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  

และคณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 
 
2.1 บรบิทและสภาพแวดลอ้ม 

2.1.1 พระราชบญัญตักิารศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
ความมุ่งหมายสาํคญัในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ 

เพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณท์ ัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรูแ้ละคุณธรรม มจีรยิธรรมและ
วฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข มคีวามสามารถในการประกอบอาชีพ 
รูจ้กัพึง่ตนเอง มคีวามรเิริ่มสรา้งสรรค ์ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน และเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง  

พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 33 ไดบ้ญัญตัใิหม้กีารจดัทาํแผนการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมแห่งชาติ ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “แผนการศึกษาแห่งชาติ” เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาข ัน้พื้นฐาน แผนพฒันาการอาชีวศึกษา แผนพฒันาการอุดมศึกษา 
และแผนพฒันาดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ตามมาตรา 34 รวมท ัง้ใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการจดัทาํ
แผนปฏบิตักิารในระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษาและในระดบัสถานศึกษาเพือ่ใหม้กีารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และวฒันธรรมทีส่อดคลอ้งกนัท ัง้ประเทศ 

2.1.2 แผนการศึกษาแหง่ชาต ิ( พ.ศ. 2545 – 2559 ) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ( พ.ศ. 2545 – 2559 ) ไดน้าํปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง มาเป็นปรชัญา

พื้นฐานในการกาํหนดแผนนโยบาย โดยเป็นแผนยุทธศาสตรช์ี้นาํสาํหรบัการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองในแต่ละ
แผนงาน/โครงการเพือ่การปฏรูิปการศึกษา การบริหาร และการจดัการดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ที่
สอดคลอ้งกันท ัง้ประเทศในระยะ 15 ปี กําหนดวตัถุประสงค์และแนวนโยบายเพื่อดําเนินการไวใ้น
วตัถปุระสงค ์3 ขอ้ และแนวนโยบาย 11 ประการ  ไดแ้ก่ 

1. พฒันาคนอย่างรอบดา้นและสมดุลเพือ่เป็นฐานหลกัของการพฒันา 
ไดแ้ก่ การพฒันาคนอย่างรอบดา้นและสมดุลเพือ่เป็นฐานหลกัของการพฒันา มแีนวนโยบาย

เพือ่ดาํเนินการโดยมเีป้าหมาย และกรอบการดาํเนินงานดงัน้ี 
1.1 การพฒันาทุกคนตัง้แต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตใหม้ีโอกาสเขา้ถึงการเรียนรู ้โดยมี

เป้าหมาย และกรอบการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
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เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
1) 1. เดก็ปฐมวยัอายุ 0 – 5 ปี ทกุคนไดร้บัการ ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาและการ 

    พฒันาและเตรยีมความพรอ้มทกุดา้นก่อน    เตรยีมความพรอ้มในรูปแบบทีห่ลากหลาย 
    เขา้สู่ระบบการศึกษา    โดยเนน้พอ่แม ่ผูป้กครอง 
2. เดก็ทกุคนจบการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี 2) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษาปฐมวยัให ้
    มคุีณภาพครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย 
3. คนไทยทกุคนมโีอกาสไดร้บัการศึกษา 3) จดับรกิารการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ท ัง้ในระบบ 
    ข ัน้พื้นฐาน     นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
4. มกีาํลงัคนดา้นอาชวีศึกษาระดบัต่าง ๆ  4) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัการ  
    ทีม่คุีณภาพและปรมิาณเพยีงพอกบั     อาชวีศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชพีเพือ่ 
    ความตอ้งการของตลาดแรงงานและการ     พฒันากาํลงัคนทกุระดบัในภาคการผลติ 
    พฒันาประเทศ     และเปิดโอกาสใหท้กุคนไดย้กระดบัความรู ้
5) มกีารพฒันาฝีมอืแรงงานใหม้คุีณภาพและ     ความสามารถในทางวชิาชพีไดอ้ย่าง  
     ไดม้าตรฐานในรูปแบบและวธิกีารที ่     ต่อเน่ือง 
     หลากหลาย 5) ปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 
6) ผูส้าํเรจ็การศึกษาข ัน้สบิสองปีมโีอกาส     ใหม้คีวามหลากหลาย และใหเ้พิม่ศกัยภาพ 
    ไดร้บัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาทีจ่ดัใน      การแขง่ขนัของประเทศและตอบสนอง 
    หลากหลายรูปแบบ     ความตอ้งการชมุชนทอ้งถิน่ 
7) มกีารจดับรกิารการศึกษาในรูปแบบและ 6) จดับรกิารการศึกษาดว้ยรูปแบบทีเ่หมาะสม 
     วธิกีารต่าง ๆ ท ัง้ทีเ่ป็นการศึกษาในระบบ    สาํหรบับคุคลทีม่คีวามสามารถพเิศษต่าง ๆ  
     และนอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  7) ส่งเสรมิการจดัการศึกษาเฉพาะทาง 
 8) ส่งเสรมิหมกีารจดัการศึกษาพระพทุธ  
     ศาสนา และศาสนาอืน่ 

 
1.2 การปฏิรูปการเรียนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รียนตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ โดยมี

เป้าหมาย และกรอบการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 

เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
1. ผูเ้รยีนตอ้งเป็นคนเก่งทีพ่ฒันาตนเองได ้ 1) การปฏรูิปการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
   อย่างเตม็ศกัยภาพ เป็นคนด ีและมคีวามสุข  
2. ครูทกุคนไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรูแ้ละ 2) การปฏรูิปครูคณาจารย ์และบคุลากรทาง 
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เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
   ความสามารถในการจดักระบวนการเรยีนรู ้    การศึกษา 
   ทีเ่นน้ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด 3) การกาํหนดมาตรฐานการศึกษา และการ 
3. ผูบ้รหิารสถานศึกษาและครูทกุคนไดร้บั    ประกนัคุณภาพการศึกษา 
   ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี  
4. สถานศึกษาทกุแห่งมกีารประกนัคุณภาพ  
    การศึกษา  

 
1.3 การปลูกฝงัและเสริมสรา้งศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะที่พงึ

ประสงคใ์นระบบวถิชีวีติทีด่งีาม โดยมกีรอบเป้าหมายและกรอบดาํเนินงาน ดงัน้ี 
เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 

1) 1. มกีารบูรณาการดา้นการศึกษา ศาสนา ปฏรูิปโครงสรา้งเน้ือหาของหลกัสูตรในทกุ 
    ศิลปะ และวฒันธรรม ท ัง้เน้ือหา กระบวน     ระดบัการศึกษาใหม้สีาระของความรูเ้กี่ยว 
    การ และกจิกรรมการเรยีนรู ้     กบัความจรงิของชวีติและธรรมชาต ิหลกั 
2. บคุคล ครอบครวั ชมุชน องคก์รชมุชน      ธรรมของศาสนา คุณธรรม จรยิธรรม 
    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เอกชน 2) ส่งเสรมิบคุคล ครอบครวั ชมุชน องคก์ร 
    องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนั     ชมุชน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร 
    ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั     วชิาชพี สถานประกอบการ และสถาบนั 
    สงัคมอืน่ทกุแห่งร่วมคดิและร่วม     สงัคมอืน่มสี่วนร่วมสาํคญัในการสรา้ง 
    ดาํเนินงานเพือ่พฒันาคนไทยใหม้ศีีลธรรม     ศีลธรรม จรยิธรรม ค่านิยมอนัดงีาม 
    คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม 3) บูรณาการการศึกษาและศาสนาเขา้ดว้ยกนั 
3. คนไทยส่วนใหญ่มค่ีานิยม และพฤตกิรรม     โดยผ่านกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ความรู ้
    ทีเ่หมาะสมตามระบบวถิชีวีติทีด่งีาม     และคุณธรรม 
 4) ส่งเสรมิและสนบัสนุนวฒันธรรมประชา 
    ธปิไตยใหเ้กดิขึ้นอย่างจรงิจงั ดว้ยกระบวน 
    การทางการศึกษาและฝึกอบรม 

1.4 การพฒันากําลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่ม
สมรรถนะการแขง่ขนัในระดบันานาชาต ิ

เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
1. คนไทยทกุคนมคีวามรู ้ความคดิ และความ 1) ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชน 
   ใฝ่รู ้ท ัง้ในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     ทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานโดยเนน้ 
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เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
    ควบคู่ไปกบัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์     กระบวนการเรยีนรูแ้บบวทิยาศาสตร ์
2. ผลติครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการ 2) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการผลติและ 
    ศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีน     พฒันาครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการ 
   ปรมิาณทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการและได ้    ศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   รบัการพฒันาความรูค้วามสามารถเพือ่    อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
   ประโยชนต่์อการจดัการเรยีนการสอนอย่างม ี 3) ส่งเสรมิ สนบัสนุนผูม้คีวามสามารถพเิศษ 
   คุณภาพ     ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่าง 
3. ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ    ต่อเน่ือง 
    เทคโนโลยมีคุีณภาพและมสีดัส่วนทดัเทยีม 4) ส่งเสรมิและสนบัสนุนกระบวนการผลติ 
    กบัทีม่อียู่ในประเทศผูน้าํในระดบันานาชาต ิ    และพฒันาบคุลากรทีท่าํงานวชิาชพีดา้น 
4. บคุลากรทีท่าํงานวชิาชพีดา้นวทิยาศาสตร ์    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีใหม้คุีณภาพ 
    และเทคโนโลยไีดร้บัการพฒันาใหม้ี    มคีวามรูค้วามสามารถอย่างจรงิจงัในสาขา 
   คุณภาพและความรูค้วามสามารถอย่างจรงิจงั   ของตน 
   ในสาขาของตน 5) ส่งเสรมิและสนบัสนุนกระบวนการผลติ 
5. ผลตินกัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่    นกัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีท่าํการ 
    สามารถทาํการวจิยัและพฒันา เพือ่สรา้ง   วจิยัและพฒันาในปรมิาณทีเ่หมาะสมทีจ่ะ 
    ความรูแ้ละการเรยีนรู ้และนวตักรรมได ้    สรา้งความรู ้การเรยีนรู ้และนวตักรรม 

 
2. สรา้งสงัคมคุณธรรมไทยใหเ้ป็นสงัคมภมูปิญัญาและการเรยีนรู ้

วตัถุประสงคใ์นการสรา้งสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมคุณธรรม ภูมิปญัญา และการเรียนรู ้มี
แนวนโยบายเพือ่ดาํเนินการโดยมเีป้าหมาย และกรอบการดาํเนินงานดงัน้ี 

2.1 การพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู ้เพื่อสรา้งเสริมความรู ้ความคิด ความประพฤติ และ
คุณธรรมของคน โดยมเีป้าหมาย และกรอบการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 

เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
1) 1. คนไทยทกุคนมทีกัษะและกระบวนการใน จดัการเรยีนรูท้ีม่คุีณภาพ มคีวามหลาก 

    การคดิ การวเิคราะห ์และแกป้ญัหา ม ี     หลาย ยดืหยุ่น เปิดกวา้ง และเขา้ถงึไดง้า่ย 
   ความใฝ่รู ้และสามารถประยุกตไ์ดถ้กูตอ้ง     สาํหรบัทกุคน 
   เหมาะสม พฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง 2) ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยพฒันาครู 
2. คนไทยทกุคนมคีวามซือ่สตัยสุ์จรติ รูจ้กั    และบคุลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศึกษาตลอด 
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เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
   ผดิชอบชัว่ด ีมรีะเบยีบวนิยั ประหยดั     ชวีติ
   อดออม มจีติสาํนึก ความรบัผดิชอบต่อ 3) พฒันาแหลง่การเรยีนรูใ้หค้รอบคลมุ 
   ส่วนรวม และมสุีขภาพแขง็แรง    วทิยาการทีห่ลากหลายสาํหรบัการศึกษาท ัง้ 
    ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
3. คนไทยทกุคนมโีอกาส และทางเลอืกทีจ่ะ 4) พฒันาขอ้มลูสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
    เรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงอายุแต่ละวยั    การสือ่สารเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
    จากสถานศึกษาและแหลง่เรยีนรูต้ลอด 5) จดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวาม 
    ชวีติดว้ยรูปแบบและวธิกีารทีห่ลากหลาย    รูว้ชิาการ ความรูท้ ัว่ไป ดา้นอาชพี และ 
    ดา้นศาสนาทีอ่าํนวยประโยชนแ์ก่ตนเอง 
     และผูอ้ืน่

 
2.2 การส่งเสรมิการวจิยั และพฒันาเพือ่เพิม่พนูความรู ้และการเรยีนรูข้องคนและสงัคมไทย 

เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
1. เพิม่สดัส่วนการสนบัสนุนดา้นการวจิยั 1) กาํหนดกลไกเชงินโยบายดา้นวจิยัและ 
   และพฒันาของประเทศจากภาครฐัไมน่อ้ย    พฒันาทีเ่ขม้แขง็ 
   กวา่รอ้ยละ 1.5 ของงบประมาณรายจ่าย 2) กาํหนดใหก้ารวจิยัและพฒันาเป็นสาระใน 
  แต่ละปี และเพิม่ขึ้นตามสมรรถนะทางดา้น    หลกัสูตรการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมกบัวยั 
  เศรษฐกจิของประเทศ โดยจดัสรรงบอย่าง    ของผูเ้รยีน 
  ต่อเน่ือง และมปีระสทิธภิาพ 3) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันา 
2. มกีารวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี    เพือ่สรา้งและพฒันาความรูแ้ละการเรยีนรู ้
    สงัคมศาสตร ์ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม    เพือ่ประโยชนใ์นการดาํเนินชวีติ ประกอบ 
   และมนุษยศาสตร ์ท ัง้วจิยัพื้นฐานและวจิยั    อาชพี และปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ 
   มุง่ประยุกตใ์ช ้  
3. มบีคุลากรเพือ่การวจิยัและพฒันาทีม่ี
    คุณภาพและประสทิธภิาพในอตัราทีใ่กล ้  
    เคยีงกบัทีม่ใีนประเทศผูน้าํในระดบันานา  
   ชาต ิ  

 
2.3 การสรา้งสรรค ์ประยุกตใ์ช ้และเผยแพร่ความรูแ้ละการเรยีนรู ้เพือ่สรา้งสงัคมคุณธรรม 

ภมูปิญัญา และการเรยีนรู ้
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เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
1. มกีารพฒันาความรูแ้ละการเรยีนรูใ้หม ่ๆ 1) ส่งเสรมิใหเ้กดิการสรา้งสรรคค์วามรูใ้หม ่ๆ  
    ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมไทย    ท ัง้จากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่อียู่เดมิ และจาก 
2. มกีารใชค้วามรูเ้ป็นฐานการพฒันาคุณภาพ    ฐานความรูด้า้นนวตักรรมต่าง ๆ เพือ่นาํมา 
    ชวีติทีด่ขีองคนไทย    ใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาอย่างย ัง่ยนื 
3. มกีารใชค้วามรูเ้ป็นฐานในการพฒันาใน 2) สนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นและประยุกต ์
    ทกุภาคการผลติ เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ของ    ความรูใ้หส้ามารถนาํมาใชป้ระโยชนไ์ด ้
    สนิคา้และผลติภณัฑท์ีน่าํมาสู่รายไดท้ีเ่พิม่   อย่างเหมาะสมและทนัต่อการเปลีย่นแปลง 
    ขึ้นของคนไทย 3) สนบัสนุนใหม้กีารใชป้ระโยชนจ์าก 
    เทคโนโลยใีนการแสวงหา สรา้งสรรค ์ 
    รบัใช ้และเผยแพร่ความรู ้

 
3. พฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคมเพื่อเป็นฐานในการพฒันาคน และสรา้งสงัคมคุณธรรม ภูมิ

ปญัญา และการเรยีนรู ้
มแีนวนโยบายเพือ่การดาํเนินการจาํกดั ลด ขจดัปญัหาทางโครงสรา้งทีก่่อใหเ้กิดความยากจน

ขดัสนดอ้ยท ัง้โอกาส และศกัดิ์ศรีของคน และสงัคมไทย  เพือ่สรา้งความเป็นธรรมในสงัคม  มแีนวนโยบาย
เพือ่ดาํเนินการโดยมเีป้าหมาย และกรอบการดาํเนินงานดงัน้ี 

3.1 การส่งเสริมและสรา้งสรรคท์ุนทางสงัคม วฒันธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม บน
ฐานของศาสนา ภมูปิญัญาทอ้งถิน่/ไทย โดยมเีป้าหมาย และกรอบดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 

เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
1. สถาบนัในสงัคมทกุสถาบนัสามารถ 1) ส่งเสรมิการดาํเนินงานดา้นศาสนาเพือ่นาํ 
    ทาํหนา้ทีเ่ป็นภมูคุิม้กนัพฒันาจติใจ คุณภาพ    ไปสู่ความสุขและความดงีามของสงัคม 
    ชวีติทีด่งีามและมคีวามสุขของคนและสงัคม    ไทยและสนัตสุิขของโลก 
    ไทยไดต้ลอดไป  
2. มกีารฟ้ืนฟู พฒันา และสรา้งสรรค ์ 2) พฒันา ส่งเสรมิและสรา้งสรรคค์วามรู ้
    พฤตกิรรมของคน และสิง่แวดลอ้มรอบตวั    และการเรยีนรูด้า้นศิลปะ วฒันธรรม 
    ใหเ้กดิความดงีาม เพือ่พฒันาจติใจและ    ภมูปิญัญาทอ้งถิน่/ไทย และทาํความเขา้ใจ 
     คุณภาพชวีติทีด่งีาม    เชื่อมโยงกบัภมูปิญัญาสากล 
 3) ส่งเสรมิดา้นศิลปวฒันธรรม 
 4) ส่งเสรมิดา้นสงัคมวฒันธรรม 
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เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
 5) ส่งเสรมิการพลศึกษา นนัทนาการ และ 
    การกฬีา 
 6) ผลติและพฒันาบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความ 
    สามารถดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
   โดยเฉพาะสาขาทีข่าดแคลน 

 
3.2 การจาํกดั ลด ขจดัปญัหาทางโครงสรา้งทีก่่อใหเ้กิด และหรอืคงไวซ้ึง่ความยากจน ขดั

สน ดอ้ยท ัง้โอกาสและศกัดิ์ศรีของคนและสงัคมไทย เพือ่สรา้งความเป็นธรรมในสงัคม โดยมเีป้าหมาย และ
กรอบดาํเนินงาน ดงัน้ี 

เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
1. ประชากรในวยัเรยีนโดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส 1) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการเพิม่โอกาสใน 
    ซึง่ครอบคลมุถงึกลุม่ผูย้ากไร ้ผูอ้ยู่ห่างไกลที ่    การเขา้ถงึการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 12 ปีของ 
    เสยีเปรยีบ ผูอ้ยู่ในกลุม่เสีย่ง ผูพ้กิารและ    ผูด้อ้ยโอกาสกลุม่ต่าง ๆ  
    ทพุพลภาพ ในเมอืงและชนบทมโีอกาสได ้ 2) ปฏรูิประบบงบประมาณเพือ่สรา้งความ 
    รบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 12 ปี    เป็นธรรมทางการศึกษาอย่างม ี
2. ประชากรผูด้อ้ยโอกาสทกุกลุม่มโีอกาสใน   ประสทิธภิาพ และถอืวา่การศึกษาเป็นการ 
    การเขา้ถงึ และไดร้บัการบรกิารทางการ   ลงทนุเพือ่แกป้ญัหาความยากจน 
    ศึกษาและฝึกอบรมวชิาชพีทีจ่ดัอย่างท ัว่ถงึ 3) ปฏรูิปโครงสรา้งการบรหิารและการ 
    และเป็นธรรม     จดัการศึกษาเพือ่สรา้งความหลากหลาย 
3. มกีารบรหิารและจดัการศึกษาทีเ่ป็นอสิระ    ในการจดัการศึกษาอย่างมปีระสทิธภิาพ 
    สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนและ 4) ใชม้าตรการทางการศึกษาเป็นเครื่องมอื 
    ชมุชนอย่างมคุีณภาพตามมาตรฐานกาํหนด     ในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม 
4. ประชาชน ชมุชน องคก์ร ประชาคมมคีวาม     เพือ่ขจดัความยากจน 
    เขม้แขง็ สามารถร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ  
    กาํกบั ดูแล ตรวจสอบ ตลอดจนสนบัสนุน  
    กจิกรรมสาธารณะทีม่ผีลกระทบต่อชมุชน
   และทอ้งถิน่ 

 
3.3  การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการพฒันาประเทศ  โดยมเีป้าหมาย และ

กรอบดาํเนินงาน ดงัน้ี 
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เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
1. มกีารใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การพฒันาคุณภาพ 1) ส่งเสรมิหน่วยงานทกุระดบัและสถาน 
   และประสทิธภิาพการศึกษาอย่างท ัว่ถงึ     ศึกษาทกุแห่งใหม้รีะบบฐานขอ้มลูที ่
2. ประชาชนทกุคนเหน็ความสาํคญัและ     เชื่อมโยงและสามารถใชป้ระโยชนร่์วม 
    ประโยชนข์องการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การ     กนัได ้
    ศึกษา และสามารถใชเ้พิม่พนูความรูแ้ละ 2) ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ลดความเหลือ่มล ํา้ และ 
   การเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง     เพิม่คุณภาพการศึกษาอย่างท ัว่ถงึและม ี
     คุณภาพ 

 3) ส่งเสรมิและสนบัสนุนผูใ้ช ้และผูผ้ลติ 
    เทคโนโลยเีพือ่การศึกษาใหม้จีติสาํนึก 
   จรรยาบรรณ มคีวามรบัผดิชอบ และผลติ 
   สือ่เพือ่การศึกษาทีม่คุีณภาพ 
 4) พฒันาผูร้บัและผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพือ่การ 
     ศึกษาใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรูด้ว้ย 
    ตนเอง สามารถเลอืกสรร กล ัน่กรอง และ 
    ใชข้อ้มลูขา่วสารจากสือ่ต่าง ๆ  

 
3.4 การจดัระบบทรพัยากร และการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

เพือ่พฒันาคนและสงัคมไทย  โดยมเีป้าหมาย และกรอบดาํเนินงาน ดงัน้ี 
เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 

1. ทกุส่วนของสงัคมท ัง้ในประเทศและต่าง 1) ระดมทรพัยากรและการลงทนุเพือ่การ 
    ประเทศมสี่วนระดมทนุเพือ่การเรยีนรูข้อง     จดัการดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ 
    คนไทยทกุคน     วฒันธรรมอย่างพอเพยีง 
2. เปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้ร่วมในการร่วม 2) จดัระบบและวธิกีารจดัสรรทรพัยากรเพือ่ 
    ลงทนุจดัการดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะ    การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมที ่
    และวฒันธรรม ในระดบัทีเ่อกชนมศีกัยภาพ    สรา้งความเสมอภาคเป็นธรรม 
    ในการจดัมากขึ้น 3) จดัระบบการบรหิารและการใชท้รพัยากร 
3. มกีารจดัสรรทรพัยากรจากการร่วมลงทนุ    เพือ่การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ  
   ของทกุส่วนในสงัคมอย่างมปีระสทิธภิาพ    วฒันธรรมตามโครงสรา้งการกระจาย 
   มคีวามหลากหลาย และสอดคลอ้งกบักลุม่    อาํนาจเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธ ิ
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เป้าหมาย กรอบการดาํเนินงาน 
   เป้าหมายต่าง ๆ     ผลของการใชท้รพัยากร 
 4) จดัระบบการตดิตาม ตรวจสอบ และ 
     ประเมนิผลการใชท้รยัพากรของสถาน 
     ศึกษาเพือ่ประสทิธภิาพ ความโปร่งใส 
    และความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้

 
2.1.3 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) กาํหนดวตัถปุระสงคห์ลกัของการพฒันาเพื่อ 
สรา้งโอกาสการเรียนรูคู่้คุณธรรม เพิ่มศกัยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ปรบัโครงสรา้งการผลติสู่
การเพิม่คุณค่า สรา้งภูมคุิม้กนัและระบบบรหิารความเสีย่ง สรา้งระบบการแข่งขนัดา้นการคา้และการลงทนุให ้
เป็นธรรม เสริมสรา้งความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรทางธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
และเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการประเทศสู่ภาครฐั เอกชน และประชาคม 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 10 กาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศที่เหมาะสมโดยเสริมสรา้งความ
แขง็แกร่งของโครงสรา้งระบบต่าง ๆ ภายในประเทศใหม้ศีกัยภาพแขง่ขนัไดใ้น กระแสโลกาภวิตัน ์ดงัน้ี 

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภมูปิญัญาและการเรยีนรู ้โดยให ้
ความสาํคญักบัประเดน็ต่อไปน้ี 

1.1 การพฒันาคนใหม้คุีณธรรมนาํความรู ้เกดิภมูคุิม้กนั 
1.2 การเสริมสรา้ง สุขภาวะคนไทยใหม้ีสุขภาพแข็งแรงท ั้งกายและใจ และอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู่ 
1.3 การเสรมิสรา้งคนไทยใหอ้ยู่ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างสนัตสุิข 

2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและสงัคมใหเ้ป็นรากฐานที่ม ัน่คงของประเทศ 
โดยใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ต่อไปน้ี 

2.1 การบรหิารจดัการกระบวนการชมุชนเขม้แขง็ 
2.2 การสรา้งความม ัน่คงของเศรษฐกจิชมุชน 
2.3 การเสริมสรา้งศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มอย่างสนัตแิละเกื้อกูล 
3. ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจใหส้มดุลและย ัง่ยนื โดยใหค้วามสาํคญักบัประเด็น

ต่อไปน้ี 
3.1 การปรบัโครงสรา้งการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินคา้และบริการ บน

ฐานความรูแ้ละความเป็นไทย 
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3.2 การสรา้งภมูคุิม้กนัของระบบเศรษฐกจิ 
3.3 การสนบัสนุนใหเ้กิดการแข่งขนัที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชนจ์ากการพฒันา

อย่างเป็นธรรม 
4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรา้งความม ัน่คงของฐาน

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม โดยใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ต่อไปน้ี 
4.1 การรกัษาฐานทรพัยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ 
4.2 การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่เีพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
4.3 การพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชวีภาพและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

5. ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการประเทศ มุ่งเสริมสรา้งความเป็น
ธรรมในสงัคมอย่างย ัง่ยนื โดยใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ต่อไปน้ี 

5.1 การเสริมสรา้ง และพฒันาวฒันธรรมประชาธปิไตยและธรรมาภบิาลใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
วถิกีารดาํเนินชวีติในสงัคมไทย 

5.2 เสริมสรา้งความเขม้แข็งของภาคประชาชนใหส้ามารถเขา้ร่วมในการบริหารจดัการ
ประเทศ 

5.3 สรา้งภาควิชาการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนน้การบริการแทนการกาํกบั
ควบคุม และทาํงานร่วมกบัหุน้ส่วนการพฒันา 

5.4 การกระจายอาํนาจการบริหารจดัการประเทศสู่ภูมภิาค ทอ้งถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง 

5.5 ส่งเสรมิภาคธุรกจิเอกชนใหเ้กดิความเขม้แขง็ สุจรติ และมธีรรมาภบิาล 
5.6 การปฏรูิปกฎหมาย กฎระเบยีบ และข ัน้ตอน กระบวนการเกี่ยวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมเพือ่สรา้งความสมดุลในการจดัสรรประโยชนจ์ากการพฒันา 
5.7 การรกัษาและเสริมสรา้งความม ัน่คงเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการประเทศสู่ดุลยภาพ

และความย ัง่ยนื 

2.1.4 แนวคดิแผนพฒันาการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ฉบบัที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) 
คณะอนุกรรมการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ฉบบัที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) 

ในการประชุมคร ัง้ที่ 1/2549 เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2549 ใหค้วามเห็นชอบร่างแนวคิดของแผนพฒันา
การศึกษาระดบัอดุมศึกษา ฉบบัที ่10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) โดยมแีนวคดิของแผนดงัน้ี 

1. เป็นแผนยุทธศาสตรร์ะยะปานกลางทีช่ี้ทศิทางการพฒันาอดุมศึกษาท ัง้ระบบ( รฐัและเอกชน ) 
ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

  20



2. เป็นแผนแมบ่ทสาํหรบัการจดัทาํแผนเฉพาะดา้นในรายละเอยีด เช่น แผนการผลติและพฒันา
กาํลงัคน แผนการผลิตและพฒันาอาจารย ์ฯลฯ และเป็นแผนแม่บทเพื่อใหส้ถาบนัอุดมศึกษาไปจดัทาํ
แผนพฒันาของสถาบนัต่อไป 

3. เป็นแผนทีมุ่ง่ปฏรูิปอดุมศึกษาตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิ
4. เป็นแผนที่ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาท ัง้ภาครฐัและเอกชนยึดเป้าหมายการพฒันาอุดมศึกษา

ร่วมกนั และมกีารพฒันาระบบการวางแผน การบรหิารแผน และการตดิตามประเมนิผลแผนทีม่ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล 

5. เป็นแผนทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐัทีมุ่่งใหส้ถาบนัอดุมศึกษาทุ
แห่งมรีะบบการบรหิารทีค่ลอ่งตวั มอีสิระสมบูรณ ์

6. เป็นแผนที่ใหค้วามสาํคญักบัการมสี่วนร่วมของผูเ้กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนของสงัคม ท ัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและชมุชน 

ท ัง้น้ี คณะอนุกรรมการจดัทาํแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 10 ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการ
จดัทาํแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10 ดงัน้ี 

1. ควรเป็นแผนที่ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาท ัง้รฐัและเอกชนยึดเป้าหมายการพฒันาอุดมศึกษา
ร่วมกนั และมกีารกาํหนดบทบาทหนา้ทีข่องสถาบนัอดุมศึกษาใหช้ดัเจน ท ัง้บทบาทของสถาบนัอดุมศึกษาของ
รฐัและเอกชน สถาบนัประเภทจาํกดัรบัและไม่จาํกดัรบั และสถาบนัอุดมศึกษาในระบบราชการและในกาํกบั
ของรฐั 

2. ขอบเขตของแผนฯ ควรมุ่งขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งขวางขึ้น โดยใหค้รอบคลุม
การศึกษาระดบัตํา่กว่าปริญญา เช่น วทิยาลยัชุมชน เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่สาํนกังานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษาตอ้งดูแลรบัผดิชอบดว้ย 

3. ควรมุ่งใหเ้ป็นแผนเชิงรุกไปสู่อนาคต มกีารสะทอ้นภาพการศึกษาเชิงคุณภาพและมกีารปรบั
ระบบบริหารจดัการที่ชดัเจน เพื่อเตรียมคนใหก้า้วเขา้ไปสู่ตลาดแรงงาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ประเทศ รวมท ัง้การเสรมิสรา้งขดีความสามารถการแขง่ขนัของประเทศ 

4. ควรคํานึงถึงความสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัแผนและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548 – 2551 แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548 – 2551 ) 
ยุทธศาสตรก์ารขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาไทย ( Roadmap ) พ.ศ. 2548 – 2551 แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต ิ

5. ใหน้าํผลการศึกษาเรื่องการพฒันายุทธศาสตรอ์ุดมศึกษาไทย ที่สาํนกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวทิยาลยัเดมิ ) ไดใ้หม้ลูนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา ( โดยศาสตราจารยช์ยัอนนัต ์สมทุ
วณิช) ดาํเนินการมาเป็น Input ของการจดัทาํแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีดว้ย 

6. ประเดน็เชงินโยบายสาํคญัทีค่วรกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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6.1 การผลติบณัฑติ 
1) ตอ้งมีน โยบายและ เ ป้ าหมายที่ ช ัด เ จนในการผลิตและพ ัฒนากําล ังคน

ระดบัอดุมศึกษาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการท ัง้ในและต่างประเทศ เช่น ผลติบณัฑติใหเ้ป็นมนัสมองของชาต ิ
เพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมใหม ่ๆ และสามารถผลติหรอืพฒันาผลติผลทีม่มีลูค่าเพิม่สูงเพือ่ปรบัระดบั
ฝีมอืแรงงานใหสู้งขึ้น รวมท ัง้ใหส้ามารถเป็นผูป้ระกอบการเองดว้ย 

2) ควรวางระบบการผลติและพฒันากาํลงัคน โดยการจดักลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาตาม
ความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบนั 

3) ตอ้งมนีโยบายดา้นการปรบัปรุงคุณภาพบณัฑติใหม้คีวามรู ้คุณธรรมจริยธรรม มี
จิตสาํนึกและค่านิยมที่ดีในสงัคม และมีทกัษะที่ดี โดยเฉพาะผูท้ี่สาํเร็จจากสถาบนัอุดมศึกษา ควรมี
ความสามารถพเิศษ เช่น สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และภาษาต่างประเทศไทย 

4) ทศิทางการผลติบณัฑติในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 10 ควรเร่งรดัผลติบณัฑติใน
สาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

- สาขาที่ประเทศตอ้งการและเสริมสรา้งศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ ซึ่งไม่ใช่
เฉพาะสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีท่านัน้ แต่สาขาอื่น ๆ ก็มสี่วนช่วยสรา้งศกัยภาพในการเจรจาต่อรอง
ในเวทโีลกดว้ยเช่นกนั ไดแ้ก่ สาขารฐัศาสตร ์สาขานิตศิาสตร ์(กฎหมายการเจรจาต่อรอง ) เป็นตน้ 

- สาขาที่รองรบัการเป็นศูนยก์ลางในภูมภิาค และสาขาที่ผลติคนเพื่อส่งออก เช่น 
สาขาการบรกิารทางการแพทยต่์าง ๆ  

- สาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ ควรเนน้เวชศาสตรก์ารป้องกนัมากขึ้น เช่น สาขาวชิาที่
เนน้การเสรมิสรา้งสุขภาวะของประชากร เป็นตน้ 
นอกจากนัน้ ควรมีนโยบายที่ชดัเจนในกาสนบัสนุนหลกัสูตร Honour Program เพื่อรองรบัผูท้ี่มี
ความสามารถสูง เพือ่สรา้งผูน้าํทางวชิาการใหก้บัประเทศ 

6.2 คุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา ควรใชง้บประมาณเป็นกลไกในการกาํกบัคุณภาพ
มาตรฐานการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ใหต้รงตามบทบาท ศกัยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบนัอุดมศึกษา 
รวมท ัง้ตอ้งนาํกระบวนการ Benchmarking  มาใชเ้พื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิทุกดา้น และเทยีบเคียงกบั
สถาบนัอุดมศึกษาในต่างประเทศได ้และตอ้งมีการกําหนดกฎเกณฑ ์หรือขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อปรบัให ้
สถาบนัอดุมศึกษามมีาตรฐานเดยีวกนั 

6.3 การวจิยัและพฒันา ควรกาํหนดทศิทางและแผนการวจิยัในสาขาต่าง ๆ ใหช้ดัเจนและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ และสามารถนาํผลงานวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้นดา้นต่าง ๆ รวมท ัง้ควร
ส่งเสริมการวิจยัในบางสาขามากขึ้น นอกเหนือจากดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น สาขาดา้น
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรท์ีเ่ป็นแหลง่ความรูท้ีส่าํคญัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของประเทศ 
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6.4 การพฒันาอาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษา เนน้การผลติและพฒันาอาจารยอ์ดุมศึกษาใหม้ี
คุณวุฒิปริญญาเอกมากขึ้น รวมท ัง้กาํหนดเงนิเดอืนและค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจใหค้นที่มี
ความรูค้วามสามารถเขา้มาเป็นอาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษา และคงอยู่ตลอดไป 

6.5 การสรา้งโอกาสทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ควรใหค้วามสาํคญักบันกัศึกษาผูพ้กิาร
อย่างจริงจงั และควรใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งเครือข่ายการเรียนรู ้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวติ เพื่อรองรบัผูสู้งอายุที่จะมเีพิ่มขึ้นในอนาคต ใหส้ามารถมงีานทาํอย่างต่อเน่ืองและดาํรงชีวติอยู่ไดอ้ย่าง
พอเพยีง 

6.6 การมสี่วนร่วมของภาคเอกชนในการจดัการศึกษา เน่ืองจากทรพัยากรภาครฐัมอียู่อย่าง
จาํกดั และจาํเป็นตอ้งจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาเพือ่รองรบัคนทีจ่ะเขา้สู่ระบบอดุมศึกษามากขึ้น จากการที่
รฐัตอ้งจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานแบบใหเ้ปลา่ตามที่รฐัธรรมนูญไดบ้ญัญตัไิว ้จงึควรสนบัสนุนภาคเอกชนใหเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษามากขึ้น รวมท ัง้ใชก้ลไกของการปฏิรูปการเงนิเพื่อการ
อดุมศึกษา ( ICL ) เป็นเครื่องมอืจดัการศึกษาเพือ่รองรบัคนทีจ่ะเขา้มาสู่ระบบอดุมศึกษาดว้ย 

6.7 การใชท้รพัยากรร่วมกนั ควรกาํหนดนโยบายใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัการใชท้รพัยากรร่วมกนั
ทกุดา้นของสถาบนัอดุมศึกษาใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด 

2.1.5  รูปแบบการบรหิารจดัการสถาบนัอดุมศึกษาแนวใหม่ 
การใหก้ารศึกษาแก่พลเมอืงโดยเฉพาะอุดมศึกษาเป็นปจัจยัสาํคญัที่สุดปจัจยัหน่ึงในการแข่งขนั

บนเวทเีศรษฐกิจของโลก ซึง่เป็นตวัชี้วดัว่าจะสามารถนาํพาประเทศไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืไดม้ากนอ้ยประการ
ใด ผลจากการวดัปจัจยัต่าง ๆ เปรยีบเทยีบระหว่างประเทศโดยสถาบนั IMD ( International Management 
for Development ) และ World Economic Forum แห่งประเทศสวติเซอรแ์ลนดพ์บว่า ประเทศไทยมจีดุ
ดอ้ยในดา้นความไม่มเีสถยีรภาพทางดา้นสงัคมและการเมอืงของรฐับาล ทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศถูก
ทาํลายร่อยหรอลงไป ความสามารถทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีํา่ และโครงสรา้งทางการศึกษาส่วนใหญ่
จาํกดัอยู่ระดบัประถม อตัราเขา้เรยีนต่อช ัน้มธัยมศึกษาและอดุมศึกษาอยู่ในอตัราทีต่ ํา่และตํา่มาก ผลของการ
วดัความสามารถทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศต่าง ๆ 50 ประเทศ ของ Braunn และคณะ
ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในระดบัตํา่ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวทิยาศาสตร ์เกษตรศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์หรือ
แพทยศาสตร ์และภาพรวมอยู่อนัดบัที่ 48 และ 50 ดงันัน้ แสดงว่าสถาบนัอุดมศึกษาไทยยงัดอ้ยที่จะอยู่ใน
ระดบัสากล 

พนัธกิจหรือภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาที่กาํหนดไวใ้นองคก์ารการศึกษาสหประชาชาติ หรือ
องคก์ารยูเนสโกแต่ละภมูภิาคอาจแตกต่างกนัไปบา้ง แต่เมือ่ประมวลแลว้จะประกอบดว้ยภารกจิหลกั ดงัน้ี 

1. ภารกิจในการสอน การวจิยั ฝึกอบรมและเผยแพร่ผลงานวจิยัใหแ้ก่ประชาชนทกุวยั เพิม่พูน
ความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์ศิลปะศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ใหม้คีวามหลากหลาย เนน้ในเชิงสรา้งสรรค ์ความคิด
สรา้งสรรค ์สรา้งวฒันธรรมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และมกีารประเมนิผลเชงิคุณภาพ 
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2. ภารกิจในการเปิดโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่ทุกคนเท่าเทียมกนั ไม่จาํกดัเพศ ผูย้ากจน ผู ้
พกิาร ผูด้อ้ยโอกาส ชนกลุม่นอ้ย 

3. ภารกิจในดา้นกิจกรรมทางวชิาการ ยึดบรรทดัฐานและจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
รบัผิดชอบต่อหนา้ที่ ร่วมมอืกนัทุกฝ่ายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจาํเป็นของสงัคม ศึกษา
แนวโนม้ของสงัคมอย่างรูเ้ท่าทนั 

4. ภารกิจในการบริหารจดัการใหม้ีอิสระ เพิ่มความเขม้แข็งในระบบ ใหค้วามสาํคญัต่อ
คณาจารยแ์ละนกัศึกษา สรา้งสมองไหลกลบั 

5. ภารกิจในการสรา้งเครือข่ายพนัธมติร การจดัการอดุมศึกษาระดบัทอ้งถิ่น ภูมภิาคและสากล 
ใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษาและสือ่สารเพือ่ประโยชนใ์นการเรยีนรู ้ถ่ายทอดความรูแ้ละประยุกตค์วามรูร้ะหว่าง
ประเทศ 

6. ภารกจิของรฐั จดัสรรงบประมาณใหท้ ัว่ถงึท ัง้สถาบนัอดุมศึกษาของรฐั ชมุชน และเอกชน 
รายงานการวจิยัเรื่องรูปแบบและภารกิจอุดมศึกษา ของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า

ภารกจิหลกัของสถาบนัอดุมศึกษาไทยทีพ่งึประสงคใ์นยุคครสิตส์หสัวรรษใหม ่ทีส่าํคญัม ี4 ประการไดแ้ก่ 
1. ภารกิจนาํอุดมศึกษาไทยสู่ความทนัสมยัและนาํสมยั อนัไดแ้ก่ การรื้อปรบัระบบบริหารและ

จดัการใหท้นัสมยั ปฏรูิปการเรยีนรูใ้หท้นัสมยั สรา้งคลงัแห่งความรูอ้นัทนัสมยั คน้ควา้และพฒันาองคค์วามรู ้
ทีท่นัสมยั สรา้งชมุชนวชิาการท ัง้ภายในและภายนอกสถาบนั และสรา้งผูน้าํทีน่าํชาตแิละสงัคมโลก 

2. ภารกจินาํอดุมศึกษาสู่การเปิดเสร ีมกีารแขง่ขนักนัในดา้นประสทิธภิาพของการบรหิาร จดัการ 
การระดมทุนและทรพัยากร ความร่วมมือระหว่างรฐักบัเอกชน และการแข่งขนักนัในดา้นคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

3. ภารกิจในการนาํอุดมศึกษาสู่ปวงชน อุดมศึกษาที่มคีวามหลากหลาย อุดมศึกษาซึ่งมคีวาม
เสมอภาค ทุกคนมโีอกาสไดศึ้กษาสนองตอบไดทุ้กเวลาและสถานที่ อุดมศึกษาซึ่งมกีารต่อเน่ือง ศึกษาได ้
ตลอดชวีติ และอดุมศึกษาทีไ่ดพ้ฒันาใหเ้หมาะสมกบัสงัคม วฒันธรรมไทย 

4. ภารกิจในการนาํอุดมศึกษาสู่สากล อุดมศึกษาที่มคีวามสมัพนัธก์บันานาชาติ ดูดซบัความรู ้
ทรพัยากรมนุษยท์ีม่คุีณภาพจากนานาชาตสูิ่คลงัแห่งความรู ้อดุมศึกษาซึง่สรา้งสรรคก์ลมกลนืหรอืมดุีลยภาพ
ระหวา่งสงัคมวฒันธรรมไทย หรอืความเป็นไทยกบัความเป็นสากลสมัพนัธก์บัชนชาตอิื่นเพือ่การอยู่ร่วมกนัได ้
โดยสนัต ิ

ความตอ้งการบณัฑติครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 2.1.6 
 รายงานการสาํรวจความตอ้งการและการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลติ ของสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกบัวทิยาลยัการ
จดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล พบว่า แนวโนม้ความตอ้งการบคุลากรในระดบั operator จะใชบ้คุลากรทีม่รีะดบั
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 จากประมาณการของวทิยาลยัประชากรศาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั พบว่า จะมผูีเ้ขา้ศึกษา
ในระดบัอาชวีศึกษาลดลงอย่างรุนแรงจากรอ้ยละ 17 ในปี พ.ศ.2548 เหลอืรอ้ยละ 8 ในปี พ.ศ. 2568 หาก
เป็นไปในอตัราการเขา้เรียนปจัจบุนัโดยไม่มนีโยบายหรือมาตรการอื่น ๆ มาจูงใจหรือรองรบั ซึ่งมนียัยะว่า
เยาวชนเหลา่น้ีหากไมเ่ขา้สู่ตลาดแรงงานไรฝี้มอื ก็คงจะเดนิเขา้สู่ระบบอดุมศึกษา ทาํใหส้มดุลของแรงงานใน
สดัส่วนที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเสยีไป อย่างไรก็ตาม การแกป้ญัหา
ค่านิยมของผูเ้รียนเป็นเรื่องทีแ่กไ้ขยาก อดุมศึกษาจาํเป็นตอ้งพฒันากลไกที่ยดืหยุ่นทีเ่อื้อใหผู้เ้รยีนคงอยู่ใน
ภาคอาชวีะมากทีสุ่ดในสถานการณป์จัจบุนั ไมป่ฏเิสธการต่อยอดของคนกลุม่น้ีและวยัแรงงาน 

2.2 สภาวการณ์ปจัจุบนัของคณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มทร.พระนคร 
การวเิคราะหส์ภาวการณ ์( SWOT Analysis ) ปจัจบุนัของคณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นการวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มภายในและภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อคณะฯ 
2.2.1  การวิเคราะหส์ภาวการณ์จากปจัจยัภายใน  ซึ่งเป็นการศึกษาองคป์ระกอบภายในของคณะ       

ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมฯ ทีส่่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ซึง่จะเป็นการบ่งบอกถงึจดุแขง็ ( strengths ) และ
จดุอ่อน ( weakness ) ของการดาํเนินงาน 

จุดแข็ง ( Strengths ) 
1. คณะฯ มวีสิยัทศัน ์พนัธกิจและเป้าหมายเดยีวกนัทาํใหก้ารบรหิารจดัการและการมุ่งสู่เป้าหมาย

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและสามารถดาํเนินการไดร้วดเรว็ 
2. มหีลกัสูตรที่ผลติบณัฑติสายครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมที่มคุีณภาพสามารถสรา้งความพงึพอใจต่อ

นายจา้งและผูใ้ชบ้ณัฑติ  
3. หลกัสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลยัมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีการปฏิบตัิการ และเสริมสรา้ง

ประสบการณจ์รงิทาํใหห้ลกัสูตรเป็นทีย่อมรบัแก่สถานประกอบการท ัว่ไป  
4. มกีารสนบัสนุนงบประมาณสาํหรบันกัศึกษาในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย เป็นการ

ส่งเสรมิ พฒันา ปลูกฝงัจติสาํนึกใหก้บันกัศึกษา ทาํใหน้กัศึกษาไดร้บัการยอมรบัจากนายจา้งและผูใ้ชบ้ณัฑติ 
5. มกีารส่งเสริมใหค้ณาจารยจ์ดัทาํงานวจิยัที่เพิม่มากขึ้น ท ัง้งานวจิยัเต็มรูปแบบและวจิยัเอกสาร 

เพือ่ตอบสนองพนัธกจิของคณะฯ  
6. มโีครงการความร่วมมอืและใหค้วามช่วยเหลอืต่อสงัคมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมโดยคณะฯ

มนีโยบายและแผนงานทีช่ดัเจน 
7. มกีารกระจายอาํนาจทางการบรหิารจดัการเพือ่ลดข ัน้ตอนในการปฏบิตังิานรวมท ัง้กาํหนดอาํนาจ

หนา้ทีแ่ละขอบขา่ยงานชดัเจนทาํใหก้ารบรหิารจดัการคณะฯ มคีวามคลอ่งตวั  
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จุดออ่น ( Weakness)  
1. จาํนวนอาจารยใ์นหลายสาขายงัมสีดัส่วนไมส่อดคลอ้งกบัจาํนวนนกัศึกษา 
2. จาํนวนอาจารยท์ี่มคุีณวุฒิและตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัยงัไม่เป็นตามเกณฑท์ี่

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษากาํหนด 
3. นักศึกษาบางสาขาวิชามีพื้นฐานความรูไ้ม่เหมาะสม เช่น นักศึกษาดา้นวิศวกรรมมีพื้น

ฐานความรูด้า้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรน์อ้ย 
4. การใชป้จัจยัเกื้ อหนุนต่าง ๆ ผูใ้ชข้าดความตระหนกัในการช่วยกนัดูแลรกัษาและประหยดั

พลงังานและตน้ทนุของมหาวทิยาลยั 
5. อาจารยป์ระจาํยงัขาดการบริหารเวลาเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานดา้นการเรียนการสอน ดา้น

การวจิยั ดา้นการบริการทางวชิาการสู่สงัคม ทาํใหอ้าจารยม์ุ่งเนน้เรื่องการเรียนการสอนมากกว่าการวจิยัและ
การใหบ้รกิารทางวชิาการสู่สงัคม 

6. คณาจารยท์ี่มปีระสบการณง์านวจิยัยงัมนีอ้ย และไม่มกีารกระจายตวัในทกุสาขาวชิาที่เปิดสอน
ทาํใหข้าดผูช้ี้นาํในการสรา้งงานวจิยั 

7. การขอทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกดา้นการวิจยัยงัมีนอ้ย เน่ืองจากอาจารยข์าด
ประสบการณด์า้นการวจิยั  

8. คณาจารย ์เจา้หนา้ที่ และนกัศึกษาบางส่วนไม่ใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมการพฒันานกัศึกษา
เท่าทีค่วร 

9. ขาดระบบการจดัการขอ้มลูทีเ่ป็นระบบ ตลอดจนขาดการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูดว้ย
การใชร้ะบบเทคโนโลยสีมยัใหมม่าช่วยในการเชื่อมโยงขอ้มลู  

2.2.2  การวิเคราะหส์ภาวการณ์จากปจัจยัภายนอก  ซึ่งเป็นการศึกษาองคป์ระกอบภายนอกของคณะ   
ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถงึโอกาส ( opportunities ) 
และขอ้จาํกดัหรอืภยัคุกคาม ( threats )  ของการดาํเนินงาน 

โอกาส ( Opportunities ) 
1. หน่วยงานหลกัของประเทศที่รบัผดิชอบการศึกษาระดบัอุดมศึกษากาํหนดภารกิจหลกัของ

สถาบนัอดุมศึกษาไวอ้ย่างชดัเจน คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการสู่สงัคมและทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม ทาํใหเ้กดิความเป็นเอกภาพในการดาํเนินงาน 

2. มอีงคป์ระกอบมาตรฐานคุณภาพและดชันีบ่งชี้ที่สาํนกังาน สมศ. กาํหนดเป็นกรอบและแนว
ทางการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอดุมศึกษา 

3. สกอ. กาํหนดนโยบายและแผนงานในการสนบัสนุนและส่งเสรมิงานวจิยัเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์
ในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่การพฒันาการเรยีนการสอนและการพฒันาประเทศ 
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4. คณะฯ มคีวามร่วมมอืกบัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี จดัการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และปริญญาโท ทาํใหเ้ป็นโอกาสในการ
เผยแพร่ชื่อเสยีงของคณะฯ  

5. การเลื่อนฐานะจากสถาบ ันเ ป็นมหาวิทยาลยัส่งผลใหค้วามตอ้งการเข า้ ศึกษาต่อ
ระดบัอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นและมอีิสระในการบริหารจดัการตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
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6. กระแสสงัคมและนโยบายของรฐัทีใ่หค้วามสาํคญักบัการอนุรกัษแ์ละทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ไทยซึง่เป็นภารกจิหลกัของสถาบนัอดุมศึกษาส่งผลใหม้คีวามร่วมมอืระหวา่งทอ้งถิน่และคณะฯ มากขึ้น 

7. คณะฯ ไดร้บัการประเมนิภายนอกจาก สมศ. และคณะกรรมการประเมนิภายในมหาวทิยาลยั
จงึมโีอกาสในการปรบัปรุงและพฒันาส่งผลดต่ีอการกระตุน้และเร่งรดัการประกนัคุณภาพ  

8. สถานทีต่ ัง้ของคณะฯ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ จงึมทีาํเลทีเ่หมาะสมในการจดัการศึกษาท ัง้ภาค
ปกตแิละภาคสมทบ 

 ขอ้จาํกดัหรอืภยัคกุคาม ( Threat ) 
1. ภารกิจหลกัของคณะฯ  มมีากถงึ 4 ดา้น คือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวจิยั ดา้นการ

บรกิารทางวชิาการ และดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ทาํใหก้ารดาํเนินงานไมส่มบูรณค์รบทกุดา้นเน่ืองจาก
ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณ 

2. การตดัสนิใจในการวางแผนและการลงทนุบางส่วนอยู่เหนือการควบคุมของคณะฯ  
3. มสีถาบนัการศึกษาที่เปิดสอนในหลกัสูตรเช่นเดยีวกบัมหาวทิยาลยัเปิดสอนทาํใหค้ณะฯ มคู่ี

แขง่ขนั 
4. มหาวทิยาลยัตอ้งรบันกัศึกษาจาํนวนมาก และรบันกัศึกษาจากทอ้งถิน่ ทาํใหเ้ป็นเรื่องยากทีจ่ะ

ดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพราะนโยบายรฐับาลและมหาวทิยาลยัอาจมผีลกระทบ
ในเชงิลบต่อประสทิธภิาพในกระบวนการเรยีนการสอนและภาพลกัษณข์องบณัฑติและมหาวทิยาลยัโดยรวม 

5. สภาพเศรษฐกจิทีผ่นัผวนส่งผลใหน้กัศึกษาทีส่าํเรจ็การศึกษาในบางสาขาหางานไดย้ากขึ้น 
6. ปจัจยัเอื้อในการทาํการวจิยัในคณะฯยงัมนีอ้ย เช่น การเขา้ร่วมกระบวนการระดมความคดิใน

ทอ้งถิน่ การนาํเสนอผลงานในระดบัชาต ิ
7. ระเบยีบกระทรวงการคลงัไม่เอื้อต่อการแสวงหาทรพัยากรการเงนิจากแหล่งต่าง ๆ ไดอ้ย่าง

อสิระ  
8. เ น่ืองจากคณะจ ัดการสอนในหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงไม่เ ป็นที่ นิยมใน

กลุม่เป้าหมายส่งผลใหส้ดัส่วนการสมคัรและสอบคดัเลอืกเขา้ศึกษาในคณะฯยงัอยู่ในระดบัตํา่ 
 
 


