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งานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 

การเสวนาหัวข้อเร่ือง “ผลการประเมินตามตัวบ่งชีแ้ละวิสัยทัศน์ของอุดมศึกษาไทย 2555-2559 

ณ อาคารอิมแพค ฟอร่ัม ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 

วันพฤหัสบดีที ่24 เมษายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. 

 

ตัวแทนผู้เข้าร่วม 

1) ดร.สุวิชชา  เนียมสอน  ช่วยปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน 

2) นางสาวดุษฎา  จินดาวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

3) นางสาววรรณี  ศิริรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

จุดประสงค์ของการเสวนา 

เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของส านักคณะกรรมการอุดมศึกษา  รวมถึงเป็นการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ  และอภิปรายผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และวิสัยทัศน์ของอุดมศึกษาไทย     

ปี 2555-2559 

วิทยากร 

การเสวนาในช่วงแรกเป็นการบรรยายในเรื่องแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) พร้อมทั้งสรุปแผนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ  โดย ศาสตราจารย์

นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร  และในช่วงที่สองเป็นการบรรยายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาฯ  

และอธิบายถึงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศักษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11  

โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นผู้ด าเนินรายการ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  

คั นทมานนท์   แ ล ะ  ร อ งศ าสตร าจ า รย์  ด ร . ส ถาพร   อม รส วั ส ดิ์ วั ฒน า  เ ป็ น วิ ท ย ากรบร รย าย 
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สรุปประเด็นจากการเสวนา 

 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่ออุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย เศรษฐกิจโลก  การเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย  พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ตลาดแรงงานในอนาคต  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม  และบัณฑิตไทยในอนาคต 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) มียุทธศาสตร์การพัฒนา                     

6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ

พลังงาน 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 5. ยุทธศาสตร์

การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และ 6. ยุทธศาสตร์

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ปี 2555-2559 มี keyword ที่อยู่ในวิสัยทัศน์ ปี 2559 

ดังนี้คือ  แหล่งองค์ความรู้  พัฒนาก าลังคนระดับสูง  สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สังคมประชาคม

อาเซียน  คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ  ในแต่ละ keyword ควรมีการแตกประเด็นต่อไปว่า 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีการด าเนินงานในแนวทางใด  มีอะไรเป็นตัววัดความส าเร็จ  และตั้งเป้าหมาย

ไว้อย่างไรบ้าง 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในแผนการพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 11 นี้ ใช้ 

LEGS Strategy   

o L คือ Leader of change management for quality education เป็นการเปลี่ยนระบบการ

น าองค์กรให้เกิดการขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 

o E คือ Educator Professional เป็นการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ  และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ

มืออาชีพให้เป็นอาจารย์  เพราะในการศึกษามีความเชื่อว่า   ผู้สอนหรืออาจารย์เป็นอย่างไร  

ผู้เรียนจะเป็นเช่นนั้น  ดังนั้นผู้เป็นอาจารย์จึงต้องมีความรอบรู้  และเชี่ยวชาญในสิ่งที่สอนอย่าง

แท้จริง 

o G คือ Graduated with Quality and Social Responsibility เป็นการยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 

o Satang Utilization คือ เงินที่ใช้ส าหรับการลงทุน  เป็นการปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา  

เพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู้ความเป็นเลิศ 
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 มหาวิทยาลัยควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 อย่างน้อยปีละ              

1 ครั้ง  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่สามารถที่จะพ่ึงพางบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวเพ่ือใช้ในการด าเนินงานได้  

มหาวิทยาลัยจะต้องหารายได้  เพ่ือน ารายได้เหล่านั้นไปพัฒนางานต่างๆ  ดังนั้น ควรมีการจัดท าแผน              

และกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละมหาวิทยาลัย ควรมีการระดมความคิดเห็นทั้งในระดับผู้บริหาร  และ

หน่วยปฏิบัติในทุกหน่วยงานขององค์กร 

 การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะอาศัยผู้น าเพียงอย่างเดียวไม่ได้  การขับเคลื่อนความก้าวหน้า  จะต้อง

อาศัยบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมองไปในทิศทางเดียวกัน  และก้าวเดินไปพร้อมๆกัน 

 ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

แผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ว่า  บางตัวชี้วัดยังไม่มีข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจน อาทิเช่น จะมี

เกณฑ์การวัดความส าเร็จในตัวชี้วัดนั้นอย่างไร  ค าจ ากัดความบางค ายังไม่ชัดเจนเพียงพอ อาทิเช่น  ครูมือ

อาชีพหมายถึงอะไร  นอกจากนั้นยังเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า  ควรมีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน

อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้น าข้อมูลที่ถูกต้อง  เหมาะสม และเป็นปัจจุบันมาใช้ในการ        

วิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงาน  เพราะปัจจุบันมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ต้องใช้เวลาใน

การค้นหา  และข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องได้ยาก 

 ดร.สถาพร  อมรสวัสดิ์วัฒนา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                     

ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยแต่ละที่มีจุดมุ่งเน้นที่ต่างกัน  มีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ต่างกัน  

อย่างไรก็ตาม แต่ละมหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าหมายให้แน่นอน  บอกทิศทางของมหาวิทยาลัยให้บุคลากร

ทราบ  เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ไปสู่จุดหมายที่วางไว้  การตรวจสอบ

ติดตามผลการด าเนินงานเป็นสิ่งส าคัญ  ควรให้ความส าคัญในเรื่องเหล่านี้ เพราะจะเป็นสิ่งที่จะท าให้

มหาวิทยาลัยไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

 
  ผู้สรุปการเสวนา 

ดร.สุวิชชา  เนียมสอน  

นางสาวดุษฎา  จินดาวัฒน์  

นางสาววรรณี  ศิริรตัน ์   

 


