
กกอ. กบัการยกระดับคุณภาพการอดุมศกึษาไทย

โดย  ประธาน กกอ.

(รองศาสตราจารย คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ)

23 เมษายน 2557 
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ประเด็นนําเสนอ
1. การลงทุนพัฒนาประเทศผาน

สถาบันอุดมศึกษา

2. การปรบัปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

3. การประกนัคุณภาพการศกึษา และการ

สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลศิ 

4. ราง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
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5. การติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษา

นอกสถานที่ต้ังและบัณฑิตศึกษา

6. การสงเสริมเครือขายมหาวทิยาลยั 

7. การพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา

8. การผลติและพัฒนาครู



4

1. โครงการขับเคลือ่นมหาวิทยาลัยไทยสูมหาวิทยาลัย

ระดับโลก

2. โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใน

อุดมศกึษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของบรบิทโลก

3. โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุมใหมใหได

มาตรฐานการอุดมศกึษาและการเตรียมความพรอมสูการเปน

ประชาคมอาเซียน

1. การลงทุนพัฒนาประเทศ

ผานสถาบันอุดมศึกษา



สถาบันอดุมศึกษากลุมใหม
งบประมาณ 68,000 ลบ.

สถาบันอดุมศึกษากลุมเกา

งบประมาณ 47,700 ลบ.

สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ

มหาวิทยาลยัโลก

งบประมาณ 25,000 ลบ.

เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ และนํา

ประเทศใหหลดุพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง

เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน (competitiveness) 

ของประเทศ

สรางความพรอม 

(Capacity building)

และยกระดับคุณภาพใหได

มาตรฐานของประเทศ

National/ASEAN 

standard 

universities

ASEAN/Asian standard

universities

world class 

universities

สถาบันอดุมศึกษาCapacity 

building
competitiveness

Competitiveness +

Escape Middle 

Income trap

ชุมชนและทองถิ่น     +  +ภาคอุตสาหกรรม

Clusters of 

Excellence

- โครงสราง

พ้ืนฐาน

- ทุนพัฒนา

อาจารย

- ทุนวิจยั

Clusters of 

Excellence

- โครงสราง

พ้ืนฐาน

- ทุนพัฒนา

อาจารย

- ทุนวิจยั
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วัตถปุระสงค

1. ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัของไทย 

2. พัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพในระดับสูงเพ่ือเปลี่ยนผานสังคมไทยสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูและ

    เพ่ิมศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยในเชงิสรางสรรค

3. ยกระดับทักษะแรงงานและการประกอบธรุกจิท่ีใชพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เปาหมายเชิงคุณภาพ

1. ผลติภณัฑและนวัตกรรมจากงานวิจัย

2. งานวิจัยเพ่ือแกไขปญหาของประเทศ

3. กาํลงัคนคุณภาพสงูกอใหเกดิการจางงาน การลงทุนจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ

4. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและหลดุพนจากประเทศรายไดปานกลาง
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วัตถปุระสงค

1. พัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกระดับ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหเกิดความเขมแข็งในการนํา

มหาวิทยาลัยเขาสูประชาคมอาเซียนและสังคมโลก

2. พัฒนากระบวนการสรางองคความรูและพัฒนาบุคลากรของประเทศเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันระดับโลก

3. สรางเครือขายของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศเพ่ือกอใหเกิดความเขมแข็งในการยกระดับสูมหาวิทยาลยัระดับโลก

เปาหมายเชิงคุณภาพ

1. อาจารยและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีคุณวุฒใินภาพรวมทีสู่งข้ึน สงผลใหการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศมีคุณภาพและ

มาตรฐานที่ดีข้ึน

2. สถาบนัอุดมศึกษาไทยมขีดีความสามารถดานการเรียนการสอนและการพัฒนาองคความรูที่สูงข้ึน สามารถเปนปญญาของสังคมและพรอม

ในการเขาเปนประชาคมอาเซียน

3. สถาบันอุดมศึกษามีความชัดเจนในการผลิตบัณฑติและปฏิบตัิพันธกิจทีส่อดคลองกับอัตลกัษณของตน ซึ่งจะสงผลในภาพรวมตอการ

พัฒนานวัตกรรม ภาคการผลิตและการพัฒนาทองถิ่นชุมชน

4. ประเทศไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาคในสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญ และมีเครือขายความรวมมือ

5. สถาบันอุดมศึกษามีเครือขายการพัฒนากระบวนการสรางองคความรู
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วัตถุประสงค

1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษากลุมใหมใหไดมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

2. เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษากลุมใหมสามารถบรรลุวัตถุประสงค

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏ เนนการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน การผลิตและพัฒนาครู

   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เนนการพัฒนาเทคนิคและการปฏิบัติ

   - ม.นราธิวาสราชนครินทร ม.นครพนม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พิจารณาตามวัตถุประสงคของแตละมหาวิทยาลัย

เปาหมายเชงิคณุภาพ

1. สัดสวนอาจารยตอนักศกึษามีความเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา

2. นักศกึษามทีกัษะดานภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

3. นักศกึษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีประสบการณในการพัฒนาทองถิ่นและ

วิชาชีพครู

4. ผลงานวิชาการไดรับการตีพิมพและเผยแพรนําไปใชประโยชน

5. หลักสูตรไดรับการพัฒนาสอดคลองกับพันธกิจมหาวิทยาลัย

6. เกิดความรวมมือระหวางทองถิ่น ชุมชนและสถานประกอบการ
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 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548

- ระดบัอนุปริญญา

- ระดบัปรญิญาตรี

- ระดบับัณฑิตศึกษา

ปจจุบัน

รูปแบบเดยีวสําหรับสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท 

2. การปรบัปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
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 เกณฑมาตรฐานหลกัสตูร (ใหม)

สกอ. มกีารศกึษาวจิยั เพือ่จดัทาํขอเสนอมาตรฐานการอุดมศกึษา 

และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา เพือ่รองรบัการจดัการ

ศกึษาทีห่ลากหลาย

     1. หลายรูปแบบตามจดุเนนของสถาบนัอุดมศกึษา อาทิ

- สถาบนัอุดมศกึษาทีเ่นนดานวิชาการ (Academic University)

- สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการปฏิบัติ (Professional University) 

     เกณฑมาตรฐาน จาํแนกไดดังน้ี
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      (ราง) เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบดวย

- หลกัสูตรปริญญาตรีเนนวิชาการ ไดแก แบบปกติ และ    

แบบกาวหนา (Honors Program)

- หลกัสูตรปริญญาตรีเนนวิชาชีพ/ดานเทคนิค/ปฏบิตักิาร 

ไดแก แบบปกติ และแบบกาวหนา (Honors Program)

      (ราง) เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา ประกอบดวย 

หลักสูตรเนนวิชาการ และหลกัสูตรเนนวิชาชีพ
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      2. ระดับการศึกษา

- ตํ่ากวาปริญญาตรี  

- ปริญญาตรี

- สูงกวาปริญญาตรี  

- หลักสูตรฝกอบรมและหลักสูตรตอเน่ือง(2 ป)
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      3. จดุเนน

 หลักสูตรแตละกลุมมีลักษณะเดน หรือมีความแตกตางกัน 

 เนนดานคุณภาพมากกวาปรมิาณ อาท ิคุณสมบตัิผูเขาศกึษา

      วธิกีารคัดเลือกผูเขาศกึษา  คุณสมบตัอิาจารยโดยเฉพาะหลักสตูร  

      ระดับบณัฑติศกึษา  การกําหนดสดัสวนอาจารยตอนักศกึษา  

      การกําหนดหนวยกิต  เกณฑการวัดผล  เกณฑการสําเรจ็การศกึษา    

      เปนตน

        ผูสาํเรจ็การศกึษาแตละหลักสตูร 

     - ไดรบัการยอมรบั มคีวามเทาเทยีมในปรญิญาของหลักสตูร

     -  มีความรูความสามารถที่กําหนดไวในหลักสูตรไดจริง



ความรวมมือภาคการผลิตและสถานประกอบการ

(Work Integrated Learning)

เพ่ือจัดการศกึษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทั้งใน

เชงิปรมิาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสรางประสบการณ

ระหวางเรียนอยางเหมาะสม และสนบัสนนุการสรางรายได

ระหวางเรียน และสนบัสนุนใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําได

ทันที
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สงเสริมความรวมมอืระหวางแหลงงานกับสถานศึกษา

ใหมากขึน้ หลากหลายรูปแบบ และใกลชิดกนัมากขึ้น โดย

รวมมือกันต้ังแตขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร

เกณฑมาตรฐานหลกัสตูรฯ ตองเปดกวางใหอาจารยไป

ทํางานในภาคการผลิตได และเปดโอกาสใหคนในภาคการผลิต 

มาสอนหนังสือในมหาวทิยาลัย

สงเสริมหลักสูตรสหกจิศึกษานานาชาติ
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กรอบแนวคิดในการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายใน

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิม่เติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหหนวยงานตนสงักัดและสถานศกึษา   

จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  กําหนดใหมคีณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา ทําหนาทีว่างระเบยีบหรอืออกประกาศกําหนด

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ

อุดมศกึษา เพื่อสงเสรมิ สนับสนุน และพฒันาการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศกึษา

3. การประกันคุณภาพการศึกษาและการสงเสริม

สถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ
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องคประกอบการประกันคุณภาพรอบใหม

 การผลิตบณัฑิต

 การวิจัย

 การบริการวิชาการ

 การทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการเขา

ไปในองคประกอบดานการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบรกิาร

วิชาการ

 องคประกอบอ่ืนๆ เพิม่เติมที่สําคญัและจําเปน
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การประกนัคุณภาพการศึกษาจะดําเนินการต้ังแต

 ระดับหลกัสูตร/สาขาวชิาตางๆ

 ระดับคณะวิชา

 ระดับสถานศึกษา

โดยสถาบนัจะมีการประเมินตนเอง และ สกอ.

จะเขาไปติดตามตรวจสอบคุณภาพทุกสามป
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การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน

1. ตัวบงช้ีเดิมที่ดาํเนินการแลวไดคะแนนเต็ม 

จะไมนํามาใชเปนตัวบงช้ีในรอบตอไป

2. เกณฑการประเมินสามารถตรวจสอบไดชัดเจน 

3. ไมเนนกระบวนการ ใหเปนอิสระแกสถาบันที่

จะดําเนินการ เพ่ือใหไดผลลัพธที่มีคุณภาพ หากประเมิน

กระบวนการ จะมีเกณฑการประเมินผลผลิต/ผลลัพธใน

กระบวนการน้ันๆ ดวย
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กรณีที่ไมตองดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ไดมาตรฐานไมตํ่ากวา

ที่ สกอ. กําหนด เชน ใชเกณฑ EdPEx เปนเครือ่งมอืในการบรหิาร

องคการมาดําเนินการประกันคุณภาพการศกึษาในระดับคณะ/สถาบัน 

 ระดับหลักสตูร ไดรบัการรบัรองในระดับนานาชาติ  เชน 

AACSB หรือ AUN QA เปนตน

หรือหลักสูตรวิชาชีพที่ไดรับการประเมินเพื่อการรับรองจาก

สภาวิชาชีพ

 การจดัอันดับมหาวทิยาลัยโลก

     - ระดับสถาบัน World Ranking ไมตํ่ากวา 500    

     - ระดับกลุมสาขาวิชา World Ranking ไมตํ่ากวา 200 



ความเชื่อมโยงกับการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

ของ สมศ.

กกอ. กําหนดนโยบายใหมีความเชื่อมโยงระหวางตัวบงชี้ของ

การประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ สกอ. และตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี ่ของ สมศ. โดย

- หากเปนตัวบงชี้ตัวเดียวกัน ขอใหใชเหมือนกัน หากไมสามารถ

ใชเหมอืนกันได แตสามารถเก็บขอมลูพื้นฐาน ผานระบบ CHE QA 

Online เพื่อให สมศ. ดึงไปประเมนิได ม/ส จะไดไมตองทาํงานซ้ําซอน

- หรอื การดําเนินการในตัวบงชีข้อง สกอ. สามารถตอบตัวบงชี้

ของ สมศ. ไดดวย เปนตน
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Pre – audit หลักสูตร    

ปจจุบัน สกอ. สอบทานการเปดดําเนินการหลักสูตรตางๆ ของ

สถาบันอุดมศกึษา วาดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือไม

Post Audit หลักสตูร

สกอ. จะทําหนาที่ประเมินและใหการรับรองหลักสูตรตางๆ

(Program Accreditation) วามกีารดําเนินการ (IQA) เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสตูรและกรอบมาตรฐานคุณวฒุฯิ (TQF) โดยบัณฑิตที่

ผลิตออกมาจะมีผลลัพธการเรียนรูตามที่ระบุไวในแตละสาขาวิชา

22
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ป 2542 มีการปฏิรูปการศึกษา มีการกระจาย

อํานาจการจัดการศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษา โดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีหนาที่เสนอ

นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่

สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

4. ราง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
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ปญหาท่ีเกดิข้ึน

 ภาครัฐไมสามารถกาํกับดูแลเชิงนโยบายได

 คุณภาพการศึกษาตํ่าลง (ปญหาการจัดการศึกษา

นอกสถานที่ต้ัง/ การขายปริญญา/ จายครบจบแน/

การจางทําวิทยานิพนธ

 ปญหาการกระจายโอกาส (ระบบการรับนักศึกษา)

 ฯลฯ 
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แนวทางการแกไข

ใหมีกฎหมายวาดวยการอุดมศึกษาเปนเครื่องมอืใน 

การสงเสริม พัฒนา และยกระดับของประเทศใหกาวไปสู 

ความเปนเลิศในระดับนานาชาติ และทันกับความเปล่ียนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจและสงัคมโลก และเปนเครื่องมือกําหนด

มาตรการในการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ยังขาดเขมแขง็

ใหสามารถจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
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หลักการสําคัญ

 รับรองความเปนอิสระ/ ประกันเสรภีาพทางวชิาการของ

สถาบันอุดมศกึษา โดยใหเปนไปตามกฎหมายจดัต้ัง

สถาบันอุดมศึกษา

 ใหมีคณะบุคคลรับผิดชอบการอุดมศึกษา/ Commissioner 

และทาํงานเต็มเวลา

 ใชการเงนิเปนกลไกในการกํากับนโยบาย และสนับสนุนให

สถาบันอุดมศกึษาจดัการศกึษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

และมีมาตรการลงโทษ ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาไมได

มาตรฐานการอุดมศกึษา 
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 สรางใหสภามหาวิทยาลัยเขมแข็ง/ รับผิดชอบ

 สรางกลไกการคุมครองนักศึกษา/ การกระจายโอกาส/ 

ความเสมอภาค

 ใหมีระบบขอมลูอุดมศกึษาเพ่ือการกําหนดนโยบาย   

ที่ถูกตองแมนยํา
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 1) การตรวจประเมนิการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ของสถาบนัอุดมศกึษา

      กกอ. ไดตระหนักถงึความสาํคัญของคุณภาพการจดัการศกึษานอกสถาน

ทีต่ัง้ จงึไดดาํเนินการ ดังน้ี

- ดําเนินโครงการตรวจเยีย่ม    ป 2554

- ดําเนินโครงการตรวจประเมนิ    ป 2555 – ปจจุบัน

       กฎกระทรวงวาดวยการจดัการศึกษานอกสถานทีต่ัง้ของ

สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2551

       ประกาศกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้

ของสถาบันอุดมศกึษาของรฐั พ.ศ. 2552

5. การติดตาม ตรวจสอบ การจดัการศกึษา

นอกสถานที่ต้ังและบัณฑิตศึกษา
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แนวทางการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังตามนโยบาย กกอ.
 

 เหตุผลและความจําเปนตองมีความชัดเจน

 ไมจัดการศึกษาทับซอนพื้นท่ี

 ไมควรจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
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แนวทางการดําเนินงานตอไป
 ปรับปรุงกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับ              

การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตัง้ของสถาบนัอุดมศึกษา (อยูในขั้นตอนการ
พจิารณาของกฤษฎกีา)

 จุดเนน

     - การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตัง้จะตองไดรบัอนญุาตจากรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของ กกอ.

     - ไมจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งในระดบัปริญญาเอก
     - ตองเปนไปตามความตองการกําลังคนของประเทศ เปนสาขาวิชา

ท่ีขาดแคลน และสถาบันอุดมศึกษามีความเชี่ยวชาญ (พิจารณาจากผลการ
ประเมินคุณภาพ)

     - การอนญุาตใหจัดการศึกษานอกสถานท่ีตัง้ มีระยะเวลากําหนด
ฯลฯ



สรุปขอมูลศูนยการจดัการศึกษานอกสถานท่ีต้ังท่ีอยูระหวางการดาํเนินการ

ปงบประมาณ 2555 - ปจจุบัน

รายการ สถาบัน ศูนย หลักสตูร/สาขาวิชา

ศูนยทั้งหมดที่มีสถานภาพดําเนินการ 

(เริ่มโครงการตรวจประเมนิ : ก.พ. 55)
61 256 661

ศูนยทั้งหมดที่มีสถานภาพดําเนินการ 

(ขอมูล : มี.ค. 57)
57 197 519

1. ยังไมไดไปตรวจ 7 12 33

2. ตรวจประเมนิแลว 56 194 486

2.1 ศูนยที่ยังไมสิ้นสุดกระบวนการ

(อยูระหวางทักทวง, ทบทวน, แจงผล)
10 22 54

2.2 ศูนยที่สิ้นสุดการทักทวง/ตรวจซ้ํา 53 167 422

     ระดับผลการประเมนิ    

 ผาน 26 43 98

 ตองปรับปรุง 16 39 80

 ไมผาน 38 105 244

หมายเหต ุ: จํานวนสถาบันและศนูยนับซํ้าได 31



ปริญญาตรี             

(378 หลักสูตร)

73%

ปริญญาโท         

(136 หลักสูตร)

26%

ปริญญาเอก              

(5 หลักสูตร)

1%

หลักสตูรการจดัการศกึษานอกสถานที่ต้ังจาํแนกตามระดับปรญิญา 

(519 หลักสตูร/สาขาวิชา)
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3 5
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27 25 29

9
14

45
69

104

มทร. รัฐ ในกาํกับของรฐั มรภ. เอกชน

ผาน ตองปรับปรุง ไมผาน
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จาํนวนหลักสูตรทีม่ผีลการประเมนิทีส่ิน้สดุจาํแนกตามประเภท

ของสถาบนัและระดับผลประเมนิ



หลักสตูรที่นิยมเปดสอน ณ ศนูยนอกสถานทีต่ัง้
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43

134

51 50 39 33 30 22 21 19 18 17 15 14

56

จํานวนหลักสูตรท่ีผาน จํานวนหลักสูตรท่ีตรวจประเมิน จํานวนหลักสูตรท้ังหมด
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2) การกํากับติดตามการจดัการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

      กกอ. ชดุปจจุบนั เนนการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษา

ในระดับปรญิญาเอก

 อยูระหวางการพัฒนาระบบ กลไก และเกณฑในการ

ติดตามการจดัการศึกษาระดับปริญญาเอก 

(ศาสตราจารยกิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน)

 ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก           

ทุกหลักสูตร เริ่มภายในปงบประมาณ 2557



เครือขายอุดมฯ

- ความรวมมือ 

  ทางวิชาการ

- การใชทรัพยากร

  รวมกัน

- การจัดสรร 

  บทบาทหนาท่ี

คุณภาพบัณฑิต

ขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ

ความเขมแข็งของ

ชุมชนและสังคม

ศักยภาพการวิจัย

สถาบันอุดมศึกษา

ชุมชน/ทองถิ่น
หนวยงานภาครัฐ/

เอกชน

ภาคการผลิต/

ภาคอุตสาหกรรม
36

แนวคิดและวัตถุประสงคการสรางเครือขาย

6. การสงเสริมเครอืขายมหาวิทยาลัย



  เครือขายเพือ่การพฒันาอุดมศึกษา 9 เครือขาย

(1) เหนือตอนบน

(มช.)
(3) อีสานตอนบน

(มข.)

(7) ตะวนัออก

(มบ.)

(8) ใตตอนบน

(มวล.) (9) ใตตอนลาง

(มอ.)

(4) อีสานตอนลาง

(มทส.)

(5) กลางตอนลาง

(มจธ.) 

(6) กลางตอนบน

(จฬ.)

(2) เหนือตอนลาง

(มน.)

37
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โครงสรางเครือขายเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษา (ในปจจบุัน)

ระดับ C

ระดับ B

ระดับ A คณะกรรมการอํานวยการกลาง (สกอ.) 

นโยบาย สนับสนุน กํากับตดิตาม 

คณะกรรมการระดบัพ้ืนท่ี 9 เครือขาย (แมขายเปนประธาน)

:  ถายทอดจาก A สูสมาชิก  บริหารจดัการ  ติดตาม

คณะกรรมการเชิงประเด็น 

:  กิจกรรม/โครงการ

- เครือขายวิจัย

- เครือขายสหกิจศึกษา

 -เครอืขายพัฒนา นศ.

 -เครอืขาย UBI

-เครอืขาย QA

-เครอืขาย อพ.สธ.

- เครือขายเฉพาะกิจ
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สรุปสถานการณและปญหา

 สถาบันอุดมศึกษาเปนผูมบีทบาทโดยตรงในการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาที่จะกําหนดรูปแบบการคัดเลือก

 ปจจุบนัการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

มี 2 ระบบ ไดแก 1) ระบบกลาง (Admissions) และ 2) ระบบรับตรง/

โควตา ดําเนินการโดยสถาบันอุดมศกึษา หรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา

7. การพฒันาระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา



40

 สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย(สอท.) ดําเนนิการ

ทั้งระบบกลางและคัดเลือก  ระบบรบัตรง ผาน Clearinghouse

 สงผลกระทบตอหลายฝาย เชน ปญหาการวิง่รอกสอบ  

ปญหาคาใชจายของนักเรียนและผูปกครอง  ปญหาการสละสิทธ์ิ 

ปญหาการทิง้หองเรียนไปกวดวิชา  ปญหาการพนสภาพ

นักศึกษา (รไีทร)
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เกิดแนวคิดในการปรับระบบการคัดเลือกนักศึกษา 

 ลดภาระการสอบของนักเรียน 

 ไมลดความสนใจในหองเรียนของนักเรียน 

 เรยีบครบตามหลกัสตูร 

 เปนระบบท่ีสามารถคัดเลือกเด็กท่ีสามารถ

เรยีนไดจริงๆ 

 การสอบตองมีความยุติธรรมและเทาเทียม 
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แนวนโยบายของ กกอ.

 ปรับปรุงระบบใหมีประสทิธิภาพและเสมอภาค มากข้ึน

 ควรมีระบบ Central Admissions หรือ Network 

Admissions ตามกลุมสาขาวิชา

  สนับสนุน การทดสอบดวยขอสอบมาตรฐานตางๆ

  กําหนดเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าของการรบัเขาเรยีนใน

สาขาตาง ๆ

  ควรใหมีระบบ Provisional admissions, Bridge 

Programs, Advanced Placement และระบบ Exit Exams

 สงเสรมิใหนกัศกึษามสีมรรถนะสากลดานภาษา
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ปญหาคุณภาพการศกึษา

 คุณภาพนักเรยีน ดูไดจากความสามารถในการแขงขันของ

นักเรยีน เมือ่เทยีบเคียงกับนักเรยีนในระดับสากลอยูในอันดับทาย ๆ 

โดยดูจากผลคะแนนการประเมนิของ PISA

 คุณภาพคร ูคนเกงไมเรยีนคร ูขาดแคลนครสูายวทิย/คณิต 

สอนไมตรงกับสาขา

 บัณฑิตครู มีทักษะ สมรรถนะตํ่ากวาที่คาดหวัง

ระบบผลิตครูที่มีศักยภาพและมีความพรอม

จะเปนแนวทางการแกปญหาดังกลาว

8. การผลิตและพัฒนาครู
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หลักสตูรการผลิตครใูนปจจบุนั มีดังน้ี 

 หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี 

(หลักสูตร 5 ป) เพื่อการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สกอ. ไดจัดทํากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(TFQ) สาขาครุศาสตร/

ศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตร

ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ เนนมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต    

5 ดาน 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชพีครู (ป.บณัฑิต) เปน

การรับผูท่ีจบสาขาอ่ืนมาเรียนตอวิชาชพีครูอีก 1 ป 

 หลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา เชน โครงการ สควค. 
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กําลังการผลติครูของสถาบันอุดมศึกษาในปจจบุัน

ปจจุบันมสีถาบันฝายผลิตครู ประมาณ 84 แหง แบงเปน

     1) มหาวิทยาลัยรัฐ (เดิม) 18 แหง

     2) มหาวิทยาลัยไมจํากัดรับ 1   แหง

     3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง

     4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 12 แหง

     5) สถาบนัการศกึษาเอกชน 9   แหง

     6) สถานศกึษานอกสงักัด 4   แหง

(ส.พลศึกษา, ส.พัฒนศิลป, ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย,     

     ม.มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย)
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จาํนวนการรบัเขานักศกึษา ครศุาสตร-ศกึษาศาสตร

(ปการศกึษา 2551-2556)

จาํนวน (คน)

ปการศึกษา

20,000
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ประมาณการจาํนวนผูสาํเร็จการศกึษา ครศุาสตร-ศึกษาศาสตร

(ปการศกึษา 2551-2556)

จาํนวน (คน)

ปการศึกษา

20,000



Thank you
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