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ก 

บทคัดยอ 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะ

หนวยงานหลักที่มีหนาที่และอํานาจในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

โดยมีการดําเนินงานในดานการสงเสริมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การกํากับดูแลการดําเนินการ

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดทําฐานขอมูลขอกําหนดของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จึงเห็นความสําคัญของการกําหนดแผนปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัด

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือสงเสริม

ใหสถาบันอุดมศกึษาเอกชนมีการดําเนินการเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ผลจากการประเมินสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร ทั้งสภาพแวดลอมภายใน 

(Internal Environment Analysis)โดยใช Mckinsey ๗-S Framwork และสภาพแวดลอมภายนอก

องคกร  (External Environment Analysis) โดยใช  C-PEST Analysis ประเมินตํ าแหน งทาง

ยุทธศาสตร และนํามาประมวลความสอดคลอง TOWS Analysis ทําใหไดประเด็นสําหรับกําหนด

ยุทธศาสตร กลยุทธเชิงรุก (SO Strategic) โดยใชจุดแข็งผนวกกับโอกาสท่ีมีอยู กําหนดกลยุทธหลัก :

การเผยแพรองคความรู การประชาสัมพันธเชิงรุก การสรางเครือขาย เพ่ือสงเสริมสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบดวย ๒ ยุทธศาสตรหลัก 

ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑ การเผยแพรและขับเคลื่อนองคความรูในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาบุคลากรกลุมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนเพ่ือขับเคลื่อนองคกรสูความสําเร็จ  

  เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของแผนปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

ที่กําหนดไว ตองอาศัยการสนับสนุนจากผูบริหาร เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ  

มีนโยบายสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และที่สําคัญคือความมุงมั่นของบุคลากรที่มีสวนเก่ียวของ

ทุกฝาย ในการรวมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติอยางแทจรงิ 

 

 

 

 



ข 

คํานํา 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะ

หนวยงานที่มีหนาที่และอํานาจในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

ทั้งประเภท มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน จํานวน รวม ๗๒ สถาบัน ซึ่งมีการดําเนินงานภายใต

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการนําไปสูการปฏิบัติ และเปนประโยชนตอผูที่มีสวนเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบาง ไมมากก็นอย และทายที่สุดนี้ ผูศึกษา

ขอขอบพระคุณคณาจารย อาจารยที่ปรึกษา น.อ.จุฬารัตน เพชวิเศษ และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน 

รวมทั้งศนูยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
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จ 

สารบญัตาราง 

 

ตารางที่ ๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของการดําเนินงานดานการสงเสริมกํากับ 

              ดูแลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

              สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย McKinsey ๗-S Framework 

 

๒๗ 

ตารางที่ ๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของการดําเนินงานดานการสงเสริมกํากับ 

              ดูแลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

              สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย C-PEST Analysis 

 

๒๙ 

ตารางที่ ๓ คาน้ําหนักของรายการปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 

 

๓๑ 

ตารางที่ ๔ คาน้ําหนักของรายการปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 

 

๓๑ 

ตารางที่ ๕ การใหคะแนนสภาพแวดลอมภายใน 

 

๓๒ 

ตารางที่ ๖ การใหคะแนนสภาพแวดลอมภายนอก 

 

๓๔ 

ตารางที่ ๗ การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายใน 

 

๓๕ 

ตารางที่ ๘ การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอก 

 

๓๕ 

ตารางที่ ๙ TOWS Analysis 

 

๔๑ 

ตารางที่ ๑๐ การวิเคราะหความสอดคลองของสถานการณภายนอกและปจจัยภายใน 

                 องคกร SWOT Analysis  

 

๔๓ 

ตารางท่ี ๑๑ ตัวอยางแผนงานและโครงการ เปาหมายในชวงระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๔๘ 

 

 

  



ฉ 

สารบญัแผนภาพ 

 

แผนภาพที่ ๑ นโยบายและยุทธศาสตร อววน. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 
 

๑๖ 

แผนภาพที่ ๒ ความสัมพันธของประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา 
 

๑๗ 

แผนภาพที่ ๓ โครงสราง อว. ภายใตกฎกระทรวงใหม 
 

๑๘ 

แผนภาพที่ ๔ โครงสรางและการแบงสวนราชการของ สป.อว. 
 

๑๙ 

แผนภาพที่ ๕ โครงสรางของกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  
                    วิจัยและนวัตกรรม (กขค.) 
 

๒๒ 

แผนภาพที่ ๖ โครงสรางของกลุมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (พอ.) 
 

๒๔ 

แผนภาพที่ ๗ กราฟวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตรของการดําเนินงานดานการสงเสริม    
                 การกํากับดูแลสถาบันอุดมศกึษาเอกชน                                         
 
 

  ๓๗ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่  ๑   

บทนํา 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

    พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒ ระบุวา การกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งกฎกระทรวง 

แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีหนาที่

และอํานาจ “ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ” 

และให “กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กขค.) มีหนาท่ี

และอํานาจในการสงเสริมและกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”  

ปจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) 

มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัด จํานวน ๗๒ แหง แบงเปนประเภท มหาวิทยาลัย ๔๒ แหง 

วิทยาลัย ๑๙ แหง และสถาบัน ๑๑ แหง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดกระทรวง อว. ทั้งหมด 

ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ครอบคลุมตั้งแตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรับอนุญาต

จัดตั้งและเปดดําเนินการ การดําเนินงาน ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ ทรัพยสินและการบัญชี 

การอุดหนุนสงเสริม การกํากับและควบคุม จนถึงการเลิกและการโอนกิจการ นอกจากนี้ยังมี

กฎกระทรวง ระเบียบและขอบังคับตางๆ ซึ่งออกตามอํานาจที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติตางๆ  

เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ การกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจากการดําเนินงาน

ที่ผานมาถึงปจจุบันปรากฏผลวายังมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ดําเนินการไมเปนไปตามที่

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนด เชน มีการดําเนินการกอนขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษา การไมแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวันนับ

แตวันที่สภาใหความเห็นชอบการแกไขขอกําหนดหมวด ๘ - ๑๕ การไมดําเนินการจัดทํารายงานงบ

การเงินตามประกาศเรื่องหลักเกณฑการจัดทําบัญชีและรายงานงบการเงินประจําป การไมจัดสง 

 

 

 



๘ 

รายงานประเภทตาง ๆ ซึ่งการท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมาย

กําหนด บางการกระทําไดกําหนดบทลงโทษ เปรียบเทียบปรับอธิการบดีหรือปรับสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนที่ไมดําเนินการนั้น ๆ โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใหเหตุผลตางๆ กัน เชน ไมทราบวาตอง

ดําเนินการอยางไร หรือกระบวนการนําเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาของ สป.อว.  

ใชเวลาดําเนินการนานเกินไป หากรอจะสงผลกระทบใหสถาบันเสียหาย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึง

ดําเนินการกอนไดรับความเห็นชอบ  ซึ่งลักษณะการสงเสริม หรือการกํากับดูแลการดําเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด มีหลายรูปแบบ ไดแก การขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษากอนดําเนินการ การกําหนดใหตองรายงานผลตอ สป.อว. การขออนุญาต

รัฐมนตรีและการประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเสนอใหรัฐมนตรีมีคําสั่งแตงตั้ง การรับทราบการแตงตั้ง 

การบริการออกหนังสือรับรองสถาบัน การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนเลิกกิจการ ฯลฯ ซึ่งลักษณะการสงเสริม การกํากับดูแลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ที่ดําเนินการโดยกลุมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กขค. ยังประสบปญหาในการดําเนินการ

หลากหลายดาน ที่ปรากฏผลลัพธวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูศึกษาจึงตองการตรวจสอบสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรและจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนข้ึน สําหรับใชเปนแนวทางในการปรับปรุงงาน

ใหมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณของกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา 

๑.๒.๑ เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะหสภาวะแวดลอมที่มีผลตอการสงเสริมการกํากับดูแล 

การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศกึษาเอกชน  

๑.๒.๒ เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๑.๒.๓. เพ่ือเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมการกํากับดูแลการดําเนินการ 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

 

 

 

 
 



๙ 

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

๑.๓.๑ ศึกษาวิเคราะหเอกสารและขอมูลที่เก่ียวของ จากยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม โครงสราง หนาที่และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เอกสารวิชาการและกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

๑.๓.๒ ศึกษาและรวบรวมขอมูลการดําเนินงานดานการสงเสริม การกํากับดูแลการดําเนินการ 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยูในความรับผิดชอบของกลุมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กขค. 

โดยยกเวนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน บางมาตราที่ไมอยูในความ

รับผิดชอบของกลุมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กขค. 

ขอบเขตดานประชากร 

ดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรโดยศึกษาจากกลุมเปาหมาย 

ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร สป.อว. อดีตผูบริหาร สป.อว. เจาหนาทีก่ลุมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน กขค. ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดกระทรวง อว. 

ขอบเขตดานเวลา 

 การศึกษานี้มีขอจํากัดดานเวลา โดยจะใชเวลาการศึกษาทั้งสิ้น ๒ เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม

๒๕๖๔ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

 

๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ๑.๔.๑ การศกึษาและการรวบรวมขอมูล 

  ๑) ขอมูลทุติยภู มิ (Secondary Data) โดยรวบรวมขอมูล เ ก่ียวกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎกระทรวง 

เอกสารวิชาการและกฎหมายที่เก่ียวของกับการอุดมศึกษาเอกชน 

  ๒) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและ

แบบสอบถามจากผูใหขอมูลตามที่ระบุในขอบเขตดานประชากร 

 

 



๑๐ 

 ๑.๔.๒ การวิเคราะหขอมูลและการสังเคราะหขอมูล 

  ๑) เมื่อรวบรวมขอมูลและปฐมภูมิและทุติยภูมิตามขางตนแลว นํามาตรวจสอบ

สภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (Environment Scanning) โดยใชเครื่องมือประเมินทางยุทธศาสตร 

SWOT Analysis เพื่อใหทราบจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และ

อุปสรรค (Threats) ซึ่งกรอบการวิเคราะหปจจัยภายใน ใชเทคนิคการวิเคราะหคุณลักษณะขององคกร 

๗ ประการ ของ McKinney (McKinney ๗-S Framework) และกรอบการวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ใช C-PEST Analysis  

  ๒) กําหนดเปาหมายทางยุทธศาสตร (Ends) โดยใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT 

(SWOT Analysis) และ TOWS Matrix นํามาจัดกลุมกลยุทธ ประกอบดวย วิสัยทัศน (Vison)  

พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goals) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

  ๓) กําหนดกลยุทธ (Ways) โดยการจับคู TOWS Matrix เพ่ือใหไดแนวทางการสงเสริม 

การกํากับดูแลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนเปนไปตามกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

๔) จัดทําแผนงาน/โครงการ/ที่รองรับกลยุทธในการสงเสริมการกํากับดูแล 

การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

 

๑.๕ ขอจํากัดของการศกึษา 

 ชวงเวลาของการศึกษาอยูในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

Covid-๑๙ ซึ่งอาจสงผลตอการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายหรือไมอาจครอบคลุมผูมีสวนได 

สวนเสียท้ังหมดจากทุกภาคสวน 

 

๑.๖ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๑.๖.๑. ไดทราบถึงสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรที่มีผลกระทบตอการสงเสริมการกํากับ

ดูแลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

๑.๖.๒. ไดแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศกึษาเอกชน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๑.๖.๓. ไดขอเสนอแนะเชิ งนโยบายในการสง เสริมกํากับดูแลการดํา เนินการของ

สถาบันอุดมศกึษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 



๑๑ 

บทที่  ๒   

การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 

๒.๑ สภาวะแวดลอมภายนอก 

๒.๑.๑ ยุทธศาสตรชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา

ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

ประกอบดวย ๖ ประเด็นยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดาน 

การสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติ

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตอง

นําไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลา

ดังกลาว โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ยกระดับศักยภาพของประเทศ

ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐ

ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม แผนยุทธศาสตรชาติฉบับดังกลาวมีสวนที่

เก่ียวของกับการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานความม่ันคง (๑) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และ  

(๒) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

(๑) คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และ (๒) สังคมไทย 

มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 

 

 



๑๒ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๑) สราง

ความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และ (๒) กระจายศนูยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ

และสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

๒.๑.๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

“แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ” เปนสวนสําคัญในการถายทอดเปาหมายและ

ประเด็นยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตางๆ ประกอบดวย สถานการณและแนวโนมที่

เก่ียวของของแผนแมบท เปาหมาย และตัวชี้วัดในการดําเนินการ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว และในสวนของการขับเคลื่อนแผนแมบทผานภารกิจ

ดานการอุดมศึกษาไดคํานึงถึงบทบาทในเชิงนโยบายและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก 

ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เก่ียวของกับการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา จากแผนแมบท

จํานวน ๑๗ ฉบับ ดังนี ้

๑. การสรางคนไทยใหมีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดี โดยเพิ่มประสิทธิภาพกลไก 

แนวทางและระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาใหเอ้ือตอการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา 

ที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในหลายปจจัย เชน การลดลงของจํานวนประชากร แนวโนม 

การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล ความคาดหวังตอ

คุณภาพของบัณฑิตที่ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมและบริการ และโอกาสการเขาถึงการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา เปนตน หากอุดมศึกษาบรรลุเปาหมายหลักในการสรางและพัฒนาคนไทยใหมี

คุณภาพแลวจะสามารถตอบโจทยประเด็นพัฒนาภายใตแผนแมบทในหลายฉบับ อันเนื่องจากคนคือ

ปจจัยหลักของการพัฒนาประเทศ 

๒. การจัดระบบรองรับการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต หมายรวมถึงการพัฒนา

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการสรางโอกาสการเขาถึงทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทํา Credit 

Bank เพ่ือเปดกวางใหรูปแบบการศึกษาสัมพันธกับกระบวนการใชชีวิตของคนในศตวรรษที่ ๒๑

กําหนดทิศทางรองรับการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานและทักษะสําหรับผูสูงอาย ุ

๓. การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองการปฏิรูประบบราชการ ทุกหนวย

ในระดับอุดมศึกษาตองยึดถือตอหลักธรรมาภิบาล โดยสงเสริมใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางโปรงใส 

เปนธรรม ตรวจสอบได ดําเนินการปรับปรุงระบบและโครงสรางขององคกรใหเอ้ือตอการลดการใช 

 

 



๑๓ 

ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ตรวจสอบได จัดทํางบประมาณ

ตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  กํ าหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ 

การดําเนินการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหมี

การรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะ พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐ

ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกตใชและใหความสําคัญกับผูรับบริการ 

สําหรับแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ดาน ซึ่งไดกําหนดใหมีความสอดคลอง กับ

ยุทธศาสตรชาติ เพื่อขับเคลื่อนเรงรัดประเด็นสําคัญและปลดล็อคขอจํากัดในการดําเนินงานแก 

ภาคสวนตางๆ ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาที่มุงเนน 

การผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานทรัพยากรมนุษยในสังคมไทยใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น ผานกลไกการจัด

การศึกษาที่เปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการเพ่ือพัฒนา

สถาบันอุดมศกึษา ๓ เรื่อง ดังนี ้

การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (๑) การดําเนินการเพ่ือลด 

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และ (๒) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถ

พิเศษ และบุคคลที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ 

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

(Digitalization for Educational and Learning Reform) (๑) ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา (big data for education) และ (๒) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital 

citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information 

literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media literacy) เพ่ือการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) 

ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะทอนการรูกติกา มารยาท และจริยธรรม

เก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 

๒.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

                     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ไดมี

การกําหนดยุทธศาสตรในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยใหสนับสนุนการเจริญเติบโต 

 

 



๑๔ 

ของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุงเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูโดย 

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  

ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไว ๑๐ ยุทธศาสตร มีสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ 

เพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศกึษา ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่  ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย มุงพัฒนา

ปรับเปลี่ยนใหคนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มข้ึน  

คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมขึ้น ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง

ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปน

แหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ เขาถึงได สงเสริมสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็ง

และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน

ทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน  

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุงเนน

การลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน พรอมทั้งการ

แกไขปญหาความยากจน อันเปนขอจํากัดตอการพัฒนาไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง ตลอดจนเพ่ิมโอกาส

การเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความ

เขมแข็ง 

๒.๑.๔ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา

ศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอ

รัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อันประกอบดวยนโยบายหลัก ๑๒ ดาน และ

นโยบายเรงดวน ๑๒ เรื่อง เมื่อประมวลรายละเอียดคําแถลงนโยบายในสวนที่เก่ียวของกับการผลิต

และพัฒนากําลังคนของประเทศแลว มีประเด็นพัฒนาที่เก่ียวของกับการดําเนินการเพื่อพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๓ ประเด็น พรอมดวยแนวทางดําเนินการของการอุดมศึกษาที่ตอง

ขับเคลื่อนไดดังนี้ 

การเตรียมและพฒันาคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ การพัฒนาบัณฑิตพันธุใหมดวยการปรับ

รูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสู

ตลาดแรงงานของคนทุกชวงวัยสําหรับศตวรรษที่ ๒๑  

 
 
 



๑๕ 

ผลักดันขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย (๑) สรางและพัฒนา
นักวิจัย องคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน สภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศที่ เ อ้ือตอการสงเสริมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเพ่ือ 
เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยแีละนวัตกรรมของประเทศ (๒) พัฒนาและสงเสริมการเปนผูประกอบการ
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคตดวยการตอยอด
อุตสาหกรรมเปาหมายภายใตแนวคิด BCG สรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชนใหมีทักษะความสามารถ ทั้งในการบริหาร
จัดการธุรกิจสมัยใหม การสรางสรรคนวัตกรรม และความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับ
ใชไดมากขึ้น และ (๓) ผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

ปฏิรูปกลไกการอุดมศึกษา (๑) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาแกเด็กที่มี
ความสามารถแตไมมีทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไขปญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับ
โครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่
เหมาะสม และ (๒) พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยการจัดรูปแบบ
องคกรใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัว จัดอัตรากําลังและพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ปรับเปลี่ยน
กระบวนการอนุมัติใหเปนระบบดิจิทัล พัฒนาโปรแกรมออนไลนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึง 
บริการ พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน (Big Data) เปดเผยขอมูลเพ่ือ
ความโปรงใสและสรางระบบธรรมาภิบาล ตลอดจนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการและ
ตรวจสอบภาครัฐ 

๒.๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (Strategy) 

นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 

นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ เปนกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพ่ือใหเกิดเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศที่สอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรชาติ  แผนแมบท และนโยบายของรัฐบาล  
โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือ “เตรียมคนไทยแหงศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอยางทั่วถึง 
สังคมท่ีมั่นคง และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากล 
นําพาประเทศไปสูประเทศที่พัฒนาแลว” หนวยงานทุกภาคสวนและทุกระดับในระบบอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย จําเปนตองมีบทบาทรวมกันตอ 
 
 
 
 



๑๖ 

การขับเคลื่อนวิสัยทัศนดังกลาวใหบรรลุผลในป พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยใชกลไกดานการพัฒนาคนควบคูกับ
การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในลักษณะแพลตฟอรม (platform) ความรวมมือ 
ประกอบดวย ๔ แพลตฟอรม ๑๖ โปรแกรม พรอมทั้งกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ 
(Objectives and Key Results : OKRs) เพ่ือแปลงลงสูแนวทางระดับตางๆ ใหเกิดผลอยางเปนระบบ
และเปนรูปธรรม ดังแผนภาพ  
 

 
 

ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (๒๕๖๔)  
ภาพที่ ๑ นโยบายและยุทธศาสตร อววน. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 

 
แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐  
แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 

จัดทําข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในสวนของการผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหมีทั้งปริมาณและพัฒนาคุณภาพท่ีเพียงพอ ทั้งในมิติของสมรรถนะอันเกิดจากความรูความ
เชี่ยวชาญในศาสตรแขนงตางๆ และในมิติคุณธรรมจริยธรรม อันเปนประเด็นสําคัญในลําดับตนๆ  
ที่นโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตรในทุกระดับไดใหความสําคัญและกําหนดใหจําเปนตองเรง
พัฒนา เพื่อเปนรากฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว แผนดานการ
อุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ มุงผลสัมฤทธิท์ี่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
และแผนแมบทภายใตยุทธศาตรชาติฯ ผานกระบวนการจัดทําแผนปฏบิัติการดานการอุดมศึกษาและ
การทํางบประมาณรายจายประจําป รวมถึงการยกระดับกลไกการขับเคลื่อนและการปฏิรูป เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศน “อุดมศึกษาสรางคน สรางปญญา เพื่อพัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืน” โดยแผนฉบับ
ดังกลาวไดวางยุทธศาสตรหลัก ๓ ประการ ประกอบดวย (๑) การพัฒนาศักยภาพคน (Capacity 
Building) (๒) การสงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Reseach Ecosystem Building) และ  
(๓) การจัดระบบอุดมศึกษาใหม (Higher Education Transformation) ใหสามารถสรางผลผลิตของ 
 



๑๗ 

อุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในแตละกลยุทธและชวงเวลาของการขับเคลื่อนแผน ทั้งการผลิตและพัฒนา
กําลังคนที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ งานวิจัยที่สามารถนําไปสรางองคความรูและนวัตกรรม  
เพ่ือการสรางมูลคาเพิ่ม จนเกิดการบูรณาการนําไปสูการสรางผลลัพธสําคญัใหกับประเทศ เพ่ือใหเปน
กลไกหนึ่งในการสรางผลกระทบในทางบวกตอการพัฒนาประเทศ การลดความเหลื่อมล้ํา การสราง
โอกาสในการเขาถึงการอุดมศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ สงผลใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

ทั้งนี้ สวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานดานการสงเสริมกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ ยุทธศาสตร
ที่ ๓ จัดระบบอุดมศึกษาใหม (Higher Education Transformation) ซึ่งมเีปาหมายหลักคือ กําลังคน
มีคุณภาพและปริมาณรองรับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก และเปาหมายยอย 
ไดแก (๑) ระบบบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (๒) การใชจาย
งบประมาณที่มีผลสัมฤทธิ์และคุมคาตอการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Performance -Base) 
(๓) กลุมสถาบันอุดมศึกษาแบงกลุมตามผลลัพธ (Outcome -baced) สอดคลองตามอัตลักษณและ
ความตองการของชุมชน/พ้ืนที่ (๔) สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขีดความสามารถสูสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา 
(Global University Ranking) (๕) โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาและวิจัยที่ไมใช
ประโยชนทางการคา (Non-Commercial) 

 

 
 

ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (๒๕๖๔) 

ภาพที่ ๒ ความสัมพันธของประเด็นยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการอดุมศึกษา 

 

 

 



๑๘ 

๒.๒ สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของกับองคกร 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปนกระทรวงใหม

ที่ เปนการควบรวมหนวยงานดานการอุดมศึกษาและดานวิจัยและพัฒนา โดยการควบรวม 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดวยรัฐบาลเล็งเห็นถึง

ความสําคัญในการสงเสริมและกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ ตองการพัฒนา

กําลังคนใหมีทักษะสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ รวมถึงการกํากับดูแลการพัฒนานวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (๒๕๖๔)  

ภาพที ่๓ โครงสราง อว. ภายใตกฎกระทรวงใหม 



๑๙ 

 อว. จัดตั้งข้ึน มีบทบาทหลักในการวางรากฐานของประเทศสูอนาคต โดยเชื่อวา 
นโยบายและทิศทางในการพัฒนาประชาชนใหมีความพรอมรับมือกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ เปดโอกาส
ที่เทาเทียมในการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ลดชองวางทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต 
และสรางความสุขของคนไทยทุกคน เปนภารกิจสําคัญและทาทายที่จะเปนพลังขับเคลื่อน 
ในการพัฒนาประเทศ ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือกาวไปสูความมั่นคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืน สรางความเขมแข็งใหกับประเทศ เกิดการกระตุนเศรษฐกิจฐานราก สูความเปน 
Thailand ๔.๐ สรางความเชื่อม่ันและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และไดมีการกําหนดวิสัยทัศนให อว. “เปนองคกรนําเพื่อขับเคลื่อน 
การอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไปสูมาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับ
ความสามารถการแขงขันในระดับนานาชาติอยางย่ังยืน ภายใน ป พ.ศ. ๒๕๘๐”  

 
โครงสราง หนาที่และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 

 
 
ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (๒๕๖๔)  

ภาพที่ ๔ โครงสรางและการแบงสวนราชการของ สป.อว. 



๒๐ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีหนาที่

และอํานาจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งรวมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติแผนแมบท แผนดานการอุดมศึกษา แผนดาน

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และแผนอ่ืน สงเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทํา

ขอเสนอนโยบายและแผน ดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ จัดการศึกษา

ตลอดชีวิต จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทํา

ฐานขอมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังกลาว เพ่ือใหสามารถนํามาใชเปน

ขอมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา สนับสนุนการกํากับ ตรวจสอบติดตามและประเมินผล 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนรับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปน

หนาที่ของสวนราชการใดสวนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ มีปลัดกระทรวงเปน

ผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 

แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดกําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนศูนยกลางการบริหารราชการของกระทรวงที่ทันสมัย ทันตอการ

เปลี่ยนแปลงดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหม มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตรและ

แปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนการปฏิบัติราชการ บริหารจัดการทรัพยากร และบริหารราชการ

ประจําทั่วไปของกระทรวงอยางมีประสิทธิภาพและบูรณาการ เพื่อใหการปฏบิัติราชการของ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยใหมี

หนาที่และอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง จัดทํา

นโยบายและยุทธศาสตรดานตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศดานการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวง รวมทั้งการถายทอดและแปลงนโยบายและยุทธศาสตร

ดังกลาวเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 



๒๑ 

(๒) บริหารจัดการทรัพยากรของกระทรวงใหมีการใชประโยชนรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ รับเรื่องราวรองทุกข รวมท้ังกํากับ เรงรัด 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

(๔) พัฒนาและปรับปรุงแกไขกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง 

(๕) จัดทํา พัฒนา และเชื่อมโยงฐานขอมูลการ อุดมศึกษาและมาตรฐาน 

การอุดมศึกษาของประเทศ และฐานขอมูลของกระทรวง รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและ

โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง 

(๖) จัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนดานการอุดมศึกษา 

เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ และแผนการผลิต พัฒนา  

และสงเสริมการผลิตกําลังคนคุณภาพที่มีศักยภาพสูง การจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรในการ

จัดการอุดมศึกษาให เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและการศกึษาตลอดชีวิต 

(๗) จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการ

เก่ียวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสงเสริมและ

สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

(๘) สงเสริม สนับสนุน ประสาน และบริหารจัดการการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร

งานวิจัยและนวัตกรรมแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานนวัตกรรมทั้งในระดับ

ชุมชน จังหวัด และประเทศ รวมทั้งการเขาถึงองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมของผูประกอบการ 

ชุมชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

(๙) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของ

สถาบันอุดมศกึษาและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(๑๐) สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมอยางตอเนื่อง 

(๑๑) รับผดิชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใด

สวนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน

หนาที่และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง

มอบหมาย 



๒๒ 

๒.๒.๑ โครงสราง หนาที่และอํานาจของกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กขค.) 

 

 

 

ภาพที ่๕ โครงสรางของกองขับเคล่ือนและพัฒนาการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดกําหนดใหกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(กขค.) มีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี ้

 

(๑) จัดทําขอเสนอนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

และสถาบันวิจัยในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รวมทั้งการบูรณาการสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยเพื่อสรางพลังในการ

ขับเคลื่อนประเทศอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัต ิ

(๒)  ส งเสริมและสนับสนุนการปรับบทบาทระบบบริหารจัดการของสถาบัน 

อุดมศึกษาและสถาบันวิจัย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหสอดคลองกับพันธกิจ 

ยุทธศาสตร ศักยภาพและอัตลักษณ 

 

 



๒๓ 

(๓) สงเสริมการสรางนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

การพัฒนากําลังคนรูปแบบใหม การพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต ตอบโจทย

ความตองการของผูใชและสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 

(๔) เสริมสรางธรรมาภิบาลและระบบการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การบริหารสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในระบบการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการยับยั้งหรือ

ยุติการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงหรือ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไมปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยางรายแรง และขัด

ตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจ

กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสวนรวม ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การอุดมศึกษา 

(๕) จัดทําขอเสนอ แนวทางการจัดตั้ง จัดโครงสราง การควบรวม ปรับปรุง ยุบ เลิก 

หรือการขยายขอบเขตภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยตามสาขา

ความเชี่ยวชาญที่สอดคลองกับความตองการและแนวทางการปฏิรูปประเทศ 

(๖) สงเสริมและกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือ

ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

 

๒.๒.๒ กลุมพัฒนาสถาบันอดุมศึกษาเอกชน  

กลุมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (พอ.) ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินงานดาน 

การสงเสริมและกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนกลุมงานภายใตสังกัดกอง กขค.  

ภารกิจ คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ที่ ๖๑/๒๕๖๔ เรื่อง การแบงงานภายใน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน

ภายใตกองในสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกาศ 

 

 

 



๒๔ 

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดกําหนดใหกลุมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีหนาที่ 

ความรับผิดชอบดังนี ้

๑. กํากับการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

๒. พัฒนาและสงเสริมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

๓. การจัดทําฐานขอมูลขอกําหนดของสถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

๔. บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

๕. ใหคําปรึกษาแนะนํากฎระเบียบท่ีเก่ียวของใหแกบุคลากรเจาหนาที่สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในการพัฒนาสถาบันและสิทธิประโยชนในเรื่องตางๆ 

๖. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือ

ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

บุคลากร (Staff) ในปจจุบัน พอ. มีบุคลากรผูปฏิบัติงานจํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๓ คน 

ประกอบดวยขาราชการ จํานวน ๖ คน โดยแบงเปนนักวิชาการศึกษาระดับชํานาญการพิเศษ  

จํานวน ๑ คน นักวิชาการศึกษาระดับชํานาญการ จํานวน ๕ อัตรา ลูกจางเหมาบริการ จํานวน ๕ คน 

ลูกจางชั่วคราว จํานวน ๒ อัตรา  

 

ภาพที่ ๖ โครงสรางของกลุมพัฒนาสถาบันอดุมศึกษาเอกชน 

กลุมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (พอ.) 

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน    
(นักวชิาการศึกษาชํานาญการพิเศษ) (ผพอ.) 

งานประสานและสงเสริม งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพฒันา
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

งานกํากับตดิตาม 

 
 

- นักวิชาการศกึษาชาํนาญการ ๒ คน 

- ลูกจางเหมาบริการ ๒ คน 

 

 

- นักวิชาการศกึษาชาํนาญการ ๒ คน 

- ลูกจางเหมาบริการ ๓ คน 

 

 

- นักวิชาการศกึษาชาํนาญการ ๑ คน 

- ลูกจางชั่วคราว ๒ คน   

 



๒๕ 

การดําเนินงาน กลุม พอ. รับผิดชอบการดําเนินงานดานการสงเสริมกํากับดูแลการดําเนินการ 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มสีาระสําคัญในการดําเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 

(๑)  การดําเนินการตรวจสอบและแกไขขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มาตรา ๑๑)  

(๒)  วิเคราะห กลั่นกรอง เกี่ยวกับการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา 

 เอกชน (มาตรา ๑๔) 

(๓)  ตรวจสอบการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองการทํางานประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มาตรา ๒๓)  

(๔)  วิเคราะห กลั่นกรอง เก่ียวกับการแตงตั้งนายกสภาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 เอกชน (มาตรา ๒๘)  

(๕)  การรับทราบการแตงตั้งและการพนจากตําแหนงของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 (มาตรา ๔๐, ๔๔)  

(๖)  การตรวจสอบการแตงตั้งและการพนสภาพของคณาจารยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มาตรา ๕๑, ๗๗)  

(๗)  กํากับติดตามการจัดสงรายงานประมาณการนักศึกษา และรายงานประจําป และศึกษา 

 วิเคราะหขอมูลสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มาตรา ๔๓ (๙))  

(๘)  วิเคราะห กลั่นกรอง เก่ียวกับการขอรับความชวยเหลือและการทํานิติกรรมเก่ียวกับทรัพยสิน 

 ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มาตรา ๗๔)  

(๙)  กําหนดแนวทาง ข้ันตอนวิธีในการดําเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีอยูในความ 

 ควบคุม (มาตรา ๘๔ – ๙๓)  

(๑๐) กํากับติดตามการจัดส งรายงานงบการเงินประจําป ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 (มาตรา ๔๓ (๙) และมาตรา ๖๗) 

(๑๑) การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ือใหเปนไป 

ตามบันทึกข อตกลงและประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน (มาตรา ๗๐ (๒)  

แหง พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖)  

(๑๒) งานใหบริการแกหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ ประชาชน  

(๑๓) การหักลดหยอนภาษีเปนจํานวน ๒ เทา ใหแกผู บริจาค เงิน/ทรัพยสิน เพ่ือสนับสนุน 

การศกึษาใหกับสถาบันอุดมศึกษา  



๒๖ 

(๑๔) การตรวจสอบและรับรองรายชื่ออาจารยประจําชาวตางชาติเพ่ือขอใบอนุญาตทํางานอยูใน 

ประเทศไทยไดเปนการชั่วคราว 

(๑๕) การใหบริการคัดสําเนาทีเ่ก่ียวของกับการอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศกึษาเอกชน  

(๑๖) การตรวจสอบการอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือใชในการจดแจงการพิมพ  

ตามพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐  

(๑๗) การออกหนังสือรับรองสถานภาพนิติบุคคลใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๑๘) การออกหนังสือเพ่ือรับรองการเดินทางขามาในราชอาณาจักรของคนตางดาว (Certificate  

of Entry ) ครูและบุคลากรทางการศึกษา พรอมทั้งคูสมรสและบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 

ที่มีใบอนุญาตทํางานหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร 

 

๒.๓ การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (STRATEGIC ANALYSIS: SWOT, 

TOWS, etc.)  

การวิเคราะหและประเมินปจจัยสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรทั้งภายในและภายนอก 

(Internal and External Factors) ของการดําเนินงานดานการสงเสริมการกํากับดูแลการดําเนินการ

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใชกระบวนการ

วิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) ซึ่งเปนเทคนิคพ้ืนฐานในการตรวจสอบสภาวะแวดลอมของ

องคกร สามารถสรุปไดดังนี้ 

๒.๓.๑ สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) 

  กรอบการวิเคราะหปจจัยภายในของการดําเนินการสงเสริมการกํากับดูแลการดําเนินการ

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใชการวิเคราะห

คุณลักษณะขององคกร ๗ ประการ ของ McKinsey (McKinsey ๗-S Framework) โดย McKinsey 

๗s model เปนกรอบแนวคิดที่ใชพิจารณาและวางแผนเพ่ือการกําหนดกลยุทธในองคกรซึ่งมองวา 

ประสิทธิภาพขององคกรหรือองคกรที่ดีเกิดจากความสัมพันธของปจจัย ๗ ประการ ประกอบดวย  

๑) กลยุทธ (Strategy) ๒) โครงสราง (Structure) ๓) ระบบการปฏิบัติงาน (Systems) ๔) รูปแบบ 

การบริหารและการทํางาน (Style) ๕) บุคลากร (Staff) ๖) ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skills)  

๗) คานิยมรวม (Shared Values)  

 

 



๒๗ 

ตารางท่ี ๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของการดําเนินงานดานการสงเสริม

กํ ากับดูแลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให เปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน โดย McKinsey ๗-S Framework 

เกณฑการ

วิเคราะห: ๗-S 
จุดแขง็ (Strengths : S) จุดออน (Weakness : W) 

๑. กลยุทธของ

องคกร 

(Strategy)  

S๑ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศกึษา

เอกชนฯ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในสังกัดกระทรวง อว.  

จํานวน ๗๒ แหง ดําเนินการตามที่

พระราชบัญญัติฯ กําหนด 

 

W๑ ไมมีการกําหนดกลยุทธ

เนื่องจากถูกมองวาเปนงานประจํา 

 

๒. โครงสราง

องคกร 

(Structure)  

S๒ มีโครงสรางกลุมพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่กําหนด

หนาที่และความรับผิดชอบ ขอบเขต 

การทํางานเรื่องสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนโดยเฉพาะ  

W๒ ขาดที่ปรึกษาดานการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ที่มีความรูจริง รูลึก ในเนื้อหาของ

การดําเนินงานตามกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

๓. ระบบการ

ปฏิบัติงาน 

(Systems)  

S๓ มีคณะอนุกรรมการฯ แตละดาน

พิจารณากลั่นกรองงาน กอนเสนอ กกอ. 

เพ่ือรับทราบ หรือพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

 

W๓ คณะอนุกรรมการขาดความ

เขาใจในพันธกิจ บทบาทหนาที่ของ 

สํานักงานปลัดกระทรวง อว. 

เนื่องจากเปนบุคคลภายนอกองคกร  

๔. รูปแบบการ

บริหารและการ

ทํางาน (Style)  

S๔ ผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระทาง

วิชาการในการสืบคนขอมูลเพ่ือ

ประกอบการวิเคราะห กอนนําเสนอ

คณะอนุกรรมการฯ 

 

W๔ คณะอนุกรรมการฯ บางทานมี

อคติหรือเปนผูมีสวนไดสวนเสียใน

เรื่องที่พิจารณา จึงทําใหผลการ

พิจารณาลาชาเกินที่ควรจะเปน 

หรือเอ้ือประโยชนสวนตน 

 

 



๒๘ 

เกณฑการ

วิเคราะห: ๗-S 
จุดแขง็ (Strengths : S) จุดออน (Weakness : W) 

W๕ ขาดการทํางานเชิงรุก  

การทํางานเชิงการปองกัน เนื่องจาก

อัตรากําลังและงบประมาณมีไม

เพียงพอ 
 

๕. บุคลากร 

(Staff)  

S๕ มีความสามัคคี รวมมือรวมใจในการ

ทํางานเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

W๖ ไมไดกําหนดตําแหนงใหมีนิติกร

และนักการเงินการบัญชี อยูในกลุม

งาน 

 

W๗ อัตรากําลังขาราชการไม

เพียงพอตอปริมาณงาน 

W๘ ลูกจางชั่วคราวจะอยูกับองคกร

ในชวงระยะเวลาสั้น ๆ  

 

๖. ทักษะ 

ความรู 

ความสามารถ 

(Skills)  

S๖ มีทักษะการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน

อาชีพ  
 

S๗ มีทักษะการประสานงานกับ

หนวยงานอื่นที่เก่ียวของภายในองคกร 

W๙ ขาดความรูพ้ืนฐานดาน

กฎหมาย ดานการเงินการบัญชี 

 

W๑๐ ขาดความรูดานเกณฑคุณภาพ

มาตรฐานหลักสูตร ดานการแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

ซึ่งบางครั้งตองนํามาใชประกอบการ

ดําเนินงาน 

 
๗. คานิยมรวม 

(Shared 

Values) 

S๘ มีคานิยมในการทํางานรวมกัน 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

S๙ มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ยึด

ความถูกตอง โปรงใส 

 

W๑๑ วัฒนธรรมองคกรในการทํางาน

อยางมีธรรมาภิบาลยังไมครอบคลุม

ทั้งองคกร 

 



๒๙ 

๒.๓.๒ สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis)  

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกของการดําเนินงานดานการสงเสริมการกํากับ

ดูแลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ใชกรอบแนวคิด C-PEST Analysis ซึ่งเปนกรอบท่ีใชในการวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ที่สงผลกระทบตอองคกรทั้งในแงบวกและแงลบ โดยนําปจจัย ๕ ดานที่สงผลตอการบริหารจัดการ

หนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคมาวิเคราะห และใหความสําคัญกับผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) เพ่ือชวยใหสามารถเขาใจถึงภาพรวมของสภาพแวดลอมที่เปนอยูทั้งในปจจุบันและ

อนาคตของการดําเนินงานดานสงเสริมกํากับดูแลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปจจัย ๕ ดานดังกลาว ประกอบดวย ๑) ปจจัย

ดานผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย (Customer: C) ๒) ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political 

and legal factors: P) ๓) ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic factors: E) ๔) ปจจัยดานสังคมและ

วัฒนธรรม (Social-cultural factors: S) และ ๕) ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological factors: T)  

 

ตารางที่ ๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของการดําเนินงานดานการ

สงเสริมกํากับดูแลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย C-PEST Analysis 

เกณฑการ 

วิเคราะห: C-PEST 
โอกาส (Opportunities : O) 

ภัยคุกคาม ความทาทาย 

(Threats : T) 

๑. ปจจัยดาน

ผูรับบริการ/ผูมี

สวนไดสวนเสีย 

(Customer: C)  

O๑ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
กลุมเปาหมายที่กวางขึ้นสงผลตอการ
ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาเปนการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมวัย
ผูสูงอายุและวัยแรงงาน 
 

T๑ มีการจัดการศึกษาเชิงพาณิชย

หรือการจัดการศึกษาที่ต่ํากวา

มาตรฐาน 
 

๒. ปจจัยดาน

การเมืองและ

กฎหมาย 

(Political and 

legal factors: P) 

O๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแหง

ตองมีการดําเนินการใหเปนไปตามที่

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนกําหนด 

 

 

T๒ การปรับเปลี่ยนกฎหมายเรื่อง

การเขาถือหุนมีขอจํากัด ตอง

พิจารณาอยางรอบคอบมิใหสงผล

กระทบตอความสัมพันธระหวาง

ประเทศ  



๓๐ 

เกณฑการ 

วิเคราะห: C-PEST 
โอกาส (Opportunities : O) 

ภัยคุกคาม ความทาทาย 

(Threats : T) 

O๓ รัฐบาลใหความสําคัญกับการ

กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ในประเด็นที่กระทบความมั่นคง เชน

กรณชีาวตางชาติเขามาถือหุนในนิติ

บุคคลผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง  

 

๓. ปจจัยดาน

เศรษฐกิจ 

(Economic 

factors: E) 

 

O๔ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน

ทางเลือกสําหรับนักศึกษาที่มีกําลัง

ทรัพยเพียงพอในการเขาเรียนใน

หลักสูตร/สถาบันที่ตองการเรียน 

 

T๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ่ึงพา

ตนเองทางการเงิน ตองปรับตัว

รองรับความเสี่ยงในดานความมั่นคง

ดํารงอยู  

๔. ปจจัยดาน

สังคมและ

วัฒนธรรม 

(Social-cultural 

factors: S) 

O๕ สังคมเชื่อมั่นสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนท่ีมีตํานานชื่อเสียงดี ในการ

ผลิตบัณฑิตบางหลักสูตร/สาขาวิชา 

 

T๔ คานิยมของสังคมตองการเขา

เรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

มากกวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

T๕ สังคมคาดหวังให

สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันหลัก

ในการสรางทั้งคนเกงและคนดีเพ่ือ

พัฒนาประเทศชาติ 
 

๕. ปจจัยดาน

เทคโนโลยี 

(Technological 

factors: T) 

 

O๖ ความกาวหนาดานเทคโนโลยีการ

สื่อสารที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การติดตอสื่อสาร  

T๖ งานดานการกํากับดูแล ยังไมมี

เทคโนโลยี/โปรแกรมที่จะสามารถ

วิเคราะหงานแทนเจาหนาที่หรือ

จัดเก็บขอมูลใหมั่นคงปลอดภัยได 

 

 

 



๓๑ 

๒.๓.๓ การประเมินสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร 

๒.๓.๔.๑ การกําหนดคาน้ําหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

 ผูศึกษาไดสงแบบวิเคราะหการถวงน้ําหนักภายในและภายนอกใหแกกลุมตัวอยาง

ไดแกผูอํานวยการกลุมงานผูรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๔ คน

เพ่ือพิจารณาตามหลักการและความสําคัญ โดยใหคะแนนรวมของทุกขอรวมกันเทากับ หนึ่ง ในสวน

น้ําหนักแตละดานอาจเทาหรือไมเทากันก็ได สรุปผลไดตามตาราง ดังนี้  

ตารางที่ ๓ คาน้ําหนักของรายการปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 

คนที ่
รายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน 

๑ ๒ ๓ ๔ X̅ 

S๑ กลยุทธขององคกร (Strategy)  ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ 
S๒ โครงสรางองคกร (Structure)  ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๓ 
S๓ ระบบการปฏิบติังาน (Systems)  ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๑ 
S๔ รูปแบบการบริหารและการทํางาน (Style)  ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ 
S๕ บุคลากร (Staff)  ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๘ 
S๖ ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skills)  ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๙ 
S๗ คานิยมรวม (Shared Values) ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๕ 

น้ําหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
 

ตารางที่ ๔ คาน้ําหนักของรายการปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 

คนที ่
รายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก 

๑ ๒ ๓ ๔ X̅ 

ผูรับบริการ/ผูมสีวนไดสวนเสีย (Customer: C)  ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๕ ๐.๒๐ ๐.๒๑ 
การเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors: P) ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๒๐ ๐.๒๔ 
เศรษฐกิจ (Economic factors: E) ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๒๕ ๐.๑๙ 
สังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors: S) ๐.๒๐ ๐.๒๕ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๑ 
เทคโนโลยี (Technological factors: T) ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ 

น้ําหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
 

 

 

 



๓๒ 

๒.๓.๔.๒ การวิเคราะหองคกรโดยการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

ผูศึกษาไดสงแบบประเมินเพื่อวิเคราะหสภาวะแวดลอมใหกลุมตัวอยาง ไดแก 
ผูบริหาร สป.อว. อดีตผูบริหาร สป.อว. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกลุมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน พิจารณาประเด็นและความสําคัญวาจะสงผลตอการปฏิบัติงานสงเสริมกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมากนอยเพียงใด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน ๔ ระดับ ดังนี ้

๔ คะแนนหมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงาน มากที่สุด 
๓ คะแนนหมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงาน มาก 
๒ คะแนนหมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงาน นอย 
๑ คะแนนหมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงาน นอยที่สุด 

จากนั้นผูศึกษาไดนําผลคะแนนของทุกคนมาหาคาเฉลี่ย สรุปผลได ดังนี ้
 

ตารางที่ ๕ การใหคะแนนสภาพแวดลอมภายใน 

ประเด็น 
สําคัญ 

สภาพแวดลอมภายใน 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดแขง็ 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดออน 

S๑  
กลยุทธ 

(Strategy) 
 

๓.๘ S๑ พระราชบัญญตัสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนฯ กําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัด
กระทรวง อว. จํานวน ๗๒ แหง 
ดําเนินการตามที่พระราชบัญญัตฯิ 
กําหนด 
 

๓.๘ W๑ ไมมีการกําหนดกลยุทธเนื่องจากถูกมอง
วาเปนงานประจํา  

S๒  
โครงสราง 

(Structure) 
 

๓.๘ S๒ มีโครงสรางกลุมพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่กําหนด
หนาที่และความรับผิดชอบ 
ขอบเขตการทํางานเรื่อง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยเฉพาะ 
 

๓.๘ W๒ ขาดที่ปรึกษาดานการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีความรูจริง  
รูลึก ในเนื้อหาการดําเนินงานตามกฎหมาย
วาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
S๓  

ระบบ 
(Systems) 
 
 

๓.๔ S๓ มีคณะอนุกรรมการฯ แตละดาน
พิจารณากลั่นกรองงาน กอนเสนอ 
กกอ. เพ่ือรับทราบ หรือพิจารณาให
ความเห็นชอบ 
 

๓.๖ W๓ คณะอนุกรรมการขาดความเขาใจใน
พันธกิจ บทบาทหนาที่ของ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. เนื่องจากเปน
บุคคลภายนอกองคกร 



๓๓ 

ประเด็น 
สําคัญ 

สภาพแวดลอมภายใน 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดแขง็ 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดออน 

S๔ 
รูปแบบ 
(Style) 

๓.๔ S๔ ผูปฏิบติังานมีความเปนอิสระ
ทางวิชาการในการสืบคนขอมูลเพือ่
ประกอบการวิเคราะห กอนนําเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ 
 

๓.๘ W๔ คณะอนุกรรมการฯ บางทานมีอคติหรือ
เปนผูมสีวนไดสวนเสียในเรื่องท่ีพิจารณา 
จึงทําใหผลการพิจารณาลาชาเกินที่ควร 
จะเปนหรือเอ้ือประโยชนสวนตน 
 

๓.๘ W๕ ขาดการทํางานเชิงรุก การทํางานเชิง
การปองกัน เนื่องจากอัตรากําลังและ
งบประมาณมไีมเพียงพอ 
 

S๕  
บุคลากร 
(Staff) 

๓.๘ 
 

S๕ มีความสามัคค ีรวมมือรวม ใจ
ในการทํางานเปนอยางดี มีมนุษย
สัมพันธท่ีด ี
 
 

๓.๔ W๖ ไมไดกําหนดตําแหนงใหมีนิตกิรและ
นักการเงินการบญัชี อยูในกลุมงาน 
 

๔.๐ W๗ อัตรากําลังขาราชการไมเพียงพอตอ 
ปริมาณงาน 
 

๓.๔ W๘ ลูกจางจะอยูกับองคกรในชวงระยะเวลา
สั้น ๆ  
 

S๖  
ทักษะ 
(Skills 

๓.๖ 
 

S๖ มีทักษะการสั่งสมความ
เช่ียวชาญในอาชีพ 

๓.๒ W๙ ขาดความรูพ้ืนฐานดานกฎหมาย ดาน
การเงินการบัญชี  
 

๓.๒ S๗ มีทักษะการประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของภายใน
องคกร 

๓.๐ W๑๐ ขาดความรูดานเกณฑคุณภาพ
มาตรฐานหลักสูตร ดานการแตงตัง้ใหดํารง
ตําแหนงทางวชิาการ ซึ่งบางครั้งตองนํามาใช
ประกอบการดําเนินงาน 
 

S๗ 
คานิยมรวม 
(Shared 
Values)) 

 

๓.๘ S๘ มีคานิยมในการทํางานรวมกัน 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
 

๓.๒ W๑๑ วัฒนธรรมองคกรในการทํางานอยางม ี
ธรรมาภิบาลยังไมครอบคลมุทั้งองคกร 

๔.๐๐ S๙ ผูปฏิบตังิานยึดความถูกตอง 
โปรงใสมีธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

 

 



๓๔ 

ตารางที่ ๖ การใหคะแนนสภาพแวดลอมภายนอก 

ประเด็น 
สําคัญ 

สภาพแวดลอมภายนอก 
คะแนน
เฉลี่ย 

โอกาส 
คะแนน
เฉลี่ย 

ภัยคุกคาม ความทาทาย 

ผูรับบริการ/ผูมี
สวนไดสวนเสีย 
(Customer: C) 

๓.๐ O๑ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
กลุมเปาหมายที่กวางข้ึนสงผลตอ
การปรับรูปแบบการจดัการศึกษา
เปนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ครอบคลุมวัยผูสงูอายุและวัย
แรงงาน 
 

๓.๐ T๑ มีการจัดการศึกษาเชิงพาณิชยหรือ
การจัดการศึกษาที่ต่ํากวามาตรฐาน 

การเมืองและ
กฎหมาย 

(Political and 
legal factors: P) 

 

๔.๐ 
 
 
 
 
๓.๔ 

O๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุก
แหงตองมีการดําเนินการให
เปนไปตามที่พระราชบัญญติั
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนด 
 
O๓ รัฐบาลใหความสําคญักับการ
กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเด็นที่กระทบความ
มั่นคง เชนกรณชีาวตางชาตเิขามา
ถือหุนในนิติบุคคลผูรับใบอนุญาต
จัดตั้ง 
 

 
 
 
 
 
๓.๖ 

 
 
 
 
 
T๒ การปรับเปลี่ยนกฎหมายเรื่องการเขา
ถือหุนมีขอจํากัด ตองพิจารณาอยาง
รอบคอบมิใหสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางประเทศ 

เศรษฐกจิ 
(Economic 
factors: E) 

 

๓.๒ O๔ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปนทางเลือกสําหรับนักศึกษาที่มี
กําลังทรัพยเพียงพอในการเขา
เรียนในหลักสูตร/สถาบันที่
ตองการเรียน 
 

๓.๐ T๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ่ึงพา
ตนเองทางการเงนิ ตองปรับตัวรองรับ
ความเสีย่งในดานความมั่นคงดาํรงอยู  

สังคมและ
วัฒนธรรม 

(Social-cultural 
factors: S) 

๓.๐ O๕ สังคมเช่ือมั่น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มี
ตํานาน ชื่อเสียงดี ในการผลติ
บัณฑิตบางหลักสตูร/สาขาวิชา 
 

๓.๒ T๔ คานิยมสังคมตองการเขาเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมากกวา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

๓.๖ T๕ สังคมคาดหวังใหสถาบันอุดมศึกษา
เปนสถาบันหลักในการสรางทั้งคนเกง 
และคนดเีพ่ือพัฒนาประเทศชาต ิ
 

เทคโนโลยี 
(Technological 

factors: T) 
 

๓.๐ O๖ ความกาวหนาดานเทคโนโลย ี
การสื่อสารท่ีจะชวยเพ่ิม
ประสิทธภิาพในการติดตอสื่อสาร 

๓.๐ T๖ งานดานการกํากับดูแล ยังไมมี
เทคโนโลยี/โปรแกรมที่จะสามารถ
วิเคราะหแทนเจาหนาทีห่รือชวยจัดเก็บ
ขอมูลใหมั่นคงปลอดภัยได 
 

 



๓๕ 

(๑) ผลการวิเคราะหสถานภาพภายนอกและภายใน 

ผูศึกษาไดนําผลการกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของปจจัยแตละดานตามกรอบ 
การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน (C-PEST Analysis และ McKinsey ๗-S 
Framework)  ตามระดับความสําคัญ ซึ่งจะมีคาคะแนน (รวม= ๑) คูณกับคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม 
(๕ คะแนน) ซึ่งจะไดเปนคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (weighted score) เปนการใชขอมูลเฉลี่ยจากแบบ
ประเมิน เพ่ือใชประเมินตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร สรุปผลได ดังนี ้

 

 ตารางที่ ๗ การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายใน 

รายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน น้ําหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย X 
น้ําหนัก 

สรุปผล  
(จุดแข็ง–
จุดออน) จุดแขง็ จุดออน จุดแขง็ จุดออน 

S๑ กลยุทธ (Strategy)  ๐.๑๐ ๓.๘ ๓.๘ ๐.๓๘ ๐.๓๘ ๐ 
S๒ โครงสราง (Structure)  ๐.๑๓ ๓.๘ ๓.๘ ๐.๔๙ ๐.๔๙ ๐ 
S๓ ระบบ (Systems)  ๐.๑๑ ๓.๔ ๓.๖ ๐.๓๗ ๐.๓๙ -๐.๒ 
S๔ รูปแบบการทํางาน (Style)  ๐.๑๕ ๓.๔ ๓.๘ ๐.๕๑ ๐.๕๗ -๐.๐๖ 
S๕ บุคลากร (Staff)  ๐.๑๕ ๓.๘ ๓.๖ ๐.๕๗ ๐.๕๔ ๐.๐๓ 
S๖ ทักษะ (Skills)  ๐.๑๙ ๓.๔ ๓.๑ ๐.๖๔ ๐.๕๘ ๐.๐๖ 
S๗ คานิยมรวม (Shared Values) ๐.๑๕ ๓.๙ ๓.๒ ๐.๕๘ ๐.๔๘ ๐.๑๑ 

สรุปปจจัยภายใน ๓.๕๕ ๓.๔๓ 
เฉลี่ยปจจัยภายใน ๐.๑๑ 

 ตารางที่ ๘ การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอก 

รายการปจจัยสิ่งแวดลอม
ภายนอก 

น้ําหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย X 
น้ําหนัก 

สรุปผล  
(โอกาส–ภัย

คุกคาม) โอกาส ภัยคุกคาม โอกาส ภัยคุกคาม 
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Customer: C)  

๐.๒๑ ๓.๐ ๓.๐ ๐.๖๓ ๐.๖๓ ๐.๐๐ 

การเมืองและกฎหมาย (Political and 
legal factors: P) 

๐.๒๔ ๕.๕ ๓.๐ ๑.๓๒ ๐.๗๒ ๐.๙๕ 

เศรษฐกิจ (Economic factors: E) ๐.๑๙ ๓.๒ ๓.๐ ๐.๖๐ ๐.๕๗ ๐.๐๓ 
สังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural 
factors: S) 

๐.๒๑ ๓.๐ ๕.๐ ๐.๖๓ ๑.๐๕ -๐.๔๒ 

เทคโนโลยี (Technological factors: T) ๐.๑๕ ๓.๐ ๓.๐ ๐.๔๕ ๐.๔๕ ๐.๐๐ 
สรุปปจจัยภายนอก ๓.๖๓ ๓.๔๒ 
เฉลี่ยปจจัยภายนอก ๐.๒๑ 

 



๓๖ 

๒.๓.๑ การประเมินตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร 

ผลจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (SWOT Analysis) จะนําไปสู
การประเมินวาสถานภาพขององคกรเปนลักษณะใด โดยมี ๔ ลักษณะ ดังนี ้

๑. Stars (เอื้อและแข็ง) เปนตําแหนงที่บงบอกวาองคกรโดยภาพรวมสวนใหญ 
มีปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสและมีปจจัยภายในที่แข็ง เปนหนวยงานที่มีความพรอมสูง เมื่อองคกร 
มีสถานภาพเปน Stars ใหกําหนดกลยุทธเชิงรุก (Aggressive) ตองรักษาความเปน Stars ใหยืนยงตอไป
และพัฒนาตอยอดงาน 

๒. Question Marks (เอ้ือแตออน) เปนตําแหนงที่บงบอกวาองคกรโดยภาพรวม
สวนใหญมีปจจัยภายนอกเอื้อ มีความพรอมสูงในการสนับสนุน แตปจจัยภายในองคกรออน หาก
แกปญหาจุดออนขององคกรได จะนําไปสูสภาพ Stars ที่เอ้ือและแข็งได ใหกําหนดกลยุทธพัฒนา
องคกร (Turnaround) 

๓. Cash cows (ไมเอื้อแตแข็ง) เปนตําแหนงที่บงบอกวาองคกรโดยภาพรวมสวน
ใหญ ภายนอกองคกรมีอุปสรรคปญหา แตภายในองคกรแข็ง มีความพรอม มีความเขมแข็ง หากรอให
ปจจัยภายนอกเปนโอกาสเอ้ือตอการพัฒนาองคกร หรือพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส ก็จะสามารถพัฒนา
องคกร จะนําไปสูสภาพ Stars ท่ีเอ้ือและแข็งได ใหกําหนดกลยุทธปองกัน/แตกตัว (Defend/Diversity) 

๔. Dogs (ไมเอ้ือและออน) เปนตําแหนงที่บงบอกวาองคกรโดยภาพรวมสวนใหญ 
อยูในสภาพแวดลอมที่ภายนอกไมเอื้อ ภายในออน มีปญหาลอแหลมตอการประสบความลมเหลว
คอนขางสูงจึงเปนไปไดวาตองปรับปรุงอยางเรงดวน เพราะหากดําเนินการตอไป จะเกิดปญหาสะสม
จนอาจแกไขไมไดตองยุบองคกร ใหกําหนดกลยุทธประคองตัว/ถอย (Retrenchment)  

 

เม่ือทราบจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) 
และภัยคุกคาม ความทาทาย (Threats) และการวิเคราะหคาคะแนนถวงน้ําหนัก เพื่อใชประเมิน
ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategics Positioning) ของการดําเนินงานดานการสงเสริมการกํากับดูแล
การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พบวา คาเฉลี่ยปจจัยที่เปนจุดแข็ง (S) เทากับ ๓.๕๕ คาเฉลี่ยปจจัยที่เปนจุดออน (W) เทากับ ๓.๔๓ 
คาเฉลี่ยปจจัยที่เปนโอกาส (O) เทากับ ๓.๖๓ และคาเฉลี่ยปจจัยที่เปนภัยคุกคาม ความทาทาย (T) 
เทากับ ๓.๔๒ ซึ่งสามารถนํามาจัดทําเปนกราฟเพ่ือพิจารณาตําแหนงทางยุทธศาสตรไดดงัน้ี 

 



๓๗ 

 

 

จากภาพแสดงใหเห็นวาองคกรมีจุดแข็งภายในและมีโอกาสที่ดีจากปจจัยภายนอกในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาอันนําไปสูสภาพเอ้ือและแข็ง (Stars) ควรกําหนดกลยุทธเชิงรุก (Aggressive) 

รักษาสภาพเอ้ือและแข็งใหยืนยงและพัฒนางานตอยอดตอไป 
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๓๘ 

บทที่  ๓   

แผนขององคกร 
 

๓.๑ แผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๕ ป  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 แผนปฏิบัติราชการเ พ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสัง กัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประกอบดวย เปาหมายทางยุทธศาสตร (End) กลยุทธในการดําเนินการ (Ways) และมาตรการ/

ปจจัยที่เก่ียวของ (Means) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 

๓.๒ เปาหมายทางยุทธศาสตร (END) (วิสัยทัศน/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค) 

วิสัยทัศนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม : 

 “เปนองคกรนําเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ไปสูมาตรฐานในระดับสากล และเพ่ิมอันดับความสามารถการแขงขันในระดับนานาชาติอยางยั่งยืน 

ภายใน ป พ.ศ. ๒๕๘๐” 

ภารกิจของ สป.อว. :  

 มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งรวมสนับสนุน

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง กํากับและ

เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติแผนแมบท  

แผนดานการอุดมศึกษา แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และแผนอ่ืน  

สงเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและ

พัฒนากําลังคนของประเทศ จัดการศึกษาตลอดชีวิต จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา การประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทําฐานขอมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูลดังกลาว เพ่ือใหสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา สนับสนุนการกํากับ  

 



๓๙ 

ตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนรับผิดชอบราชการ

ที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดสวนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวง

โดยเฉพาะ  

 
 พันธกิจของ สป.อว. (ดานการอุดมศึกษา) : 

๑) จัดทํ า  พัฒนา และเชื่อมโยงฐานขอมูลการอุดมศึกษาและมาตรฐาน 

การอุดมศึกษาของประเทศ  

๒) จัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนดานการอุดมศึกษา 

เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ และแผนการผลิต พัฒนา  

และสงเสริมการผลิตกําลังคนคุณภาพที่มีศักยภาพสูง การจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากร 

ในการจัดการอุดมศึกษาใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและการศกึษาตลอดชีวิต 

๓) จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการ

เก่ียวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสงเสริมและ

สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

๔) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของ

สถาบันอุดมศกึษาและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

๕) สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมอยางตอเนือ่ง 

 
 วิสัยทัศนของแผนปฏิบัติราชการ :  

 “ พอ.มุงสงเสริมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน เพ่ือคุณภาพอุดมศึกษาไทยเขมแข็ง ยั่งยืน” 

 
 เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ : 

 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการดําเนินการเปนไปตามที่กฏหมายวาดวยสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนกําหนด 

 



๔๐ 

 เปาหมายตามยุทธศาสตร/ประเด็นยุทธศาสตร 

 

 เปาประสงคยุทธศาสตรที่ ๑ : มหีลักคิดและแนวปฏิบัติในการดําเนินการตาม

กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 ๑.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถใชขอมูลรวมกันได

อยางมีประสิทธิภาพ (O๒) 

 ๑.๒ การประชาสัมพันธขอมูลเชิงรุกเพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินการตาม

กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (O๔)  

 ๑.๓ การเผยแพรขอมูลโดยการนําเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมาใช (O๖) 

 

 เปาประสงคยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการกลุม พอ. 

 ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเสริมสรางความเปนทีม ทักษะการ

ประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู (O๑) 

 ๒.๒ การพัฒนาความเชี่ยวชาญในงานที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามกฎหมายวา

ดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (O๓) 
 

๓.๓ แนวทางในการดําเนินการ (WAYS) (กลยุทธ) 

 เมื่อพิจารณาผลที่ไดจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (SWOT 

Analysis) โดยเรียงลําดับความสําคัญของจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส 

(Opportunity) และภัยคุกคาม ความทาทาย (Threat) ๕ อันดับแรก แลวนํา TOWS Matrix มาใช

เพ่ือวิเคราะหทางเลือกการบริหารเชิงกลยุทธที่เปนไปได ซึ่งไดผลเปนกลยุทธตาง ๆ ดังแสดงตาม

ตารางดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 ตารางที่ ๙ TOWS Analysis 

 

 
 

 จุดแข็ง ๕ อันดับแรก  

 S๙  ผูปฏิบัติงานยึดความถูกตอง โปรงใสมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

 S๑  พระราชบัญญัตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในสังกัดกระทรวง อว. จํานวน ๗๒ แหง ดําเนินการตามที่พระราชบัญญัติฯ กําหนด 

 S๒  มโีครงสรางกลุมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่กําหนดหนาที่และความ

รับผิดชอบ ขอบเขตการทํางานเรื่องสถาบันอุดมศกึษาเอกชนโดยเฉพาะ 

 S๕  บุคลากรมีความสามัคคี รวมมือรวมใจในการทํางานเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 S๘  มีคานิยมในการทํางานรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

 
 จุดออน ๕ อันดับแรก 

  W๗ อัตรากําลังขาราชการไมเพียงพอตอปริมาณงาน 

  W๑ ไมมีการกําหนดกลยุทธเนื่องจากถูกมองวาเปนงานประจํา 

  W๕ ขาดการทํางานเชิงรุก การทํางานเชิงปองกันเนื่องจากอัตรากําลังและ

งบประมาณมไีมเพียงพอ 

  W๔ คณะอนุกรรมการฯ บางทานมีอคติหรือเปนผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องที่

พิจารณา จึงทําใหผลการพิจารณาลาชาเกินท่ีควรจะเปนหรือเอ้ือประโยชนสวนตน 

  W๓ คณะอนุกรรมการฯ ขาดความเขาใจในพันธกิจ บทบาทหนาที่สํานักงาน

ปลัดกระทรวง อว. เนื่องจากเปนบุคคลภายนอก 

 



๔๒ 

 โอกาส ๕ อันดับแรก 

  O๒  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแหงตองมีการดําเนินการใหเปนไปตามที่พรบ. 

กําหนด 

  O๔  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนทางเลือกสําหรับนักศึกษาที่มีกําลังทรัพย

เพียงพอในการเขารียนในหลักสูตร/สถาบันที่ตองการเรียน 

  O๓  รัฐบาลใหความสําคัญกับการกํากับดูแลสถาบันอุดมศกึษาเอกชนในประเด็น

ที่กระทบความมั่นคง เชน กรณีชาวตางชาติเขามาถือหุนในนิติบุคคลผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง 

  O๑  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีกลุมเปาหมายที่กวางข้ึนสงผลตอการปรับ

รูปแบบการจัดการศึกษาเปนการจัดการศกึษาตลอดชีวิตครอบคลุมวัยผูสูงอายุและวัยแรงงาน 

  O๖  ความกาวหนาดานเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสือ่สาร 

 
 ภัยคุกคาม ความทาทาย ๕ อันดับแรก 

  T๕ สังคมคาดหวังใหสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันหลักในการสรางทั้งคนเกง

และคนดีเพ่ือพัฒนาประเทศชาต ิ

  T๔ คานิยมของสังคมตองการเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมากกวา

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

  T๓  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ่ึงพาตนเองทางการเงิน ตองปรับตัวรองรับความเสี่ยง 

ในดานความมั่นคงดํารงอยู  

  T๖  งานดานการกํากับดูแล ยังไมมีเทคโนโลยี/โปรแกรม ที่จะสามารถวิเคราะหงาน

แทนเจาหนี้หรือจัดเก็บขอมูล 

  T๒  การปรับเปลี่ยนกฎหมายเรื่องการเขาถือหุนของชาวตางชาติมีขอจํากัดตอง

พิจารณาอยางรอบคอบมิใหสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 ตารางที่ ๑๐ การวิเคราะหความสอดคลองของสถานการณภายนอกและปจจัยภายในองคกร    

 

SWOT Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

จุดแขง็ ๕ อันดับแรก 
 S๙   ผูปฏิบัติงานยึดความถูกตอง โปรงใส 
        มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
S๑   พระราชบัญญัตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ  

 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัด 
 กระทรวง อว. จํานวน ๗๒ แหง ดําเนินการ 

      ตามที่พระราชบัญญัติฯ กําหนด 
 S๒   มีโครงสรางกลุมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ที่ กําหนดหนาที่ และความรับผิดชอบ 
ขอบเขตการทํางานเรื่องสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนโดยเฉพาะ 

 S๕  บุคลากรมีความสามัคคี รวมมือรวมใจในการ 
 ทํางานเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธที่ด ี

 S๘  มีคานิยมในการทํางานรวมกัน ชวยเหลือ 
       ซึ่งกันและกัน 

จุดออน ๕ อันดับแรก 
 W๗  อัตรากําลังขาราชการไมเพียงพอตอปริมาณงาน 
 W๑  ไมมีการกําหนดกลยุทธเนื่องจากถูกมองวา 
        เปนงานประจํา 
 W๕  ขาดการทํางานเชิงรุก การทํางานเชิงปองกัน 
          เนื่องจากอัตรากําลังและงบประมาณมี 
        ไมเพียงพอ 
 W๔  คณะอนุกรรมการฯ บางทานมีอคติหรือ

เปนผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องที่พิจารณา 
จึงทําใหผลการพิจารณาลาชาเกินที่ควรจะ
เปนหรือเอ้ือประโยชนสวนตน 

 W๓  คณะอนุกรรมการฯ ขาดความเขาใจในพันธกิจ 
บทบาทหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวง อว.
เนื่องจากเปนบุคคลภายนอก 

โอกาส ๕ อนัดับแรก 
 O๒   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแหงตองมีการ 

  ดาํเนินการใหเปนไปตามที่พรบ.กําหนด 
 O๔  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนทางเลือกสําหรับ 

 นักศึกษาที่มีกําลังทรัพยเพียงพอในการเขาเรียน 
 ในหลักสูตร/สถาบันที่ตองการเรียน 

 O๓  รัฐบาลใหความสําคัญกับการกํากับดูแล 
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเด็นที่กระทบ 
 ความมั่นคง เชน กรณีชาวตางชาติเขามาถือหุนใน 
 นิติบุคคลผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง 

 O๑  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีกลุมเปาหมายที ่
        กวางข้ึนสงผลตอการปรับรูปแบบการจัด 
        การศึกษาเปนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
        ครอบคลุมวัยผูสูงอายุและวัยแรงงาน 
 O๖  ความกาวหนาดานเทคโนโลยกีารสื่อสารที่จะ 

 ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
 

ภัยคุกคาม ความทาทาย ๕ อันดับแรก 
 T๕   สังคมคาดหวังใหสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบัน 
        หลักในการสรางทั้งคนเกงและคนดีเพื่อพัฒนา 
        ประเทศชาต ิ
 T๔       คานิยมของสังคมตองการเขาเรียนในสถาบัน 
         อุดมศึกษาของรัฐมากกวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 T๓    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ่ึงพาตนเองทาง 

การเงิน ตองปรับตัวรองรับความเสี่ยงในดาน 
ความมั่นคงดํารงอยู  

 T๖    งานดานการกํากับดูแล ยังไมมีเทคโนโลยี/ 
โปรแกรม ที่จะสามารถวิเคราะหงานแทน 
เจาหนี้หรือจัดเก็บขอมูล 

 T๒    การปรับเปลี่ยนกฎหมายเรื่องการเขาถือหุน 
ของชาวตางชาติมีขอจํากัดตองพิจารณาอยาง 
รอบคอบมิใหสงผลกระทบตอความสัมพันธ 
ระหวางประเทศ 

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 
O๒+S๑   การสรางความเขาใจเชิงรุก  
O๔+S๙   สรางเครือขายระหวางผูปฏิบัติงานและ 

  เจาหนาที่สถาบันอุดมศึกษา  
O๓+ S๕ บูรณาการ การทํางานดาน วิทยาศาสตร 

วิจัย นวัตกรรม  
O๑+ S๒ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

Reskill-Upskill 
O๖+S๘  สรางแพลตฟอรมการติดตอสื่อสาร 
 

กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) 
O๒+W๑ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมและ 

พัฒนาการเงินการบัญช ี
O๔+W๔ จัดการประชุมหารืออยางไม 
O๓+W๓ เปนทางการเกี่ยวกับพันธกิจของ สป.อว. / 

สงเสริมธรรมาภิบาล 
O๑+W๗ นําเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงาน 
O๖+W๕ การพัฒนาศักภาพทีมงาน 

กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) 
T๑๔+W๑  ปรับระบบ ecosysystem เอ้ือตอการจัด 

การเรียนการสอนรูปแบบใหม 
T๒+W๓    สงเสริมการจัดแคมเปญดึงดูดใจใหเขาเรียน 
T๓+W๔    สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู 

อยางคุมคา 
T๖+W๗    จัด Reskill-Upskill ใหแกบุคลากรดาน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
T๘+W๕    ศึกษาขอจํากัดทางกฎหมายที่เปนปญหา 

อุปสรรค 
 

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) 
T๑๔+S๑ ปรับการเรียนการสอนเนนทักษะชีวิต 

และสังคม  
T๒+S๘   สงเสริมสถาบันประชาสัมพันธบัณฑิต 

  ที่ประสบผลสําเร็จ  
T๓+S๙   แสวงหาทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
T๖+S๒   ออกแบบแพลตฟอรมเพื่อใชเทคโนโลย ี

ในการปฏิบัติงาน 
T๘+S๕   บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ 
 



๔๔ 

 สรุปผลการวิเคราะห TOWS Matrix 

 จากการวิเคราะห TOWS Matrix ซึ่งเปนการจับคูระหวางปจจัยภายใน (Internal 

Factors) กับปจจัยภายนอก (External Factors) เพื่อกําหนดกลยุทธในการสงเสริมการกํากับดูแล

การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สรุปผลไดดังนี ้

(๑) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 

 กลยุทธเชิงรุกเปนการใชประโยชนจากจุดแข็งผนวกกับโอกาสที่มีอยู ซึ่งกลยุทธที่

กําหนดไว คือ มีระบบการสงเสริมการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดกระทรวง อว. 

๗๒ แหง ดําเนินการตามที่พระราชบัญญัติกําหนด (S๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแหงตองมีการ

ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด (O๒) การสรางความรูความเขาใจเชิงรุก กับกรรมการสภา 

คณาจารย เจาหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากจุดแข็งขององคกรมีผูปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาล

ยึดความถูกตอง โปรงใส (S๙) จึงควรสรางเครือขายระหวางผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

กับเจาหนาที่กลุม พอ. รวมทั้งการสรางแพลตฟอรมการติดตอสื่อสารท่ีสะดวกรวดเร็วโดยนํา

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมาใช (O๑) และการที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการกํากับดูแลใน

ประเด็นที่กระทบตอความมั่นคง (O๓) ถือเปนโอกาสท่ีกลุม พอ. จะเชื่อมโยงและใชฐานขอมูลรวมกับ

หนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  

 นอกจากนี้ การท่ีองคกรมีจุดแข็งโดยมีโครงสราง กําหนดหนาท่ีขอบเขตความ

รับผิดชอบของงานดานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไวอยางชัดเจน (S๒) จึงตองมีการพัฒนาความ

เชี่ยวชาญ เสริมสรางการทํางานเปนทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหแกผูปฏิบัติงานในกลุม พอ. ดวย 

 
 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) 

 กลยุทธเชิงแกไขเปนการนําโอกาสที่มีมาปดจุดออนขององคกร หรือทําใหจุดออน

ลดลง เปนกลยุทธเนนการแกไขจุดออนดวยโอกาสที่เขามา จากจุดออนที่ ขาดอัตรากําลังขาราชการ

ไมเพียงพอ (W๗) ไมมีการกําหนดกลยุทธเนื่องจากถูกมองวาเปนงานประจํา (W๑) ไมสามารถทํางาน

เชิงรุก เชิงการปองกันได (W๕) รวมท้ังคณะอนุกรรมการขาดความเขาใจในพันธกิจ บทบาทหนาที่ของ 

สป.อว. (W๓ ) บางทานมีอคติหรือเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับเรื่องที่พิจารณา (W๔) ซึ่งโอกาสที่เขามา

คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนทางเลือกสําหรับนักศึกษาที่มีกําลังทรัพยเพียงพอในการเขาเรียน  

 



๔๕ 

(O๔) และรัฐบาลใหความสําคัญกับการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเด็นที่กระทบตอ

ความมั่นคง (O๓) ควรจัดการประชุมหารืออยางเปนกันเอง (Retreat) ปละหนึ่งถึงสองครั้ง เพ่ือสราง

ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ สป.อว. และเจตนารมณของกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน รวมท้ังการพัฒนาทีมงานใหมีศักยภาพ สามัคคี ใหความรวมมือ ชวยเหลือเก้ือกูล  

 
 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) 

 กลยุทธเชิงปองกันเปนการนําจุดแข็งมาปองกันอุปสรรค เนื่องจากสังคมคาดหวังให

สถาบันการศึกษาเปนสถาบันหลักในการสรางทั้งคนเกงและคนดีเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ (T๔) 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ่ึงพาตนเองทางการเงินตองปรับตัวรองรับความเสี่ยงในดานความมั่นคง

ดํารงอยู (T๓) และงานดานการกํากับดูแล ยังไมมีเทคโนโลยี/โปรแกรมที่จะสามารถวิเคราะหงานแทน

เจาหนาที่หรือจัดเก็บขอมูลได  (T๖) กลุม  พอ. ตองเร งพัฒนาศักยภาพทางดานการเงิน 

การบัญชีโดยตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาการเงินการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

เพื่อชวยวิเคราะหสถานะความมั่นคงดํารงอยูและหาแนวทางแกไข โดยบุคลากรมีความสามัคคี  

รวมแรงรวมใจในการทํางาน (S๕) และมคีานิยมการทํางานรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน (S๘)  

 
 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies)  

 กลยุทธเชิงรับ เปนการเนนตั้งรับจากภัยคุกคามและจุดออนที่มีอยู โดยเริ่มจากการ

พัฒนาบุคลากรกลุม พอ. โดยใหทํางานรวมกับคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาการเงินการบัญชี

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนาองคความรูในตนเองและชวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มี

ความเสี่ยงในดานความมั่นคงดํารงอยู (T๓) การพัฒนาความเชี่ยวชาญ สงเสริมการทํางานเปนทีม  

เนนการบูรณาการการทํางาน การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องความมั่นคงของชาติ 

เพ่ือตั้งรับการปรับปรุงกฎหมายเรื่องการเขาถือหุนของชาวตางชาติท่ีตองพิจารณาอยางรอบคอบ 

(T๒) ทั้งนี้เพ่ือใหไดมุมมองขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาที่หลากหลายจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

๓.๔ มาตรการ/ปจจัยที่เกี่ยวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 

 จากจากการวิเคราะหขอ ๓.๒ – ๓.๓ นั้น สามารถกําหนดแผนงานและโครงการให

บรรลุประเด็นยุทธศาสตรทั้ง ๒ ขอ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โดยมี  ๒ ยุทธศาสตร ๑๔  แผนงาน ดังนี ้

นโยบายหลัก :  เปนหนวยงานหลักที่สงเสริมกํากับดูแลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 

กลยุทธหลัก :  การเผยแพรองคความรู การประชาสัมพันธเชิงรุก การสรางเครือขาย เพื่อสงเสริม

สถาบันอุดมศกึษาเอกชนใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   

เปาหมาย :  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการดําเนินการเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา 

               เอกชนกําหนด   
 

ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเผยแพรและขับเคลื่อนองคความรูในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหถูกตองเปน

ปจจุบันและสามารถใชขอมูลรวมกันได 

 แผนงานที่ ๑ ปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อรองรับระบบฐานขอมูล 

 แผนงานที่ ๒  การสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 แผนงานที่ ๓  พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

กลยุทธที่ ๒ การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินการตามกฎหมายวา

ดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 แผนงานที่ ๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 แผนงานที่ ๒ การสรางความรูบทบาทหนาที่ของกรรมการสภาตามกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

 แผนงานที่ ๓ การสรางเครือขายผูปฏิบัติงานกลุม พอ. และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ือ

พัฒนางานรวมกัน 



๔๗ 

กลยุทธที่ ๓ การเผยแพรขอมูล/การติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม 

 แผนงานที่ ๑ การเผยแพรระบบฐานขอมูล 

 แผนงานที่ ๒ การสราง platform การติดตอสือ่สารกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยใช

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม 

 แผนงานที่ ๓ การติดตามประเมินผลระบบฐานขอมูล 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาบุคลากรกลุม พอ. เพ่ือขับเคลื่อนองคกรสูความสําเร็จ 

กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาความเชี่ยวชาญในงานที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามกฎหมายวา

ดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 แผนงานที่ ๑  การพัฒนาความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและทักษะการแกปญหา 

 แผนงานที่ ๒  สงเสริมการจัดการความรู การสอนงาน Coaching 

 แผนงานที่ ๓  การสรางเสริมธรรมาภิบาลในการทํางาน 

กลยุทธที่  ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเสริมสรางความเปนทีม ทักษะ 

การประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 แผนงานที่ ๑   สงเสริมการสอนงานแบบ ๓๖๐ องศา การทํางานเปนทีม ทักษะการประสานงาน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 แผนงานที่ ๒  เสริมสรางความผูกพันตอองคกร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 ตาราง ๑๑ ตัวอยางแผนงานและโครงการ เปาหมายในชวงระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

  

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ ๑  การเผยแพรและขับเคลื่อนองคความรูในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

เปาประสงคท่ี ๑ มีหลักคดิและแนวปฏิบัติในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบฐานขอมลูกฎหมายวาดวยสถาบันอดุมศึกษาเอกชนใหถูกตองเปนปจจุบันและสามารถ

ใชขอมูลรวมกันได 

แผนงานท่ี ๑.๑ ปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือรองรับระบบฐานขอมูล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐  
โครงการ/กิจกรรม 

๑. จัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย 

และอุปกรณเครือขาย 

 

เพ่ือการรองรับ

ขอมูลเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

การดาํเนินการ 

แลวเสร็จตามวัตถุ 

ประสงคของโครงการ 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ - - กลุมบรหิาร

จัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

เครือขาย (กทค.) 

๒. เชื่อมโยงเครือขายกับ

หนวยงานอ่ืนท่ีมีขอมูล

การดาํเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

เพ่ือความสะดวก 

ในการนําขอมูลมา

ใชในการปฏิบัติงาน 

การดําเนินการ 

แลวเสร็จตามวตัถุ 

ประสงคของโครงการ 

๔๐ ๕๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ กทค.สป.อว. 

แผนงานท่ี ๑.๒ การสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับกฎหมายวาดวยสถาบันอดุมศึกษาเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐  
โครงการ/กิจกรรม 

๑. การจัดการความรู 

KM Knowledge 

Management  

องคความรูเก่ียวกับ

กฎหมายวาดวยสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน /

การทบทวนปละครั้ง 

 

เพ่ือขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน 

ระดับความสําเร็จ

ของการประมวล

องคความรู 

๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ พอ.สป.อว 

๒. การจดัทําชุดองค

ความรูโดยผานความ

เห็นชอบจากผูบรหิาร 

อว. 

เพ่ือตรวจสอบ 

ความถูกตองของ

ขอมูล 

การไดรบัความเห็นชอบ 

จากผูบรหิาร อว. 

- ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ พอ.สป.อว 



๔๙ 

แผนงานท่ี ๑.๓ พัฒนาระบบฐานขอมลูกฎหมายวาดวยสถาบันอดุมศึกษาเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐  
โครงการ/กิจกรรม 

๑. พัฒนาระบบฐานขอมูล 

กฎหมายวาดวยสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน 

 

เพ่ือเพ่ิมความ

คลองตัวในการใช

งานไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

มีการพัฒนาระบบ

ใหสามารถใชงาน

ไดจริง 

๔๐ ๕๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ พอ.สป.อว 

กทค.สป.อว 

กลยุทธที่ ๒ การประชาสมัพันธเชิงรุกเพ่ือสรางความเขาใจในการดาํเนินการตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

แผนงานท่ี ๒.๑ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐  
โครงการ/กิจกรรม 

๑. โครงการประชุมสัมมนา 

แลกเปลีย่นเรยีนรูกับ

เจาหนาทีส่ถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน 

 

สรางความรูความ

เขาใจ/สราง

ความสัมพันธใน

การปฏิบัติงาน 

รอยละของความรู

ความเขาใจหลัง

สิ้นสุดโครงการ 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ พอ.สป.อว 

แผนงานท่ี ๒.๒ เสริมสรางความรูบทบาทหนาท่ีของกรรมการสภาสถาบันตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐  
โครงการ/กิจกรรม 

๑. โครงการประชุมสัมมนา 

กรรมการสภาสถาบัน 

อุดมศึกษา 

 

สรางความรูความเขาใจ 

ในบทบาทหนาที่ของ

กรรมการสภาสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน 

รอยละความพึงพอใจ

ในการจดัโครงการ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ พอ.สป.อว 

๒. การจดัทําคูมือ

บทบาทหนาที่ตาม

กฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน/ปรับปรุงปละครั้ง 

 

เปนคูมือในการ

ปฏิบัติหนาที ่

เลมคูมือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ พอ.สป.อว 

๒. สรางแพลตฟอรม 

การติดตอสื่อสารเชน

เว็บไซต LINE อีเมล 

 

มีชองทางติดตอ 
สื่อสารที่มี
ประสิทธภิาพ 

จํานวนแพลตฟอรม ๒ ๓ ๔ ๔ ๕ พอ.สป.อว 



๕๐ 

บทที่ ๔ 

ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 
 

ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนําแผนฯ ไปใช 

แผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เปนเครื่องมือและกลไกหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสงเสริมการกํากับดูแลการดําเนินการ

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ(ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายวาดวย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนด โดยมีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาประเทศ ตามกรอบ

ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 

ที่ เ ก่ียวของกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  

การขับเคลื่อนและการนําแผนปฏิบัติราชการไปใชใหเกิดผลไดอยางชัดเจน เปนรูปธรรมตองอาศัย

ความรวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกคน โดยมีแนวทางในการศึกษาเรียนรูทําความเขาใจรวมกัน ดังนี ้

๑. การสรางและสงเสริมความรู ความเขาใจในแผนปฏิบัติราชการ เปดโอกาสให

หนวยงานที่เก่ียวของมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนด/ปรับปรุงแผนหรือแนวทาง 

ในการขับเคลื่อนงาน เปนการประชาสัมพันธใหบุคลากรรับทราบ ตระหนักถึงความสําคัญของการ

ดําเนินการตามแผน และผูที่มีความสําคัญที่สุดคือผูบริหาร ควรใหการสนับสนุนในเชิงนโยบาย 

ใหมีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ เห็นชอบใหมีการบูรณาการการทํางานจากหนวยงานอื่น 

ที่เก่ียวของใน สป.อว. 

๒. การสรางความเชื่อมโยงกับแผนอ่ืนๆ ในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 

เพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม ในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) คํานึงถึงการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตาม

แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา รวมทั้งแนวทางการบูรณาการแผนงบประมาณของ 

สป.อว. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ซึ่งเปนอํานาจและหนาที่ของ สป.อว. ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

 



๕๑ 

๓. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ การกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  

ในลักษณะแผนระยะ ๕ ป ใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การบูรณาการ 

การทํางาน การจัดสรรทรัพยากร/งบประมาณ การปรับปรุงโครงสรางกอง/กลุมที่เหมาะสม การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน   

๔. การรายงาน ติดตาม และประเมินผลการประชาสัมพันธ อํานวยการดูแล ติดตาม

ประเมินผล ควรมีการกําหนดใหมีการบริหารจัดการ โดยมีผูรับผิดชอบแตละแผนงานอยางชัดเจน 

ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ผลักดันการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม

เปาประสงค มีการติดตามความกาวหนาและรายงานผลผูบริหารทราบทุกไตรมาส รวบรวมปญหา

อุปสรรค ขอขัดของเพ่ือนํามาปรับปรุงแผนการปฏิบัติราชการ ใหสอดคลองกับสถานการณ 

ที่เปลี่ยนแปลง และเปนขอมูลในการปรับแผนปฏิบัติราชการในระยะตอไป 
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