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บทคัดย่อ

การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท่ามกลางสภาวะของการเปลีย่ นแปลง หลายมิตริ อบด้าน ทัง้ ทางด้านสังคม
และการเมืองทีผ่ นั ผวนและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ ผลกระทบของเศรษฐกิจจากการค้าเสรี กลไกการค้าแบบไร้พรมแดน
ทำาให้สถาบันที่จัดการศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาในหลายๆ ด้าน การ
พัฒนาการศึกษาเป็นแนวทางการดำาเนินงานที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิธีการศึกษา
เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ โดยสืบค้นวรรณกรรมจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล ThaiLIS เป็นดุษฎีนิพนธ์ในระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2555 ของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทย จำานวน 11 มหาวิทยาลัย และคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ มีทั้งสิ้นจำานวน
13 เรื่อง เพื่อสังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ของการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จัดระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของเสตทเลอร์
ผลการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ เพือ่ พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มี
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา มี 11 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านคณาจารย์ ด้าน
นักศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการวิชาการ ด้านหลักสูตร ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่อนวัตกรรม ด้านการสร้างความ
เข็มแข็งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และด้านโครงสร้างองค์การ
คำาสำาคัญ : ข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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Abstract

Educational development in the midst of changeable condition, many dimensions are unstable
and quickly changed such as social and political changing including economical impact of free trade
area and the mechanism of borderless trade. These have led the educational institutions aware of their
preparations through changeable environments and keeping their development in various aspects. Nevertheless the study of trends as policy proposal for higher educational development and studying literature
review by seeking an electronically data base on dissertation year 2005-2012 from 11 universities which
were conducted their learning and teaching on educational management in Thailand. The data were
studied from ThaiLIS and advises were 13 titles from experts. The data were synthesized the level of
their reliability through empirical data based on Stetler. 1998 criterion. The study found that proposal were
proposed for higher educational development base on learning and teaching , research , teachers , students
, management , educational services , curriculum , learning resources, new innovation, strength building of
university’s major mission and organization board
Keywords : policy proposed, strategic proposal, Higher Educational Development
บทนำา

สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งในสังคม ที่มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมและเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศมา
โดยตลอด โดยเฉพาะในด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาคนระดับกลางและระดับสูง การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปประกอบอาชีพต่างๆ
ตามความต้องการของสังคมในประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลก อีกทั้งยังสามารถชี้นำาบริบท การ
พัฒนาของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่มีความเหมาะสม มีความถูกต้อง มีความเป็นไปได้และนำามาซึ่งความสมดุลของการ
พัฒนาประเทศ (ไชยา ภาวะบุตร, 2549)
หลักการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่สำาคัญที่สุด คือ การมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (วิจิตร ศรีสอ้าน,
2518) ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงเน้นความสำาคัญของงานวิชาการมาก โดยถือว่างานวิชากากรเป็นหัวใจของสถาบัน นอกจากนี้
สถาบันอุดมศึกษายังทำาหน้าทีผ่ ลิตผลงานทางวิชาการ สร้างนักวิชการและใช้ผลงานทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม (ไพฑูรย์
สินลารัตน์, 2546) แต่ขณะนี้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยกำาลังประสบปัญหาด้านคุณภาพทางวิชาการ
และยังด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (รุ่ง แก้วแดง, 2542) ทั้งนี้เพราะสถาบัน
อุดมศึกษายังมีปัญหาอื่นๆ เช่น ผลิตคนไม่ทันต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการของโลก และผลิตคน
ไม่สอดคล้องกับกระแสรุนแรงของความผันผวนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2546) สถาบันอุดมศึกษา
จึงต้องเร่งปรับตัว ทั้งทางนโยบาย กลยุทธ์และการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของแต่ละสถาบันในการพัฒนาคน และพัฒนา
ท้องถิน่ ให้สอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทัง้ ยังต้องพัฒนาสมรรถนะการศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล ด้วยเหตุน้ี
พันธกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคือการทำาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การพัฒนาการศึกษา
เป็นตัวบ่งชีท้ ส่ี าำ คัญถึงความแตกต่างด้านคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งแต่ปจั จุบนั พบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการ
เปลีย่ นแปลงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะมีมากในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการและการทำานุบาำ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสรุปองค์ความรู้ของการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม ได้จากการสืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและ
เป็นดุษฎีนิพนธ์ในระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2555 ของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาใน
ประเทศไทย จำานวน 11 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศึกษาจากฐานข้อมูล Thai list และคำาแนะนำา
จากผู้เชี่ยวชาญ โดยได้ใช้คำานำาหน้าในการสืบค้น คือ ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์, ข้อเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์
และภาพอนาคตของมหาวิทยาลัย โดยใช้การสืบค้นอย่างเป็นระบบโดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พบวรรณกรรม 175 เรื่อง
และเมื่อคัดซ้ำาออกเหลือ 22 เรื่อง จากนั้นพิจารณาคัดเลือกตามความครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาเหลือ 13 เรื่องที่ได้ผ่านการคัด
เลือกจากคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ นำามาสกัดข้อมูลโดยอ่านและคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงประเด็นที่ต้องการศึกษา จำานวน 13 เรื่อง
มาสังเคราะห์จัดระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของเสตทเลอร์ (Stetler, 1998) สังเคราะห์ข้อมูลของ
รายงานการวิจัย โดยนำาผลการวิเคราะห์สรุปบรรยายเชิงเนื้อหาและการอภิปรายผล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปลายเปิด (Opened end questionnaire) แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structure interview) แบบสอบถามเดลฟาย ๒ รอบ แบบสอบถามปลายปิด แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) แบบสอบถามแบบตรวจสอบราชการ (Check List) แบบประเมินเครื่องบันทึกเสียงโดยการใช้
เทคนิค EDFR (Ethno graphic Delphi Future Research) แบบสนทนากลุ่มและแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จากผลการศึกษา แนวทางในการจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ ปัจจุบัน ร่าง วิเคราะห์
ปรับปรุง ตรวจสอบ ปัญหา และความคาดหวัง หาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย หน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
นโยบายเป็นหลัก ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการศึกษาบริบท การ
วิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษา เชิงสำารวจสถาบัน การสำารวจความคิดเสนอของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อจัดทำาเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ขั้นตอนที่สอง เป็นการวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ การสนทนากลุ่มเป้าหมาย การประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตรวจสอบความเป็นไปได้ และมีงาน
วิจัย 1 เรื่อง ที่มีการดำาเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขั้นตอนที่สอง คือ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และขั้นตอนที่สาม คือ การตรวจสอบความเป็นไปได้ (วิโรจน์ โชติพัฒน์วรกุล, 2554)
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการพัฒนาการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง 13 เรื่อง พบ
ว่า แนวทางในการจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการศึกษานั้น สามารถ
สรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายโดยกำาหนดเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน การสอน ด้านการวิจัย ด้านคณาจารย์ ด้านนักศึกษา
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ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการวิชาการ ด้านหลักสูตร ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่อนวัตกรรม ด้านอาคารสถานที่ (สมภาร
ศิโล, 2552; ไชยา ภาวะบุตร, 2549; พงษ์ธร สิงห์พันธ์, 2551; กาญจนา บุญส่ง, 2551) ด้านการสร้างความเข็มแข็งในภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการสร้างเสริม และเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (วิโรจน์
โชติพิฒน์วรกุล, 2554)
ด้านการเรียนการสอน
มีประเด็นของข้อเสนอเชิงนโยบาย เพือ่ พัฒนาทางด้านการเรียนการสอน มีขอ้ เสนอเพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ
กระบวนการสอนทีม่ งุ่ เน้นให้นกั ศึกษาเป็นผูม้ คี วามรู้ ทักษะ ความสามารถสูงทัง้ ในเชิงวิชาการ วิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรม และจิตวิญญาณ
เพือ่ สังคม สอดคล้องกับ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๔๕
ความว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 ก)
ซึ่ง สมภาร ศิโล (2542) ที่ได้ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ชัยภูมิ ซึ่งพบว่ามีข้อเสนอ เชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาในด้านการเรียน การสอน มีข้อเสนอนักศึกษาได้เรียนรู้นอกสถานที่ คณะ
และสาขาวิชาต่างๆ จัดให้มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ จัดอบรมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้สูงขึ้น วางเกณฑ์การพิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมในศาสตร์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ
/ ชำานาญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินผล ตามสภาพที่แท้จริงสำาหรับอาจารย์ จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการ
จัดโครงสร้างหลักสูตรและเนือ้ หาสาระวิชาให้กบั ประธานและเลขานุการทุกสาขาวิชา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผสู้ อนให้มีทักษะ
เทคนิควิธีการสอนที่น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยง สู่การนำาไปใช้ในสภาพที่แท้จริง และกำาหนดแนวปฏิบัติให้มีการประเมินผลการ
ศึกษา รายวิชาทุกระยะอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีไ้ ชยา ภาวะบุตร (2549) ทีไ่ ด้ศกึ ษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครในด้านการเรียนการสอน ไดเสนอแนวปฎิบตั ใิ ห้มกี ารเรียนการสอนโดยเน้นการ
สอนทีม่ กี ารวิจยั เป็นฐาน ส่งเสริมให้อาจารย์จดั ทำาเอกสารการสอน และส่งเสริมให้อาจารย์จดั ทำาเอกสารคำาสอน ผูเ้ รียนจะต้องเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง อาจารย์ผสู้ อนมีการประชุมปฏิบตั กิ ารร่วมกัน มีหอ้ งสันทนาการประชุมกลุม่ ย่อยเพือ่ เรียนรูร้ ว่ มกัน
ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางของ พงษ์ธร สังห์พนั ธ์ (2551) ได้ศกึ ษาข้อเสนอ เชิงยุทธศาสตร์ เพือ่ พัฒนาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี มีแนวทางการดำาเนินงานของข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ดา้ นการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนรูส้ คู่ วามเป็น
เลิศ จะต้องมีการเร่งรัดปรับเปลีย่ นแนวทางการผลิตบัณฑิต ปรับเปลีย่ นหลักสูตรทีเ่ น้นเนือ้ หาทางวิชาการมาเป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้น
การสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน มุง่ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ด้านวิจัย
มีประเด็นแนวทางการดำาเนินงานของข้อเสนอเชิงนโยบายในด้านการวิจัยนั้น มีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการ
ดังนี้คือ จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างศักยภาพทางการวิจัย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาสามารถทำา
วิจัยได้จริง กำาหนดเกณฑ์ภาระงานให้อาจารย์ได้ทำาวิจัยทุกคนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อคนต่อปี สนับสนุนส่งเสริมโครงการเผย
แพร่และนำาผลงานวิจัยไปใช้ในระดับชาติหรือนานาชาติ จัดทำาแผนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย จัดระดมการเพิ่ม
ทุนวิจัยจากภายในและภายนอก กำาหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัยให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมการพัฒนาการ
บริหารจัดการงานวิจัยที่หลากหลาย จัดระบบตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฎิรูปการ ศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ที่ได้
เสนอผลการศึกษาให้มุ่งพัฒนาบัณฑิตอย่างสมดุล ทั้งความรู้ ความสามารถ และความดีงาม ยังต้องมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูง และการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคมและให้ความสำาคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย
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นอกจากนี้แนวทางการดำาเนินของข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการในด้านการวิจัยนั้น ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข
(2549) ได้เสนอแนวทางในการกำาหนดให้มหาวิทยาลัยควรมีผู้นำา (Leader) ซึ่งหมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
ทั้งหมด มีนโยบายหรือความประสงค์จะปรับปรุงทิศทางให้กับงานวิจัยมากขึ้น นอกจากนั้นผู้นำาควรมีประสบการณ์การเป็น
นักวิจัยมาในระดับหนึ่ง กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจนในการบริหารงานวิจัย กำาหนดนโยบาย ทิศทางและแผนงานวิจัย
สร้างกลุ่มนักวิจัยเพื่อทำาโครงการวิจัยร่วมกับองค์การภายนอก สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อ
การวิจัยอย่างมีระบบในระดับนานาชาติ รวมทั้งการสร้างระบบเครือข่ายกับหน่วยงานที่มีความชำานาญทางการวิจัย
ด้านนักศึกษา
มีแนวทางการดำาเนินงานของข้อเสนอเชิงนโยบาย ในด้านนักศึกษานั้นมีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินงาน คือ
ส่งเสริมการได้งานทำา การศึกษาต่อและการสร้างความพึงพอใจของสังคมผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจัดโครงการพัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ จัดให้มศี นู ย์บริการสวัสดิการนักศึกษาทีม่ ที ง้ั ธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านค้า ร้านมินมิ าร์ท ร้านอาหาร ร้านขาย
ยา สหกรณ์ ยิมเนเซียม คลินิก และร้านเสริมสวย ฯลฯ จัดทุนสวัสดิการ การแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย การ
แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา เพิ่มงบประมาณเพื่อดำาเนินโครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้มากขึ้น จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา สนับสนุนส่งเสริม
นักศึกษาในทุกระดับสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัยและการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในทุกระดับ (2550) ในแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565 ที่กำาหนดผู้ได้รับผลโดยตรงของแผนอุดมศึกษา ระยะยาวคือ เยาวชนไทย นักศึกษา
ไทย และบัณฑิตในอนาคต เด็กเยาวชนและนักศึกษาในวันนี้เปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัวตลอด
จนภาวะเสี่ยงต่างๆ สะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง (post-industrial/postmodern) มีสัญญาณชี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตงานของบัณฑิตในอนาคตที่ต่างจากปัจจุบันอาทิเช่น การทำางานโดยมีหลายอาชีพทัง้
ตลอดช่วงอายุ การทำางานไร้สงั กัด(freelance) ความเสีย่ งต่อรายได้ทไ่ี ม่แน่นอน การจับคูผ่ รู้ ว่ มงานและเปลีย่ นผูร้ ว่ มงาน เป็นต้น
มีความไม่สอดคล้องกัน(mismatch)ระหว่างการศึกษาและทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ศาสตร์แล้ว ความสามารถที่สำาคัญไม่ยิ่งหย่อน คือ จะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร การทำางานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การ
รับความเสี่ยง การออกแบบและความสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบทั้งต่อตนและผู้อื่นและมหาวิทยาลัยมีการให้บริการทางการ
แนะแนวอาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และแนะแนวทางด้านการอาชีพและการมีงานทำา (career counseling)
แก่นักศึกษาและบัณฑิตเพื่อเป็นการให้ข้อมูล ทั้งในรูปของศูนย์ข้อมูลอาชีพ การให้คำาปรึกษา การจัดนิทรรศการและโอกาสที่
ผูป้ ระกอบการจะมาให้ขอ้ มูลและแนะนำาตัวระหว่างกัน การเรียนรูบ้ นฐานการทำางานในภาคการผลิตและภาคสังคม (work-based/
community-based education) เช่น สหกิจศึกษา (co-operative education) ทักษะวิศวกรรม (engineering practice
school, internship/apprenticeship) ในภาคการผลิตและภาคสังคม เป็นแนวทางการจัดอุดมศึกษาที่ควรมีการขยาย โดย
อาจารย์มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงในลักษณะการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานการทำางานของอาจารย์เอง
เพื่อนำาประสบการณ์ไปต่อยอดวิจัย และสอนนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปและในปัจจุบันการติดตามสัมฤทธิผลการศึกษา
บัณฑิตทำาเฉพาะการสำารวจการมีงานทำาเมื่อช่วงรับปริญญา ระบบอุดมศึกษา และสถาบันจึงขาดข้อมูลสัมฤทธิผล ผลลัพธ์
ผลกระทบ เส้นทางการประกอบอาชีพ (career path) ควรจัดให้มีการจัดทำาระบบการติดตามผลบัณฑิต (tracer study) ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระบบอุดมศึกษาโดยรวมเพื่อติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างเป็นระบบ
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ด้านคณาจารย์
ผลการวิจัยมีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินงานดังนี้ (1) จัดสรรอัตรา เพิ่มคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณ์
ของอาจารย์ (2) พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทำาหน้าที่อย่างแท้จริง (3) จัดปัจจัยและงบประมาณจูงใจสนับสนุนการกำาหนด
ตำาแหน่ง ผลงานทางวิชาการ และรางวัลเกียรติยศชื่อเสียง (4) จัดอาจารย์สอนให้ตรงความชำานาญหรือเชี่ยวชาญ และสาขา
ที่สำาเร็จการศึกษา (5) พัฒนาระบบระเบียบการสรรหาอาจารย์ให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง (6) จัดโครงการนิเทศและ
ประเมินการสอนของอาจารย์ การยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณและสร้างขวัญกำาลังใจ และ (7) เพิ่มงบประมาณการจัด
โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งแนวทางการดำาเนินงานของข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในด้านคณาจารย์ ในภาพรวมว่ามีเป้าหมายใน การพัฒนาคณาจารย์ในทุกด้าน ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (2549) ที่ศึกษาอนาคตภาพที่เป็นไปได้ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ภายในทศวรรษหน้า (ปี พ.ศ.2558) โดยเสนอให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการในระดับสากล
ด้วยการสร้างระบบการคัดเลือกคนเก่งเข้ามาเป็นอาจารย์ สร้างระบบการคัดเลือกอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้และ
เป็นแบบอย่าง(role model) ที่ดี และเมื่อได้คณาจารย์ที่เก่งและดีแล้ว ระบบการบริหารที่จะธำารงรักษาและพัฒนาจะต้องมีแนว
การดำาเนินงานควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อการพัฒนา
วิชาการของสถาบันเป็นอย่างยิ่ง
ด้านการบริหารจัดการ
ผลการวิจัยมีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินงาน ดังนี้ (1) จัดให้มีระบบโปรแกรมการลงทะเบียนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (2) ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (3) ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสรรหาผู้บริหารวิชาการในทุกระดับ (4) ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการที่ซ้ำาซ้อนลง (5) นำา
ระบบ MIS มาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาการปรับปรุงพัฒนา (6) ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการทางการ
เงินและงบประมาณ (7) เพิ่มการจัดสรรงบประมาณด้านวิชาการให้มากขึ้น (8) เร่งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการตามนโยบายของรัฐบาล (9) จัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของคณาจารย์และผู้บริหารทุกระดับ
(10) ฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการวิชาการให้รวดเร็วทันสมัย (11) ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ
ควบคุม และประเมินภาระงานของอาจารย์และบุคลากรที่ชัดเจนให้ส่งเสริมต่อการพัฒนางานวิชาการ (12) ดำาเนินการประเมิน
ตนโครงการด้านการพัฒนาผู้บริหารวิชาการระดับต่างๆ (13) พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาโครงการพิเศษนอกสถาบันที่
มีประสิทธิภาพ (14) จัดกรอบตำาแหน่ง เกลี่ยอัตรา จัดวางบุคคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานของแต่ละหน่วยงาน
ด้านแหล่งเรียนรู้
ผลการวิจัยมีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินงานดังนี้ (1) พัฒนาห้องสมุด อาคารเรียน ศูนย์การศึกษา หรือ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้า (2) จัดให้มีแหล่งฝึกปฏิบัติจริง ห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านภายในสถาบันก่อน
ออกฝึกปฏิบัตินอกสถาบัน (3) จัดแหล่งข้อมูลสารสนเทศและบริการที่หลากหลาย (4) จัดกิจกรรมในการสำารวจและสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไชยา ภาวะบุตร (2549) ที่มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในด้านห้องสมุด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงห้องสมุด
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพสำาหรับการศึกษาค้นคว้าเพื่อประกอบการเรียนและการทำาวิทยานิพนธ์ และเสนอ
แนวปฏิบัติให้มีการปรับปรุงคุณภาพห้องสมุดบัณฑิตศึกษา การจัดสิ่งอำานวยความสะดวกแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอ จัดให้มี
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งในและต่างประเทศ จากแนวการดำาเนินงานข้อที่ (5) จัดขยายพื้นที่การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
สถานทีต่ า่ งๆของสถาบัน (6) จัดสร้างห้องสมุดประจำาสาขาให้เพิม่ มากขึน้ (7) จัดขยายการเปิดให้บริการห้องสมุดจนถึง 18.00 น.
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หรือมากกว่าตามความเหมาะสม (8) จัดห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งเทคโนโลยี (9) จัดให้มีห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านสำาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สะดวกและเหมาะสม (10) จัดให้มีระบบการประสานงานกับศูนย์การเรียนรู้ให้มากขึ้น
(11) จัดตั้งศูนย์บริการความรู้ต่างๆแก่ทรัพยากรบุคคลทุกระดับในท้องถิ่น และ (12) จัดแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์การศึกษาด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในท้องถิ่นชัยภูมิ นอกจากนี้ โครงสร้างประชากร ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม
เป้าหมายที่สำาคัญกลุ่มหนึ่ง สำาหรับอุดมศึกษาในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องคือ การจัดแหล่งให้
เอือ้ ต่อการศึกษาผูใ้ หญ่ของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พงษ์ธร สิงห์พนั ธ์ (2551) ทีไ่ ด้ศกึ ษาข้อเสนอ
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุก (1) เร่งจัดระบบหอพักแห่งการเรียนรู้และหอพักคุณธรรมให้นักศึกษาครู ได้ประจำาอยู่หอพัก
ตลอดหลักสูตรการศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาครู
(2) เร่งรัดการพัฒนาการประสานงานการผลิตครู การจัดทำาแผนการผลิตครูร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีข้อมูลความต้องการ
ครูแต่ละประเภทจากสถานศึกษาที่สังกัด เพื่อให้การผลิตครูเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และยุทธศาสตร์
เชิงรับ ให้เร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่เน้นโรงเรียนเป็นฐานการนำาไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้จริง
ด้านหลักสูตร
ผลการวิจัยข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินงาน ดังนี้ (1) เปิดสอนหลักสูตรวิชาที่ขาดแคลนสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดวิชา (2) จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน (3) เร่งปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพให้ผ่านการประเมินโดยเร็ว (4) ให้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยภายในทุก 5 ปี (5) เพิ่มอัตราและ
ศักยภาพอาจารย์ประจำาของแต่ละหลักสูตร (6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้คณาจารย์มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการหลักสูตร (7) จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเอกสารหลักสูตร คู่มือการใช้และเอกสารประกอบ (8 ) จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (9) จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการนำาหลักสูตรไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน (10) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชา (11) กำาหนดแผนและมาตรการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (12) ให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านหลักสูตรและการรับเข้า
ศึกษาให้มากขึ้น ในส่วนของระบบอุดมศึกษาปัจจุบันที่มีสถาบันให้ปริญญาประมาณร้อยห้าสิบแห่งที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีความซ้ำาซ้อนแย่งชิงนักศึกษาและทรัพยากร มีปัญหาคุณภาพ การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบันต้องใช้กลไกมาตรฐานและ
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไม่ใช่ความต้องการของสังคมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ปิดหน่วยงานที่มีคุณภาพ
การศึกษาต่าำ เกิดระบบอุดมศึกษาทีแ่ บ่งงานกันทำา (division of labor) วางตำาแหน่งของแต่ละสถาบันให้เหมาะสม (positioning)
แบ่งอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาลัยชุมชน กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปีและมหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยที่หลากหลาย(comprehensive) และกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย
มหาบัณฑิตศึกษา ทั้งสี่กลุ่มจะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ภาคการผลิต
จริง การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน การรองรับการเปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนงาน เลิกจ้างงาน
การพัฒนาผลิตภาพของผู้ทำางานต่อเนื่อง ผู้ที่พ้นวัยทำางานจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2547) เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อ 8 โครงสร้างหลักสูตรทีม่ หี มวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี ให้มสี ดั ส่วนจำานวนหน่วยกิตของ
แต่ละหมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง วิชาทีม่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรอบรู้ ข้อ 9 จำานวนและคุณวุฒอิ าจารย์
ต้องมีอาจารย์ประจำาหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ซึง่ มีคณ
ุ วุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาทีเ่ ปิด
สอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและในจำานวนนัน้ ต้องมีคณ
ุ วุฒไิ ม่ตาำ่ กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

73

ไม่ตาำ่ กว่าผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทัง้ นี้ อาจารย์ประจำาในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจำาเกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันไม่ได้ ข้อ 14 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทกุ หลักสูตรกำาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชดั เจน
ซึง่ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ (1) การบริหารหลักสูตร (2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (3) การ
สนับสนุนและการให้คาำ แนะนำานักศึกษา (4) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และ
ข้อ 15 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการ
ศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพือ่ พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ งทุก 5 ปี นภดล พูลสวัสดิ์ (2551) ได้เสนอ
กลยุทธ์ดา้ นการจัดการศึกษาทีม่ หี ลักการ มุง่ จัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากล เพิม่ ศักยภาพในการผลิตบัณฑิต
เพือ่ ตอบสนองนโยบายของรัฐและความต้องการของสังคม ตลอดจนชุมชนท้องถิน่ เร่งรัดการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้ทนั สมัย และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแห่ง เปิดสอนหลักสูตร เกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม ท้องถิน่ และปัจเจกบุคคล ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายรูปแบบให้ได้มาตรฐาน เช่น หลักสูตรปริญญา
ตรีควบต่อระดับปริญญาโท หรือหลักสูตร 2 ปริญญาควบต่อต่างประเทศ
ด้านสื่อนวัตกรรม
ผลการวิจัยมีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินงานดังนี้ (1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการให้บริการ
การเรียนการสอนด้วยสื่อทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย (2) จัดขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการทุกชั้น ทุกอาคาร
เรียนหลัก (3) จัดโครงการส่งเสริมการผลิต พัฒนา และการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน (4) จัดหา
สื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์ นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น (6) จัดให้มีระบบ E-learning และมาตรการใน
การนำาไปใช้อย่างมีประสิทธิผล (7) จัดหาตำาราสาขาเฉพาะด้านในระดับบัณฑิตศึกษา ให้เพียงพอ (8) ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ
การให้บริการของบุคลากรห้องสมุด (9) จัดให้มีการให้บริการการสำาเนาข้อมูลเอกสารการพิมพ์และบริการอื่นๆและ (10) จัดให้
มีระบบในการเป็นสมาชิกห้องสมุดของประชาชนในท้องถิ่น
ด้านโครงสร้างองค์การ
มีข้อเสนอเชิงนโยบาย คือ มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักของมหาวิทยาลัย 4 ส่วน คือ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยจะทำาหน้าที่กำาหนด
นโยบายและทิศทางทีส่ ร้างสรรค์ให้กบั ฝ่ายบริหารและคณาจารย์ดาำ เนินงาน สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมีหน้าทีด่ แู ลในรายละเอียด
หรือเสนอนโยบายทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย เสนอแนะการจัดทำาแผนพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี คณะ
กรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้คำาปรึกษาและสนับสนุนการดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการหา
รายได้กับมหาวิทยาลัย สำาหรับสภาคณาจารย์และพนักงานนั้นจะมีหน้าที่หลักในการให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่สภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย (สุบรรณ เอี่ยมวิจารฌ์, 2550)
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอเชิงนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา ซึ่งสามารถแยกเป็นรายด้าน คือด้านการเรียน การสอน ด้านการวิจัย ด้านคณาจารย์ ด้าน
นักศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการวิชาการ ด้านหลักสูตร ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่อนวัตกรรม ด้านการสร้างความ
เข็มแข็งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และด้านโครงสร้างองค์การ ดังนั้นการเลือกวิธีการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยเป็นสำาคัญ รวมทั้ง
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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