
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨á ·íÒo´Â          §Ò¹Çie¤ÃÒaË�¢�oÁÙÅæÅaÊÒÃÊ¹e·È ÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ Á¡. 
·Õè»Ã¡ึÉÒ   Ão§o i̧¡ÒÃº´Õ½�ÒÂ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ æÅa¼Ù�o íÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ 
¡o§ºÃÃ³Ò¸i¡ÒÃ  ºu¤ÅÒ¡ÃÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ Á¡. 
          æÊ´§¤ÇÒÁ¤i´eËç¹æÅaãË�¢�oeÊ¹oæ¹ae¾ièÁeµiÁä´ �·Õè www.qa.ku.ac.th  ËÃืo o·Ã. 0 2942 8299 ÀÒÂã¹ 4923-24 µ�o 41-43 
    

     

 

การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั  
โดย International Colleges & Universities  

 

µÒÁ·Õè 4 International Colleges & Universities (www.4icu.org) « ึè§ÁÕÊíÒ¹ a¡§Ò¹oÂÙ�·Õè»Ãae·ÈooÊeµÃeÅÕÂ ä �́´íÒe¹ i¹¡ÒÃ ä´
oa¹ áº¤ÇÒÁ¹ iÂÁeÇçºä«µ �¢o§ÁËÒÇ i·ÂÒÅ aÂµ �Ò§æ ¨íÒ¹Ç¹ 11,160 æË�§ ¨Ò¡ 200 »Ãae·È·aèÇoÅ¡ ÁÒµ aé§æµ �e´ ืo¹¡Ã¡®Ò¤Á 2005 o´ÂÃÒÂ§Ò¹¼Å 
» �Åa 2 ¤Ãaé§ ¤ ืo e´ ืo¹Á¡ÃÒ¤ÁæÅae´ ืo¹¡Ã¡®Ò¤Á ÊíÒËÃaºÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ ä´oa¹ áº»Ãa í̈Òe´ ืo¹Á¡ÃÒ¤Á 2013 ÁËÒÇi·ÂÒÅ aÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ�oÂÙ�ã¹ 
oa¹ áº 2 ¢o§»Ãae·Èä·Â oÂÙ�ã¹oa¹ áº·Õè 605 ¢o§oÅ¡ ÃÒÂÅaeo ÕÂ´ á§µÒÃÒ§·Õè 13 

 

ÁËÒÇ i·ÂÒÅ aÂ 
Á¡ÃÒ¤Á 2013 ¡Ã¡®Ò¤Á 2012 

oa¹ áºoÅ¡ oa¹ áºeoeªÕÂ oa¹ áºä·Â oa¹ áºoÅ¡ oa¹ áºeoeªÕÂ oa¹ áºä·Â 

üÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇi·ÂÒÅ aÂ 357 45 1 296 45 1 

ÁËÒÇ i·ÂÒÅ aÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ � 605 93 2 559 92 3 

ÁËÒÇi·ÂÒÅ aÂÁËi´Å 611 96 3 633 - 4 

ÁËÒÇi·ÂÒÅ aÂÊ§¢ÅÒ¹¤Ãi¹·Ã� 710 - 4 751 - 7 

ÁËÒÇi·ÂÒÅ aÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ � 735 - 5 451 79 2 

ÁËÒÇi·ÂÒÅ aÂoaÊÊ aÁªa 830 - 6 1,200 - 14 

ÁËÒÇi·ÂÒÅ aÂeªÕÂ§ãËÁ� 845 - 7 744 - 6 

ÁËÒÇi·ÂÒÅ aÂ¾Ãa¨oÁe¡Å �Ò 
e �̈Ò¤ u³·ËÒÃÅÒ´¡Ãaº a§ 

1,013 - 8 945 - 9 

ÁËÒÇi·ÂÒÅ aÂ¢o¹æ¡�¹ 1,014 - 9 706 - 5 

Ê¶Òº a¹e·¤o¹oÅÂÕæË�§eoeªÕÂ 1,292 - 10 1,031 - 10 
 

·aé§¹Õé äÁ�ÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹e¡³± �·Õèãª� ä´oa¹ áº e¹ ืèo§¨Ò¡eËµ u¼Å·Ò§Å i¢Ê i·¸ iì æÅa» �o§¡a¹¡ÒÃÊÃ�Ò§¢ �oÁÙÅe¾ืèoãË�¼Å¡ÒÃ¨a´oa¹ áº Ṍ¢ ึé¹ «ึè§ä �́o �Ò§oi§¢ �oÁÙÅ 
¨Ò¡°Ò¹¢ �oÁÙÅoiÊÃa í̈Ò¹Ç¹ 3 °Ò¹¢�oÁÙÅ ä �́æ¡� Google Page Rank, Alexa Traffic Rank æÅa Majestic Seo Referring Domains 
                                                            

                                                                  ¢�oÁÙÅo´Â ´Ã.¾ÕÃa¾§È� µÃiÂe¨Ãi ¼Ù�ª�ÇÂo¸ i¡ÒÃº´Õ½�ÒÂ»Ãa¡ a¹¤u³ÀÒ¾ 

               พบกับจดหมายขาวกันอีกเชนเคย สําหรับเดือนนี้ สํานักงานประกันคุณภาพมีขาวที่นาสนใจตอเนื่องมาตลอด  
โดยมีรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย International Colleges & Universities (www.4icu.org)  
และยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2555-2559) และกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจคะ 

ปที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม 2556

          

         ขอแจงเปรบัแกไขผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  
ประจาํปการศกึษา 2554 ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
(ã¹Ë¹�Ò 42 ¢o§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤ u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅ aÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò» �¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2554)  
o´ÂÁÕ¡ÒÃ»Ãaºæ¡�ä¢¼Å¡ÒÃ»ÃaeÁi¹  µÒÁµ aÇº�§ªÕé¢o§ ÊÁÈ. 14 µaÇº�§ªÕé (Â¡eÇ�¹µ aÇº�§ªÕé ÊÁÈ. ·Õè 12) ¤aæ¹¹e©ÅÕèÂ 4.01  
»Ã aºæ¡ �ä¢e» �¹ ¤aæ¹¹e©ÅÕèÂ 4.32 æÅa¼Å¡ÒÃ»ÃaeÁi¹µ aÇº�§ªÕé¢o§ Ê¡o. 23 µaÇº�§ªÕé æÅa ÊÁÈ. 13 µ aÇº�§ªÕé  
(Â¡eÇ�¹µ aÇº�§ªÕé ÊÁÈ. ·Õè 4, 12 æÅa 15) ÃÇÁ 35 µ aÇº�§ªÕé ¤aæ¹¹e©ÅÕèÂ 4.39 »Ã aºæ¡ �ä¢e» �¹ ¤aæ¹¹e©ÅÕèÂ 4.51 æÅa¢ooÀ aÂÁÒ ³ ·Õè¹Õé 

       www.4icu.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา สํานักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการชี้แจงแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินและทําความเข้าใจในตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเวลา 8.30-12.00 น. กลุ่มที่ 1 สําหรับคณะวิชา มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 205 คน และเวลา 
13.00-16.30 น. กลุ่มที่ 2 สําหรับสถาบัน สํานัก มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 152 คน  

 
 
 
 
 
 

 
 

คณะอนุ ก ร รมกา รประสานง านด้ านกา รประกั นคุณภาพ  ไ ด้ ดํ า เ นิ น ง านประ เ มินคุณภาพกิ จ ก ร รมนิ สิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ได้สารสนเทศ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
นิสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุม 213 และ 207 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ 
ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้ารับประเมินทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สภาผู้แทนนิสิต 2) องค์การบริหาร องค์การนิสิต 3) คณะวิทยาศาสตร์ 
4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5) คณะวนศาสตร์ 6) คณะบริหารธุรกิจ  7) คณะมนุษยศาสตร์ 8) คณะศึกษาศาสตร์ 9) คณะเศรษฐศาสตร์ 
และ 10) คณะอุตสาหกรรม  

o¤Ã§¡ÒÃªÕéæ¨§æ¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃaeÁ i¹¤ u³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 
» �¡ÒÃÈ¡ึÉÒ 2555 

o¤Ã§¡ÒÃ»ÃaeÁ i¹¤ u³ÀÒ¾¡ ï ¡ÃÃÁ¹ iÊ iµ 
»Ãa¨íÒ» �¡ÒÃÈ¡ึÉÒ 2555 



 
 
 
 
 

 
 
 

คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพ ได้ดําเนินการพิจารณาตัดสนิผลงาน 
เข้าประกวดโครงการ 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
เวลา 9.00-12.00 น. ณ บริเวณบอร์ดหน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ในงานเกษตรแห่งชาติ 
ประจําปี 2556 ซึ่งมีองค์กรนิสิตส่งผลงานเข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น 18 ผลงาน แต่นําเสนอผลงาน 
ภาคโปสเตอร์ จํานวน 13 มีผลงานผ่านการพิจารณาตัดสิน แบ่งเป็น 

รางวัลดีมาก จํานวน 7 ผลงาน  ได้แก่ 
1. สัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท  โดย สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2. ค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 14  โดย สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
3. มอบลูกเป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครู โดย สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
4. ขันโตกนนทรีศรีเกษตร 2555 โดย ชมรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. โครงการฝึกอบรมผู้นํากิจกรรมนิสิตรุ่นใหม่ “รุ่นที่ 15” โดย สโมสรนิสติคณะบริหารธุรกิจ 
6. การแข่งขันกรีฑาฤดูหนาว มก. 2555  โดย ชมรมกรีฑา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7. ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์  โดย สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

รางวัลดี จํานวน 3 ผลงาน ได้แก่ 
1. ค่ายสู่ชนบท ครั้งที่ 38 ค่ายเด็กเมืองสู่ดอย เดินตามรอยพระราชดําริ โดย ชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. Indian Day & Indian Night 2012  โดย สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ 
3. อาสาทําดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 6 โดย ชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รางวัลชมเชย จํานวน 3 ผลงาน ได้แก่ 
1. พัฒนาสุขภาพชุมชน  โดย ชมรมสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. ค่ายเยาวชนคนรักษ์ช้าง ตอน ตามรอยช้างป่า...แม่น้ําภาชี” โดย ชมรมรักษ์ช้างไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบปีการศึกษา 2556 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพ ได้ดําเนินการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 08.30–16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 4 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการกํากับดูแลรับผิดชอบกิจกรรมนิสิต รวมทั้งในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา นักวิชาการศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนิสิต ผู้นํานิสิต
ขององค์กรต่างๆ เพื่อสามารถทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตได้ ซึ่งดําเนินการโดยสภาผู้แทนนิสิต โดยได้รับเกียรติ
จาก ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รศ.ดร.ปัสสี ประสมสินธ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ นางสาววิไลรัตน์ 
วิริยะวิบูลย์กิจ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร และ ผศ.สุลักษฒ์ ตาฬวัฒน์ รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ในส่วนการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมนิสิต ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จํานวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา รองคณบดี นักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนิสิต 17 คน และนิสิต
จากองค์กรและสโมสรต่างๆ จํานวน 23 คน

      อดุมศึกษาไทยในช่วงปี 2555-2559 ต้องมกีารพัฒนาอย่างกา้วกระโดด เพื่อเปน็แหลง่ความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวกิฤต ิ
และชี้นําการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น โดยเร่งสรา้งภูมิคุ้มกนัในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น ภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศใหส้ามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

4 ยทุธศาสตรในการขบัเคลือ่น   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

เปลี่ยนระบบการนําองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบรวม 
L =Leader of Change Management for Quality  Education 
    (All for Quality Education and quality Education for All) 
กลยุทธ ์
1.1 กําหนดคุณค่าและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของอุดมศึกษา เพื่อเปลี่ยน

กระบวนทัศน์การนําองค์กรของผูบ้รหิารระดับสูงทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา 

1.2 การบริหารอุดมศึกษา โดยยึดเป้าหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) อย่างต่อเนื่อง 

1.3 สร้างระบบการประเมินศักยภาพ และพัฒนาผู้บรหิารระดับสูง 
กรรมการสภาของสถาบันอุดมศึกษา 

1.4 สร้างระบบการปิดและยุบรวม หลักสูตร/คณะวิชา/มหาวิทยาลัย : โดย
ใช้ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเป็นเครื่องมือ 

1.5 พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา (Hardware, 
Software, People ware) ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างขอ้มูลสารสนเทศ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิาร 

1.6 ต่อยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
ระดับโลก 

1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยให้เป็นผูน้ําด้านอุดมศึกษาของประชาคม
อาเซียน 

1.8 สร้างระบบและกลไกเพื่อรองรบัความร่วมมือรว่มกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน และหน่วยงาน
ภาคการผลติในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

1.9 พัฒนาระบบ โครงสร้าง และบทบาทหนา้ที่ของสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

ให้เป็นอาจารย์ 
E =Educator Professional 
กลยุทธ ์
2.1 เพิ่มปริมาณอาจารย์ให้ตรงตามความตอ้งการในการผลิตบณัฑิต 
2.2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมอือาชีพอย่างเป็นระบบ  

 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
      มีคุณธรรม  พัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง

 หาโอกาสในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพือ่ใหม้ีความรู ้
 ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ 

2.3  พัฒนาคุณภาพอาจารย์ใหม้ีความแข็งแกร่งในการทําวจิัย 
2.4 ปฏิรูประบบค่าตอบแทนอาจารย์ โดยเน้น performance based

 payment ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ไดต้ําแหน่งทางวิชาการ 
 ของอาจารย์ที่ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจงูใจในการ 
 ทํางาน 

2.5 พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถทางวิชาการ  
 หรือวิชาชีพเป็นอาจารย์ในสถาบันอดุมศึกษา 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 

G =Graduated with Quality and Social  Responsibility  
กลยุทธ ์
3.1 พัฒนาระบบการเข้าศึกษาในอดุมศึกษา ระบบการเรียนรู ้

ที่ยืดหยุ่นหลากหลายในทุกกลุม่วัยและการสาํเร็จการศึกษา 
3.2 ยกระดับคุณภาพของหลกัสูตร ให้ได้รับการรับรองในระดับอาเซียน 

และระดับโลก 
3.3 สร้างระบบและกลไก เพื่อจดัสอบใบรับรองคุณวฒุิเฉพาะสาขา

แห่งชาติของทุกหลักสตูร 
3.4 ระบบติดตาม ประเมินและ 
     พัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสูต่ลาดแรงงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อน

สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
S =Satang Utilization 
กลยุทธ ์
4.1 วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จา่ยต่อหน่วยคุณภาพ (quality unit cost) 

เพื่อกําหนดความชัดเจนของโครงสร้างการเงินอุดมศึกษาให้มกีาร
จัดสรรงบประมาณแกส่ถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็น
จริงในการดาํเนินภารกจิของสถาบนัอุดมศึกษาและสามารถ
ส่งเสรมิความเป็นเลิศในแตล่ะกลุม่สถาบัน 

4.2 จัดทําแผนกลยุทธ์การเงินให้สอดคล้องกบัเปา้หมายของ
สถาบันอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษาฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาโดยคํานึงถึง
ความตอ้งการกาํลงัคนของประเทศ 

4.4 กํากบั ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม 
(utilization management) ตามพนัธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

ยทุธศาสตรในการขบัเคลือ่นแผนพฒันาการศกึษา ระดบัอดุมศกึษา (พ.ศ. 2555-2559) 
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