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สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นับแต่เริ่มมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน
มากขึ้น กลไกส�ำคัญที่จะท�ำให้การขับเคลื่อนพัฒนานั้นส�ำเร็จบรรลุได้ตามเป้าหมาย ย่อมหนีไม่พ้น
“การอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาก�ำลังคนระดับสูง และยังเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อน�ำพาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง
ทันยุคสมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ คือการสร้างคนที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม รวมไปถึงมีทักษะ
และความสามารถแห่งอนาคตทีจ่ ำ� เป็นต่อการยกระดับเทคโนโลยีไทยไปสูย่ ุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของการอุดมศึกษานับจากนี้ จึงเป็นการผลิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างบุคลากรที่ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนา
ประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ที่จะเติบโต
และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น

ดังนั้น บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 เป็นการวางแนวทางเพื่อเป็นรากฐานในการจัดท�ำแผนงาน
ระดับอุดมศึกษาในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนในทุกช่วงวัยที่ต้องการพัฒนา
ตนเองสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และแหล่งทรัพยากรที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดจน
การสร้างสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ อ�ำนวยต่อการพัฒนางานวิจยั และองค์ความรู้ รวมถึงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่ท�ำงานเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
ทุกภาคส่วน จะน�ำแผนด้านการอุดมศึกษาเพือ่ ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
เล่มนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการท�ำงานอย่างจริงจัง ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้น
จากวิกฤตต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศให้สำ� เร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สารจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 จัดท�ำขึ้น
ภายใต้บริบทของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากโครงสร้างประชากรและสังคม แนวโน้ม
และโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ การเข้ามาของกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฯลฯ
ซึ่งบทบาทของอุดมศึกษาถือเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยการสร้างฐาน
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพทางวิชาการและทักษะการด�ำรงชีพ อีกทั้งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้
ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมป้อนเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจและสังคม โดยบทบาทคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะเข้ามามีส่วนในการเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา จัดท�ำ
แผนปฏิบัติการ ตลอดจนการขับเคลื่อนและติดตามให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผน
ด้านการอุดมศึกษาฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาสร้างคน สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมไทย
อย่างยั่งยืน” ได้อย่างแท้จริง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงคาดหวังต่อการขับเคลือ่ นของประชาคมอุดมศึกษา ผ่านบทบาท
ของหน่วยงานในระดับอุดมศึกษา ทัง้ บทบาทภาครัฐด้วยการบริหารทีท่ นั สมัยแบบพลิกโฉม ปรับเปลีย่ น
กระบวนทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยื่น เพิ่มกลไกและเครือข่ายการมีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใส และ

การท�ำงานเชิงรุก ควบคูไ่ ปกับบทบาทการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นการเพิม่ ศักยภาพและยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้ไปสูร่ ะดับนานาชาติ การจัดกลุม่
และพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา การสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่น�ำไปสู่การตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
การเป็นผู้ประกอบการ การยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
การปลดล็อกในเรื่องที่เป็นข้อจ�ำกัดต่าง ๆ การปรับไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อออนไลน์
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการแปลงวิกฤตเป็นโอกาสจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส (COVID-19)
พร้อมทั้งวางแนวทางระยะยาวของแต่ละหน่วยงาน/สถาบันให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามเป้าหมาย
ของแผนด้านการอุดมศึกษาฯ
ดังนั้น ผมในนามประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท�ำแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 จนเกิดความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่ง ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุดมศึกษาไทยตามแนวทางของแผนฉบับนี้อย่างจริงจัง

(นายอุดม คชินทร)
ประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ร้อยละของการขยายตัวของประชากรไทย ตั้งแต่ ค.ศ. 1952-2017
ปิรามิดแสดงโครงสร้างประชากรไทยเปรียบเทียบระหว่าง ค.ศ. 1999 กับ ค.ศ. 2019
การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน IMD พ.ศ. 2562
กลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาติ
เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ว่างงานจ�ำแนกตามระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จ
ตัวเลขคนจนจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
Global Innovation Index 2017 Global : Ranking
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580
นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563-2570
103 ปี การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การกระจายตัวของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานอื่น
กราฟแสดงจ�ำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนประชากรในช่วงวัยอุดมศึกษา
(อายุระหว่าง 18-22 ปี ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2561
กราฟแสดงสัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาปริญญาตรี จ�ำแนกตาม 9 กลุ่มสาขาวิชา และ ISCED
ปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2561 ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
กราฟแสดงจ�ำนวนนักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งหมด จ�ำแนกตาม
ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561
กราฟแสดงจ�ำนวนนักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งหมด จ�ำแนกตาม
การจัดกลุ่มสาขาวิชา ISCED ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561
สัดส่วนของประชากรช่วงอายุ 18-22 ปี ที่เข้าสู่อุดมศึกษาของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2559
จ�ำนวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ปี พ.ศ. 2555-2560
จ�ำนวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจ�ำแนกตามประเภทบุคลากร
ที่เป็นข้าราชการกับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ปี พ.ศ. 2560
จ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ปีการศึกษา พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 1.21 การพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศในระยะต่าง ๆ
ภาพที่ 1.22 กราฟแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของ 16 มหาวิทยาลัยไทย
จาก Scopus Database ปี พ.ศ. 2548-2552 ใช้ส�ำหรับการคัดเลือกมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
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ภาพที่ 1.24 ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของ 44 สถาบันอุดมศึกษา
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(ข้อมูลจากฐานข้อมูลนานาชาติ Patent Lens มกราคม 2560)
ภาพที่ 1.26 อันดับสถาบันอุดมศึกษาไทยใน THE World University Ranking 2019-2020
ภาพที่ 1.27 ค่าคะแนนรวมสถาบันอุดมศึกษาไทยใน THE World University Ranking 2018-2020
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บทน�ำ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
มาตรา 11 ก�ำหนดให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดท�ำแผนด้านการอุดมศึกษา
เพือ่ ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนของการผลิต
และพัฒนาก�ำลังคนให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ ทั้งในมิติของสมรรถนะอันเกิดจากความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และในมิติของคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นประเด็นส�ำคัญในล�ำดับต้น ๆ ที่นโยบายของรัฐบาล
และแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับได้ให้ความส�ำคัญและก�ำหนดให้จ�ำเป็นจะต้องเร่งพัฒนา เพื่อเป็นรากฐาน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงควรมีการวางแผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนทั้งในระบบ (Aged Group) และนอกระบบอุดมศึกษา (Non-Aged Group) ให้มี
ความชัดเจน โดยต้องสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาตามที่แผนยุทธศาสตร์
และนโยบายในทุกระดับก�ำหนด บนพื้นฐานของความเหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละกลุ่มและช่วงวัยให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามความถนัดและความสนใจ
ของแต่ละบุคคล ตลอดจนความหลากหลายทางการเรียนรู้เพื่อวางรากฐานให้ก�ำลังคนของประเทศมีคุณลักษณะ
ของความเป็นพหุปัญญา (Multiple Intelligence) และส่งเสริมให้สังคมไทยมีบรรยากาศของความหลากหลายและ
เป็นอิสระทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการคงไว้ซึ่งหลักสิทธิและเสรีภาพในด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดสังคมอุดมปัญญา
อย่างแท้จริง
ดังนั้น แผนด้านการอุดมศึกษาไม่ใช่เพียงการขับเคลื่อนภาคอุดมศึกษา เพื่อการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
ทั้งในวัยเรียนที่ก�ำลังจะก้าวเข้าสู่วัยท�ำงาน (Manpower) ให้มีองค์ความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมต่อการท�ำงานทีต่ รงตามความต้องการของตลาดแรงงาน (Soft & Hard Skills) ตลอดจน
การจัดการศึกษาส�ำหรับวัยท�ำงานทีป่ ระสงค์จะกลับเข้าสูร่ ะบบอุดมศึกษาเพือ่ เพิม่ พูนองค์ความรูแ้ ละทักษะในระดับที่
สูงขึน้ ไป หรือเพือ่ แสวงหาความรูเ้ สริมสร้างสมรรถนะเพิม่ เติมตามความสนใจ อันจะมีความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงโดยตรง
ต่อการสร้างโอกาสเป็นใบเบิกทางในการเข้าสูต่ ลาดแรงงาน การพัฒนาทักษะการท�ำงาน การเปลีย่ นสายงาน (Re Skills &
Up Skills) แต่ยังรวมไปถึงแนวทางการจัดการศึกษาในลักษณะ Sandbox น�ำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาและ
พัฒนาก�ำลังคนรูปแบบใหม่ การพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูง อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
(Brainpower) ให้ได้รับการพัฒนาและเปิดโอกาสเพื่อการสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ทิศทางการพัฒนาประเทศ การสร้างระบบนิเวศวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building)
ทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนางานวิจยั การพัฒนาความเป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship Education) และการจัดระบบ
อุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation) ให้มคี วามเข้มแข็งสามารถด�ำเนินพันธกิจเป็นไปตามอัตลักษณ์
ของแต่ละกลุม่ สถาบัน เพือ่ ขับเคลือ่ นสถาบันอุดมศึกษาขึน้ สูร่ ะดับโลก (Word University Ranking) ซึง่ ย่อมมีผลต่อ
การพัฒนาประเทศทัง้ ในมิตทิ างเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในด้านการเพิม่ ขีดสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
ทีจ่ ะน�ำมาซึง่ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม การลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ 
้ และการยกระดับคุณภาพชีวติ
ให้แก่ประชาชนในวงกว้างให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักทีม่ ี
บทบาทในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาและการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงเห็นความส�ำคัญและจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการวิเคราะห์เป้าหมายการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
ในระดับอุดมศึกษาที่แท้จริงของประเทศผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบายส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ โดยเฉพาะนโยบายและแผนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อน�ำข้อมูล
รายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์แต่ละนโยบาย รวมทั้งบริบทของอุดมศึกษา ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผล
ต่อการอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ มาประมวลผลเชื่อมโยงจนสามารถสังเคราะห์ ก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์
แนวทาง เป้าหมายก�ำลังคนระดับอุดมศึกษาที่ประเทศต้องการ รวมทั้งจะสะท้อนการน�ำพันธกิจของอุดมศึกษา
ทั้งการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Engine for Growth) ในฐานะเป็นมันสมองอย่างแท้จริง
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1.1  สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุดมศึกษา
วิวัฒนาการต่อการพัฒนาระบบอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
คุณภาพที่เป็นมาตรฐานเหมาะสมกับการยกระดับก�ำลังคนของประเทศ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ในสังคม รวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอุดมศึกษาจึงมีผลกระทบ
เป็นอย่างยิง่ ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดโอกาสทีท่ า้ ทายให้อดุ มศึกษาเป็นก�ำลังหลักต่อการขับเคลือ่ นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมในหลายมิติ และอาจเป็นอุปสรรคฉุดรั้งการพัฒนา หากอุดมศึกษายังคงล่าช้าไม่สามารถรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงจะประสบกับดักสภาพปัญหาที่เข้ามามีผลกระทบได้ ดังนั้นภายใต้สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
จึงต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อเตรียมรับมือและสร้างโอกาสให้ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

ปัจจัยภายนอก :

การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม สะท้อนผลกระทบต่ออุดมศึกษาอย่างเห็นได้ชดั เนือ่ งจากอัตรา
การเกิดของประชากรไทยทีล่ ดลงต่อเนือ่ ง จากผลการจัดอันดับ Human Capital Index 2016 ของ WEF ประเทศไทย
ถูกจัดอันดับที่ 48 จาก 130 ประเทศ เมือ่ เทียบเคียงกับขนาดและข้อมูลเชิงคุณภาพกับนานาชาติแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า
คุณภาพของประชากรไทยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังต้องการการพัฒนา อีกทั้ง ประเทศไทยก�ำลังสูญเสีย
ก�ำลังแรงงานออกจากระบบการท�ำงานอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้ ซึ่งจะส่งผล

ภาพที่ 1.1 ร้อยละของการขยายตัวของประชากรไทย ตั้งแต่ ค.ศ. 1952-2017

Yearly Population Growth Rate (%)
Yearly Growth Rate (%)

3
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Yearly Growth Rate (%) :
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1
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ภาพที่ 1.2 ปิรามิดแสดงโครงสร้างประชากรไทยเปรียบเทียบระหว่าง ค.ศ. 1999 กับ ค.ศ. 2019

1999

THAILAND

0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
0.0% 0.1%
0.1% 0.2%
0.2%
0.3%
0.5%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
1.3%
1.5%
1.8%
1.8%
1.9%
2.3%
2.3%
3.1%
3.1%
3.7%
3.9%
4.0%
4.3%
4.3%
4.6%
4.4%
4.5%
4.4%
4.3%
4.5%
4.4%
4.4%
4.2%
4.2%
4.0%
3.9%
3.7%

Male

10%

8%

6%

4%

Female

2%

0%

2%

4%

6%

0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
0.1% 0.2%
0.3%
0.4%
0.6%
0.9%
0.9%
1.2%
1.4%
1.7%
2.2%
2.5%
2.9%
3.2%
3.5%
3.7%
3.9%
4.1%
4.1%
4.1%
4.0%
4.1%
3.8%
3.7%
3.5%
3.5%
3.3%
3.3%
3.2%
3.1%
3.1%
3.0%
3.0%
2.9%
2.9%
2.8%
2.6%
2.5%

100+
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
8%

10%

2019
Male

8%

6%

Female

4%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

ที่มา : https://www.populationpyramid.net/

ต่อระบบอุดมศึกษาในแง่ประชากรในวัยอุดมศึกษามีจ�ำนวนลดลงจนกระทบต่อต้นทุนและรายได้ในการด�ำเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา และรูปแบบการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ให้มี
สมรรถนะทีส่ งู ขึน้ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม บริการและสังคมเพือ่ ทดแทนแรงงานทีข่ าดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับแนวโน้มและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ แม้จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากประเทศด้อยพัฒนา
มาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงในปี พ.ศ. 2558 แต่สภาพปัญหาที่เรื้อรัง อาทิ การกระจุกตัวของ
ทรัพยากรอยู่ในพื้นที่เขตเมือง ประชากรส่วนใหญ่ขาดโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรจนเกิดการเคลื่อนย้ายกลุ่มคน
เข้าสู่สังคมเมือง การเร่งรัดพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมือง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังประสบกับปัญหา
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมและเศรษฐกิจจากความไม่เข้มแข็งของปัจจัยภายในประเทศ รวมกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของโลกยังคงเป็นตัวกีดกันความก้าวหน้า อันเนือ่ งมาจากเศรษฐกิจของประเทศยังต้องพึง่ พาการส่งออกและการเข้ามา
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของนักลงทุนต่างชาติ ท�ำให้ต้องเผชิญการแข่งขันเพื่อแย่งชิงการลงทุนโดยเฉพาะ
ในกลุ่ม CLMV ซึ่งมีต้นทุนต่อปัจจัยการผลิตต�่ำกว่าประเทศไทย จากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจจึงเป็นโจทย์ท้าทาย
ให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางเพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สู่ยุค 4.0 โดยใช้กลไกการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีศักยภาพสูงขึ้น มีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับเมื่อเทียบเคียงสมรรถนะกับประเทศต่าง ๆ ในโลก เพื่อใช้
เป็นปัจจัยทดแทนการสูญเสียข้อได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน บทบาทอุดมศึกษาจึงเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อน
การผลิตก�ำลังคนและเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษา
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แผนด้านการอุดมศึกษา

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 1.3 การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ IMD พ.ศ. 2562
Ranks
(2018)

Ranks
(2019)

Hong Kong SAR

2

2

-

Switzerland

5

4

+1

Singapore

3

1

+2

USA

1

3

-2

Netherlands

4

6

-2

Malaysia

22

22

-

Thailand

30

25

+5

Philippines

50

46

+4

Indonesia

43

32

+9

Country

Change
-

-

การเข้ามาของกระแสโลกาภิวัฒน์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษา
ในระดับ อุดมศึกษา และการสร้างบทบาทในเวทีโลกอีกหลาย ๆ มิตขิ องไทย ซึง่ ส่งผลต่อการเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ
ประชาชนพลเมือง เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารไปทัว่ ทุกมุมโลก อันเป็นค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “โลกไร้พรมแดน”
และทุกประเทศในโลกได้ตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงต่อปัจจัยนีเ้ ป็นอย่างยิง่ การจัดอันดับความเป็นโลกาภิวฒ
ั น์ของ
ประเทศต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2560 ของ KOF Swiss Economic Institute (องค์ประกอบความเป็นโลกาภิวัฒน์ 3 มิติ
คือ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง) จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44 จาก 207 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการรองรับการเคลื่อนย้ายประชากร ทรัพยากร การลงทุน มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
การมีส่วนร่วมในเวทีโลก ซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับการจัดการศึกษาเป็นอย่างมากต่อบทบาทความเป็นนานาชาติ
ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยมีการจัดอันดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านตัวชี้วัดที่เป็นสากลสะท้อนมิติการพัฒนา
ของอุดมศึกษาในแต่ละประเทศ ส่งผลต่อแนวคิดการผลิตและพัฒนาคนในประเทศ เช่น กระแส 21st Century Skills
และอิทธิพลของดิจทิ ลั และเทคโนโลยี (Digitization) รูปแบบการใช้ชวี ติ แบบปัจเจกบุคคล (Individualization) และ
การอยูโ่ ดยพึง่ การอาศัยกัน (Commonization) อุดมศึกษาจึงต้องปรับตัวเพือ่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตก�ำลังคนที่มีศักยภาพแข่งขันได้ในตลาดแรงงานโลกอย่างแท้จริง และส่งเสริมให้เกิด
การเคลื่อนย้ายก�ำลังคนอุดมศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านให้น�ำกลับมาพัฒนาประเทศ
ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษา

แผนด้านการอุดมศึกษา

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

จากปัจจัยแวดล้อมภายนอกในข้างต้นจะตระหนักได้ถึงความส�ำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ภายในประเทศที่ต้องปรับเปลี่ยนสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 ประกอบด้วย Cyber-Physical System
Internet of Things และ Cloud Computing) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง
โดยภาคอุตสาหกรรมไทยได้จ�ำแนกกลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบันออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ได้แก่ กลุม่ First S-Curve กลุม่ New S-Curve และกลุม่ อุตสาหกรรมทีค่ วรปฏิรปู
ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมและการเติบโตมีจ�ำกัด ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
(Thailand 4.0) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีท�ำงานของภาคธุรกิจ ความต้องการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) การขยายตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การปรับรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy) และการเรียนรู้ผ่านสังคมดิจิทัล (Digital Society) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในภาคอุตสาหกรรมยังคงมีนยั ต่อการพัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะความรูใ้ หม่ ๆ รองรับการเปลีย่ นผ่านสูก่ ารใช้เทคโนโลยี
แบบบูรณาการศาสตร์ขั้นสูงขึ้น รวมถึงการก�ำหนดกลุ่มอาชีพใหม่ของคนยุคใหม่ให้ตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยียังเป็นโอกาสในการเพิ่มช่องให้ประชาชนทุกวัยได้เข้าถึง
การศึกษาและลดความเหลื่อมล�้ำจากมิติรายได้และมิติเชิงพื้นที่กระทบต่อทิศทางการผลิตก�ำลังคนของอุดมศึกษา
ซึ่งจะต้องผลิตบัณฑิตให้มีทักษะอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดงาน
ภาพที่ 1.4 กลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต

ตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
แปรรูปอาหาร

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ

ยานยนตสมัยใหม

First
S-Curve
New
S-Curve

หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

การแพทยครบวงจร

อุตสาหกรรมดิจิทัล
การบินและโลจิสติกส

สราง 5 อุตสาหกรรมใหมแหงอนาคต

ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษา
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แผนด้านการอุดมศึกษา

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

ส่วนการปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งก�ำหนดให้
รัฐบาลจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและด�ำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการศึกษา
เพื่อเป็นหลักประกันแนวทางพัฒนาของประเทศให้เกิดทิศทางทีช่ ัดเจน ส่งผลให้บทบาทการศึกษาได้เปลีย่ นแปลงไป
โดยให้ความส�ำคัญกับการปฏิรูประบบการศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนซึ่งต้องครอบคลุมถึงการศึกษา
ตลอดชีวติ (Lifelong learning) การผลิตบัณฑิตเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน การยกระดับสถาบัน
การศึกษาเพือ่ เทียบเคียงกับนานาชาติ การใช้การศึกษาเข้าลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม การพลิกโฉมการศึกษา
ด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) และการบริหารการจัดการศึกษา
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล บทบาทของอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ยังคงท�ำหน้าที่เป็นหัวรถจักรของการพัฒนาประเทศ (New Growth Engines) โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ก�ำลังคนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่พึงประสงค์ (Desired Characteristics) มุ่งเป้าผลิตก�ำลังคนให้ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศและใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับประเทศ ลดความซ�้ำซ้อนทางกลไกภาครัฐและบริหารอุดมศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยถ่วงดุลอ�ำนาจ
ระหว่างหน่วยก�ำกับดูแล (Regulator) กับหน่วยงานผู้ให้บริการ (Providers)
ภาพที่ 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ

ความมั่นคง

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชาติ

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

การสรางการเติบโต
การปรับสมดุลและพัฒนา
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ระบบบริหารจัดการ
ตอสิ่งแวดลอม
ภาครัฐ
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ภาพที่ 1.6  เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ว่างงานจ�ำแนกตามระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จ

เปรียบเทียบจํานวนผูวางงาน
จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560)
200

จํานวนคนวางงาน

160K

150
100
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0

ที่มา :
สํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

61K

73K

71K

92K

79K

93K

103K
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

30K 31K
3K
ไมมีการศึกษา
และตํ่ากวา
ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
(ตอนตน)

มัธยมศึกษา
(ตอนปลาย)

อุดมศึกษา

อื่น ๆ

ระดับการศึกษาที่สําเร็จ

ปัจจัยภายใน :

จากคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเป็นมุมมองที่สะท้อนให้เห็นความส�ำเร็จและไม่ส�ำเร็จของการจัดการ
ศึกษาที่ครอบคลุมด้านผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการสถาบัน
ซึ่งในเบื้องต้นสามารถวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิต จากรายงานสภาพปัญหาแรงงานของสถานประกอบการที่ต้องการ
ใช้บัณฑิตแต่ไม่สามารถคัดเลือกได้ แต่ขณะเดียวกันยังคงปรากฏอัตราว่างงานของบัณฑิตอยู่ จึงสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาช่องว่างระหว่างระดับความสามารถของบัณฑิตกับความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้ง นายจ้างยังมี
มุมมองต่อคุณสมบัติของบัณฑิตที่ยังขาดทักษะคนและสังคม (Soft Skills) โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัย พบว่า สถาบันอุดมศึกษา
เป็นแหล่งการผลิตผลงานวิจยั ทางวิชาการ รวมถึงการน�ำงานวิจยั ไปถ่ายทอดเพือ่ ใช้ประโยชน์มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ แต่ยงั
กระจุกตัวอยูเ่ พียงบางสถาบันและในขณะเดียวกันบางสถาบันไม่มผี ลงานในระดับนานาชาติเลย ประกอบกับมีปญ
ั หา
ความสมดุลระหว่างภาระงานวิจัยกับภาระงานสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้ง ศักยภาพด้านการวิจัย
ยังคงเป็นอุปสรรค ภายใต้กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ทสี่ ง่ ต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เกิดการแข่งขันในระดับสากล
หรือนานาชาติมากยิ่งขึ้น จึงท�ำให้ผลการจัดอันดับ (University Ranking) ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในเวทีโลก
เป็นส่วนสะท้อนคุณภาพได้เช่นกัน ซึง่ ผลการวิเคราะห์อนั ดับมหาวิทยาลัยในโลก พบว่า อันดับมหาวิทยาลัยไทยมีแนวโน้ม
ลดลงจากการจัดอันดับของ QS และ THE แต่ในบางสาขาวิชามีแนวโน้มอันดับที่ดี
แม้ว่าการเข้าถึงบริการอุดมศึกษาสามารถวิเคราะห์จากอัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา (Gross Higher
Education Enrollment Rate) โดยหมายถึงอัตราส่วนของจ�ำนวนนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
(ไม่จ�ำแนกอายุ) ต่อจ�ำนวนประชากรรวมของประเทศ อายุ 18-22 ปี ของคนไทย พบว่าการเข้าถึงบริการอุดมศึกษา
มีสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจะท�ำให้จ�ำนวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถาบัน
อุดมศึกษาต้องแข่งขันกันดึงดูดผู้เรียนมากขึ้นประกอบกับเผชิญความเสี่ยงทางการเงิน
ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษา
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ภาพที่ 1.7 ตัวเลขคนจนจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา

ตัวเลข ‘คนจน’

ปริญญาตรี 2.57%
อนุปริญญา 0.55%

จําแนกตามวุฒิการศึกษา รวม 14,176,118 คน

ปวช./ปวส. 4.01%

5,777,702

ม.6

9.95%

ปริญญาโท 0.04%
ปริญญาเอก 0%
ไมระบุ 0.66%
ไมมี
การศึกษา

8.7%

ม.3

3,075,817

ป.6

568,730

ไมมี
การศึกษา

ตํ่ากวา
ป.6

ป.6

40.76%

21.7%

1,572,943 1,410,373

1,233,691

ตํ่ากวา ป.6

11.1%

ม.3

ม.6

ปวช.
ปวส.

77,274

359,543

อนุปริญญา

ป.ตรี

5,810
ป.โท

698
ป.เอก

93,537
ไมระบุ

ที่มา : ตัวเลขจากการลงทะเบียนคนจน ป 2560

อย่างไรก็ตาม ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากนักศึกษาจากครอบครัวรายได้สูง
มักเรียนเก่งและได้รบั โอกาสเรียนในสถาบันอุดมศึกษาคุณภาพสูงของรัฐซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยทางการศึกษาต�ำ่ กว่า โดยภาครัฐ
ให้การสนับสนุนนักศึกษาจากครอบครัวผูม้ รี ายได้นอ้ ยด้วยกลไกกองทุนให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) แต่กลไกดังกล่าว
ยังคงประสบปัญหาจากการไม่มงี านท�ำหรือท�ำงานต�ำ่ ระดับ ซึง่ ค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพท�ำให้ไม่สามารถ
ช�ำระคืนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษา จึงกลายเป็นปัญหาเกีย่ วพันระหว่างภาระทางงบประมาณแผ่นดินและอุปสรรคกีดกัน
โอกาสการเข้าถึงการศึกษา รวมถึงสะท้อนว่าคุณภาพการจัดการศึกษาไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ได้อย่างทีค่ วรเป็น
ในส่วนของการจัดการศึกษาส�ำหรับผู้พิการในระดับอุดมศึกษายังคงมีปัญหาด้านการวางระบบสนับสนุนผู้พิการและ
ความเข้าใจของบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับนักศึกษาปกติ
ประสิทธิภาพการบริหารของทั้งระบบอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษายังเป็นประเด็นที่ส�ำคัญต่อการพัฒนา
เช่น ระบบการวางแผนต้องสอดคล้องกับระบบการจัดสรรงบประมาณ ขาดระบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การด�ำเนินงานในระบบอุดมศึกษาท�ำให้ไม่สามารถชีน้ ำ� ให้เห็นความส�ำเร็จของการจัดการอุดมศึกษาทัง้ ระบบได้ ในส่วน
ของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศยังขาดคุณภาพที่ดีที่ถูกต้องและทันสมัยเป็นปัจจุบัน ขาดการวิเคราะห์ดัชนีวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต ตลอดจนความสูญเปล่าทางการศึกษา ขาดระบบการประเมินผลด้านการวิจัย
ในภาพรวมของประเทศ ระบบการจัดสรรงบประมาณไม่สามารถสร้างเงื่อนไขในการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาประสิทธิภาพบนฐานทรัพยากรที่มีต้นทุนอย่างเหมาะสม รวมถึงขาดการวางแผนด้านก�ำลังคนในแต่ละ
สาขาวิชา สะท้อนว่าระบบบริหารของสถาบันอุดมศึกษามีลักษณะอ่อนแอปรับตัวล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกาภิวัฒน์
ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษา
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การตอบสนองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นความท้าทาย ของอุดมศึกษาไทยที่ต้องเผชิญหน้าการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกที่เฉียบพลันและรุนแรง ด้วยการพัฒนาความเป็นนานาชาติของการอุดมศึกษา
(Internationalization of Higher Education) ตามแนวทางสากลเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่อดุ มศึกษาในการผลิต
ก�ำลังคนทีม่ ที กั ษะและสมรรถนะได้ตรงกับความต้องการแรงงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและรองรับการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
อย่างเสรี การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาให้เป็นนานาชาติมากขึ้น สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในรูปแบบ
การร่วมลงทุนหรือจัดท�ำข้อตกลงเพื่อจัดการศึกษาร่วมกัน หลักสูตรและมาตรฐานระดับสากล มีนโยบายที่ดึงดูด
และสนับสนุนผูเ้ รียน ผูส้ อน และผูใ้ ห้บริการด้านการศึกษา (Education Service Provider) จากนานาชาติ ยังคงเป็น
กระบวนการที่ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการผลักดันการผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การท�ำงานจริง ทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ
ตลอดจนชุมชนและประชาสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันขับเคลื่อนประเทศได้ตามเป้าหมาย
ภาพที่ 1.8 Global Innovation Index 2017 Global : Rangking

Global Innovation Index 2017-Global Rangking
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1.2  นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยอันมีผลกระทบต่ออุดมศึกษาในข้างต้นนั้น ท�ำให้ทราบถึงแนวโน้ม
ทีอ่ ดุ มศึกษาต้องปรับตัวในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์และนโยบายส�ำคัญทุกระดับทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะเป็นส่วนเชือ่ มโยงทิศทางการพัฒนาประเทศสูก่ ารก�ำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์
และแนวทางของระบบอุดมศึกษา ตลอดจนถึงการก�ำหนดแนวทางการผลิตก�ำลังคนของประเทศได้อย่างชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงสรุปสาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์และนโยบายหลักที่น�ำมาวิเคราะห์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 อันเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย ท�ำหน้าที่เป็น
กรอบชีน้ ำ� ทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิตติ ลอดระยะเวลา 20 ปีขา้ งหน้า ซึง่ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา
โดยยึดคติพจน์ของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังปรากฎรายละเอียดในภาพที่ 1.9 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580
ในระยะยาวการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศต้องครอบคลุมการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ แก้ไขปัญหาและเสริมจุดอ่อนอันเป็นปัจจัยฉุดรัง้ การพัฒนา ดังนัน้ เพือ่ ให้ทศิ ทางของประเทศมีแนวทาง
ตอบโจทย์เป้าหมายอย่างชัดเจนในทุกมิติ ยุทธศาสตร์ส�ำหรับขับเคลื่อนจึงประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง (1) ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข (2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่ คง (4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมัน่ คงเป็นทีช่ นื่ ชมและได้รบั การยอมรับ
โดยประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ
พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลือ่ มล�ำ้
ในทุกมิติ (2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก�ำลัง
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และ (3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (1) อนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนมีสมดุล (2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
(3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถ
ของระบบนิเวศ และ (4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�ำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท�ำงาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และ (4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
ภาพที่ 1.9 : วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580

วิสัยทัศนประเทศไทย 2580
ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข

ยกระดับศักยภาพ
ในหลากหลายมิติ
เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชวงวัย
ใหเปนคนดี เกง
และมีคุณภาพ

สรางโอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม

สรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ภาครัฐ
ของประชาชน
เพื่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม

มั่นคง

มั่งคั่ง

ยั่งยืน

• มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
• ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
• สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคง
มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
• มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง
ความเหลื่อมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากร
ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สราง
เศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง
การผลิต การคา การลงทุน
• มีความสมบูรณ ในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนา
ตอเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงินและลงทุนอื่น ๆ

• การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญดานรายได
และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางตอเนื่อง
โดยไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี
ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
• มีการผลิตและบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
• คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มุงประโยชน
สวนรวมอยางยั่งยืน ทุกภาคสวนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580, สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561
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2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” จัดท�ำขึ้นเพื่อก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัดของการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้ชัดเจนขึ้น โดยแบ่งช่วงระยะเวลาของการพัฒนาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี อันจะท�ำให้
ทิศทางการพัฒนามีความยืดหยุ่น พร้อมทั้ง สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลา
และสามารถปรับปรุงพัฒนาการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ได้จำ� แนกตามประเด็น
การพัฒนาออกเป็น 23 ประเด็น
ในส่วนของการขับเคลื่อนแผนแม่บทผ่านภารกิจด้านการอุดมศึกษาได้ค�ำนึงถึงบทบาทในเชิงนโยบายและ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องจากแผนแม่บทจ�ำนวน 17 ฉบับ ดังนี้
ประเด็นความมั่นคง ประเด็นการต่างประเทศ ประเด็นการเกษตร ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ประเด็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการพัฒนา
การเรียนรู้ ประเด็นศักยภาพการกีฬา ประเด็นพลังทางสังคม ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ประเด็นการเติบโต
อย่างยัง่ ยืน ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
และประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากสาระส�ำคัญในแผนแม่บททั้ง 17 ฉบับข้างต้น สามารถสังเคราะห์เป็น
บทบาทของอุดมศึกษาต่อการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทได้ดังนี้
การสร้างคนไทยให้มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ�ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดี โดยเพิ่มประสิทธิภาพกลไก แนวทางและระบบการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาให้เอื้อต่อการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในหลายปัจจัย
เช่น การลดลงของจ�ำนวนประชากร แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ความคาดหวังต่อคุณภาพของบัณฑิตทีต่ อบโจทย์ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ และโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น หากอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายหลักในการสร้างและพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ
แล้วจะสามารถตอบโจทย์ประเด็นพัฒนาภายใต้แผนแม่บทในหลายฉบับ อันเนือ่ งจากคนคือปัจจัยหลักของการพัฒนา
ประเทศ
การจัดระบบรองรับการจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ หมายรวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการสร้างโอกาส
การเข้าถึงทางการศึกษาระดับ อุดมศึกษา จัดท�ำ Credit Bank เพือ่ เปิดกว้างให้รปู แบบการศึกษาสัมพันธ์กบั กระบวนการ
ใช้ชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 ก�ำหนดทิศทางรองรับการพัฒนาทักษะก�ำลังแรงงานและทักษะส�ำหรับผู้สูงอายุ
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพือ่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางจ�ำเป็นต้องใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าผลักดันขีดความสามารถในทุกมิตขิ อง
ประเทศ ดังนั้น หลายภาคส่วนจึงคาดหวังต่อบทบาทของอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหล่งวิทยาการและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยยกระดับคุณภาพและแก้ไขปัญหา อาทิ การส่งเสริมวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตร
เป้าหมายของประเทศเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมอุตสาหกรรม
การแพทย์ที่ทันสมัยมีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
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การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลกผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศไทย การเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของคนไทยและดึงดูดคนไทยทีม่ คี วามสามารถในต่างประเทศ โดยค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกส�ำคัญขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทผ่านพันธกิจการให้บริการวิชาการ โดย
น�ำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ภาคชุมชน ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม อาทิ ร่วมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ร่วมพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเตรียม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เสริมสร้างศักยภาพในธุรกิจการท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความรู้ทางด้านการพัฒนา
ต่อยอดเป็นสินค้า จดทะเบียนการคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญา อีกทั้ง ให้ภาคการศึกษาเป็น
เครือข่ายส�ำคัญเชื่อมโยงกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ ประชาชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐ
การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองการปฏิรูประบบราชการ ทุกหน่วยในระดับอุดมศึกษาต้องยึดถือ
ต่อหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างโปรงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ด�ำเนินการปรับปรุง
ระบบและโครงสร้างขององค์กรให้เอือ้ ต่อการลดการใช้ดลุ พินจิ ในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีด่ ว้ ยวิธปี ฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
ตรวจสอบได้ จัดท�ำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ก�ำหนดให้มกี ารติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
การด�ำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงาน
การติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับให้เป็นผู้น�ำที่มีความคิด
เชิงกลยุทธ์ พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐผ่านการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้และให้ความส�ำคัญกับผูร้ บั บริการ

3. แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้ก�ำหนดให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนเร่งรัดประเด็น
ส�ำคัญและปลดล็อคข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงานแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับแผนปฏิรปู
ประเทศด้านการศึกษาจะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ผ่านกลไก
การจัดการศึกษาทีเ่ ป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึง่ ได้สรุปสาระส�ำคัญของแผนการปฏิรปู ประเทศไว้ ดังนี้
1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมของ
พรรคการเมืองต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และมีกลไกกําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมือง
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง รวมถึงมีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จัดท�ำขึ้นเพื่อต้องการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น
“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” โดยมีเป้าหมายการจัดการภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลด้วย
ระบบดิจิทัล โครงสร้างขององค์กรมีขนาดกะทัดรัดแต่แข็งแรงด้วยระบบบริหารและบริการประชาชนบนฐานดิจิทัล
อย่างโปร่งใส ทันสมัยและรวดเร็ว บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพสูงและหน่วยงานภาครัฐต้องสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานและภาคสังคม
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3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีกรอบการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยเป็นหลัก โดยพิจารณาประกอบกับกลไกการปฏิรูปกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งก�ำหนดเป็น
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์เพือ่ ให้มกี ลไกต่าง ๆ อาทิ กลไกการออกกฎหมายทีด่ เี ท่าทีจ่ ำ� เป็น กลไกการตรากฎหมาย
เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ กลไกการเข้าถึงกฎหมายของประชาชน
ทัง้ ในด้านการมีสว่ นร่วมเสนอร่างกฎหมายและด้านความรูเ้ ข้าใจในระบบกระบวนการยุตธิ รรม การยกเลิกและปรับปรุง
กฎหมายที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรค พัฒนากระบวนการทางกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ ใช้เทคโนโลยี เข้ามามีส่วน
สนับสนุนมากขึ้น รวมถึงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสร้างและพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี
4. แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม ก�ำหนดเป้าหมายให้การด�ำเนินงานในทุกขัน้ ตอนมีกำ� หนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีอรรถคดี
ให้เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมโดยเสมอภาคลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ ในส่วนของการบริหารงานยุตธิ รรมต้องเกิดกระบวนทัศน์
เพื่อให้สังคม โดยปรับปรุงระบบนิติวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งอ�ำนวยความยุติธรรม
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน อีกทั้ง กระบวนการยุติธรรมต้องมีประสิทธิภาพเอื้อต่อ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ จะส่งผลให้เกิดผลิตภาพสูงขึ้น (higher productivity) ความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive) การเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน
(more inclusive) และอย่ า งยั่ ง ยื น (more sustainable) และสถาบั น ทางเศรษฐกิ จ มี ส มรรถนะสู ง
(high performance economic institution)
6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก�ำหนดกรอบการปฏิรูปครอบคลุม
ด้านทรัพยากรที่ส�ำคัญของประเทศ ได้แก่ ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน�้ำ  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการ ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ทรัพยากร ธรรมชาติ
ได้รบั การรักษา ฟืน้ ฟูให้สมบูรณ์และยัง่ ยืน เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์ ผ่านการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพบนความร่วมมือของทุกภาคส่วน
7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�ำเป็น
และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุข
ที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี
8. แผนการปฏิรปู ประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มุง่ เน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพ
ของการท�ำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด�ำรงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรูข้ องประชาชน ด้วยความเชือ่ ว่า เสรีภาพของการสือ่ สารคือเสรีภาพของประชาชน
ตามแนวทางของประชาธิปไตย
9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เพื่อให้คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
และมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส
และไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีขอ้ มูลและสารสนเทศด้านสังคมทีบ่ รู ณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท�ำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้
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10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ส่งผลให้กระบวนการแข่งขันด้านกิจการพลังงานมีความเป็นธรรม
มากขึ้นภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม พลังงานของประเทศมีความมั่นคง เพียงพอต่อประชาชนทุกคน
และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและได้รับการบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เป็นธรรม การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนจะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การวางแผน
และเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพลังงานทางเลือก
11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายให้
ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรก
ของโลกในปี 2579
12. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ
ก�ำหนดไว้ โดยให้ความส�ำคัญกับการศึกษาอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้วิเคราะห์สภาพปัญหา
และความท้าทายของระบบการศึกษาไทย ประกอบกับข้อเสนอเพือ่ การปฏิรปู การศึกษาของหน่วยต่าง ๆ ก�ำหนดเป็น
แผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง จ�ำแนกเป็น 29 ประเด็น ดังนี้
เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับใหม่และกฎหมายล�ำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท�ำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
3) การขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนาตนเองและการศึกษาเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ รองรับการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
5) การจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่ 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น ได้แก่
1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย
2) การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา มีประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่
1) การด�ำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
2) การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลพิการ บุคคลทีม่ คี วามสามารถพิเศษ และบุคคลทีม่ คี วามต้องการดูแลเป็นพิเศษ
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานที่ศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพ
อย่างเร่งด่วน
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เรื่องที่ 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ มีประเด็น
ปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
1) การผลิตครู และคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศและมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู
2) การพัฒนาวิชาชีพครู
3) เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
5) องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เรือ่ งที่ 5 : การปฏิรปู การจัดการเรียนการสอนเพือ่ ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูป 8 ประเด็น ได้แก่
1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรูเ้ ป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
2) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
5) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรียน
6) การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7) การปฏิรปู อุดมศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ของระบบอุดมศึกษา
8) การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of Curriculum and Learning)
เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่
1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
2) พื้นที่นวัตกรรมศึกษา
3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ 7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational
and Learning Reform) ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่
1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Learning Reform :
National Digital Learning Platform (NDLP))
2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)
3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy)
ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้
(learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท
และจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษา
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ท�ำหน้าที่เป็นแผนขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในห้วงระยะ 5 ปีแรก เพื่อมุ่งเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายแห่งอนาคต
ในอีก 20 ปีข้างหน้า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อไป ซึ่งก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มุ่งพัฒนาปรับเปลี่ยนให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มขึ้น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
สถาบันทางสังคม มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม มุง่ เน้นการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านรายได้
ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจน อันเป็นข้อจ�ำกัด
ต่อการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ตลอดจนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยให้การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนา
ภาคส่งออกให้ขยายตัว เพิม่ ผลิตภาพการผลิตของประเทศ รักษาเสถียรภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตทุกระดับธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการรักษาฟื้นฟูและ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านน�้ำโดยบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้ง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว
เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือภัยพิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสูค่ วามมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ให้ความส�ำคัญ
ในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความสมานฉันท์สามัคคีของคนในชาติ ลดปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ได้รบั โอกาสต่าง ๆ ในการด�ำรงชีวติ นอกจากนัน้
มุง่ เน้นให้ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทัง้ ทางทหาร หรือแม้กระทัง่ ภัยคุกคามด้านอืน่ ๆ ตลอดจน
ต้องพัฒนาให้แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาลในสังคม ให้ความส�ำคัญ
กับลดสัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร และเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจของประเทศ รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้นและลดจ�ำนวนการด�ำเนินคดีกับผู้มิได้กระท�ำความผิด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาด้านพลังงาน โดยการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ สร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อรับมือต่อภัยคุกคามทางออนไลน์ ตลอดจน
การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น�ำ้ ประปา) โดยการขยายก�ำลังการผลิตน�ำ้ ประปาและกระจายโครงข่ายการให้บริการ
น�้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และบริหารจัดการลดน�้ำสูญเสียในระบบส่งน�้ำและระบบจ�ำหน่ายน�้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม มุง่ เน้นการเพิม่ ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ และเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ให้ความส�ำคัญมุ่งเน้นการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาค
และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น เพิ่มจ�ำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส�ำหรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคม ส�ำหรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ มีระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งท�ำให้ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่ส�ำคัญในภูมิภาค
อนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ตลอดจนประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส�ำคัญในทุกระดับ
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5. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการอุดมศึกษาและการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 กรกฎาคม 2562 อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง เมื่อประมวลรายละเอียด
ค�ำแถลงนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของ
ประเทศแล้ว จึงก�ำหนดเป็นประเด็นพัฒนาจ�ำนวน 4 ประเด็น พร้อมด้วยแนวทางด�ำเนินการของการอุดมศึกษา
ที่ต้องขับเคลื่อน โดยสรุปได้ ดังต่อไปนี้
ประเด็นพัฒนา 1 : การเตรียมและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
แนวทางด�ำเนินการ
1.1 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้องโดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ของคนในชาติ คุณธรรม จริยธรรม
การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมถึงสร้าง
ความสงบและความปลอดภัยต่อภัยยาเสพติดตั้งแต่ระดับชุมชน
1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านโดยสนับสนุน
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศควบคูก่ บั การส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็นสากล เพือ่ การเป็นส่วนหนึง่ ของ
ประชาคมโลก
1.3 การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้วยการปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนา 4 ทักษะความรู้
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของคนทุกช่วงวัยส�ำหรับศตวรรษที่ 21 อาทิ การจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท�ำงาน ปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สาม และการจัดท�ำหลักสูตรอบรมระยะสั้น
1.4 พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ Lifelong Learning และการรองรับ Aging Society ผ่านระบบดิจิทัล
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด
ประเด็นพัฒนา 2 : การสร้างบทบาทด้านการอุดมศึกษาบนเวทีโลก
แนวทางด�ำเนินการ
2.1 สร้างบทบาทของไทยในภูมิภาคและเวทีโลกผ่านการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ และแสดงบทบาทประธานอาเซียนด้วยการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ส่งเสริมกรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อน�ำไปสู่การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศ
ที่มีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ประเด็นพัฒนา 3 : ผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
แนวทางด�ำเนินการ
3.1 สร้างและพัฒนานักวิจัย องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
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3.2 พัฒนาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่อนาคตด้วยการต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้แนวคิด BCG สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนา
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะความสามารถ ทั้งใน
การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และความสามารถในการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
ได้มากขึ้น
3.3 ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ประเด็นพัฒนา 4 : ปฏิรูปกลไกการอุดมศึกษา
แนวทางด�ำเนินการ
4.1 ก�ำหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผล เพื่อเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน การสร้าง Career Path ส�ำหรับส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬา
ให้สามารถพัฒนาไปสูน่ กั กีฬาอาชีพ การจัดให้มรี ะบบทีส่ ามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของ
ทุกช่วงวัย และการศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต
4.2 ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้องค์ความรู้ของอุดมศึกษาเข้ามีส่วนร่วมจัดระบบการศึกษา
แบบพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
4.3 ลงทุนในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ให้สามารถสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา
และการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน
4.4 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ทมี่ คี วามยืดหยุน่
คล่องตัว จัดอัตราก�ำลังและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ปรับเปลีย่ นกระบวนการอนุมตั ใิ ห้เป็นระบบดิจทิ ลั พัฒนา
โปรแกรมออนไลน์เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
(Big Data) เปิดเผยข้อมูลเพือ่ ความโปร่งใสและสร้างระบบธรรมาภิบาล ตลอดจนให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
บริการและตรวจสอบภาครัฐ
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6. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ขึ้น ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการพัฒนา
นโยบายส�ำหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพื้นที่และระดับประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่มีข้อมูลสนับสนุน
(Evidence-based Policy) โดยก�ำหนดเป้าหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) รวมถึง
ประเด็นส�ำคัญ (Key Issues) ในการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ยึดหลักเน้นความต้องการ
ของผู้ใช้ประโยชน์เป็นส�ำคัญ (Demand-driven) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ อววน.
“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาส
อย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง
ทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น�ำพาประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว”

หน่วยงานทุกภาคส่วนและทุกระดับในระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จ�ำเป็นต้องมีบทบาทร่วมกันต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้บรรลุผลในปี พ.ศ. 2570 โดยใช้กลไก
ด้านการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform)
ความร่วมมือ ประกอบด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม พร้อมทั้งก�ำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญ
(Objectives and Key Results : OKRs) เพื่อแปลงลงสู่แนวทางระดับต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม ดังภาพที่ 1.10 นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563-2570
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4.
3.

แพลตฟอรม
การดําเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร

1.
2.

P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจ
P.11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริม่ ตน (Startup)
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจ
นวัตกรรม
P.12 โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ

3. การวิจัยและสรางนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน

P.7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และการเกษตร
P.8 สังคมสูงวัย
P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

2. การวิจัยและสรางนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม

P.16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

P.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา
P.15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ

4. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และความเหลื่อมลํ้า

P.1 สรางระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ
P.2 การพัฒนากําลังคนระดับสูงรองรับ EEC
และระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
P.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ
เพื่ออนาคต
P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อน
ประเทศในอนาคต
P.5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา และการวิจัยพื้นฐาน
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
P.6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัยที่สําคัญ

1. การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู

นโยบายและยุทธศาสตร ออวน. พ.ศ. 2563-2570

ภาพที่ 1.10 นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563-2570
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1.3  สถิติอุดมศึกษา
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในแบบมหาวิทยาลัยตามแบบสากลจัดขึ้นครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2459 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 103 ปี มีวิวัฒนาการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่การปฏิรปู การศึกษาครัง้ ใหญ่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2542 จนถึงการจัดตัง้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในปี พ.ศ. 2562 โดยน�ำสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาสังกัดภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพือ่ ให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีจดุ มุง่ เน้นในการผลิตก�ำลังคนชัน้ สูง
ทั้งใน ระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งการน�ำงานวิจัยมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมให้เกิดความเข้มแข็งของ
การพัฒนาประเทศทัง้ ในมิตขิ องสังคมและเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบนั มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทัง้ รัฐและเอกชน
รวม 155 แห่ง มีผู้เรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.86 ล้านคน (ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ) การขับเคลื่อนสถาบัน
อุดมศึกษาของไทยสามารถจ�ำแนกออกเป็น 4 ช่วงระยะของการพัฒนา ที่มีจุดเน้นในการผลิตก�ำลังคนแตกต่างกัน
ตามบริบทของการพัฒนาประเทศในขณะนัน้ โดยในระยะที่ 1 สถาบันอุดมศึกษายังมีอยูเ่ พียงไม่กแี่ ห่งจะเน้นการผลิต
บัณฑิตเพือ่ ตอบสนองความต้องการก�ำลังคนระดับสูงในภาครัฐ เพือ่ เข้ารับราชการเป็นหลัก ระยะที่ 2 เป็นการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคเกิดการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ ระยะที่ 3
เป็นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อมวลชน มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาระบบเปิดในรูปแบบของตลาดวิชา
เพือ่ รองรับความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีจำ� นวนผูจ้ บการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิม่ ขึน้ และปัจจุบนั
ระยะที่ 4 เป็นช่วงส�ำคัญเป็นช่วงของการรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะใช้ศักยภาพของสถาบัน
อุดมศึกษาในฐานะแหล่งที่รวมองค์ความรู้สร้างคนคุณภาพสูง สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
ภาพที่ 1.11 103 ปี การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การจัดการศึกษา
ระดับ ปวส.

มหาวิทยาลัย
ในกํากับ

2499

2459

จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
แหงแรกของไทย

จัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

2541

2515

ทบวงมหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัด 20 แหง

2546

2542

ปฏิรูปการศึกษา

2562

จัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึกษา 155 แหง
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1. สถาบันอุดมศึกษา
ภาพที่ 1.12 การกระจายตัวของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานอื่น

การกระจายตัวของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
และหนวยงานอื่นที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป

ภาคเหนือ 17 จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา 51 แหง

ภาคตะวันตก 6 จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา 19 แหง

ภาคใต 14 จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา 37 แหง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา 48 แหง

ภาคตะวันออก 8 จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา 21 แหง

ภาคกลาง 12 จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา 110 แหง

ปัจจุบนั สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในก�ำกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จ�ำนวน 155 แห่ง แบ่งเป็น มหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐ จ�ำนวน 26 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน จ�ำนวน 72 แห่ง มหาวิทยาลัยของรัฐ จ�ำนวน 56 แห่ง ในจ�ำนวน
มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มเก่า 9 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (2 กลุ่มหลังนี้สามารถจัดรวมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐกลุ่มใหม่ได้)
นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดูแลสถาบันวิทยาลัยชุมชนอีก 20 แห่งใน 20 จังหวัด มีสถานะเทียบเท่ากรม
หรือ 1 สถาบันอุดมศึกษา ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีการจัดตัง้ กระจายตัวอยูท่ กุ ภูมภิ าค ทัง้ นี้ ยังไม่นบั รวมวิทยาเขต
ทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ ขยายโอกาสให้กบั ผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในหลากหลายพืน้ ทีข่ องประเทศ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ที่สะท้อนขีดความสามารถของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะรองรับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
ขณะทีผ่ ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรย่อมส่งผลต่อจ�ำนวนผูเ้ รียนทีล่ ดลง และในระยะยาวย่อมส่งผล
ต่อการคงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่ต้องปรับตัวให้รองรับทิศทางของบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังกล่าว
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2. จ�ำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

หากพิจารณาการขยายตัวของจ�ำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนประชากรในช่วงวัยอุดมศึกษา (อายุระหว่าง 18-22 ปี)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2561 พบว่าจ�ำนวนประชากรในช่วงวัยอุดมศึกษามีแนวโน้มหดตัวลงสอดคล้องกับแนวโน้ม
โครงสร้างประชากรทั้งระบบ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีหดตัวจากปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 1.2 โดยแนวโน้มที่ลดลง
จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เมื่อพิจารณาจ�ำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะเห็นได้ว่ามีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบหดตัว ดังเช่น จ�ำนวนประชากรวัยอุดมศึกษา
คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาต่อประชากรในปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่ร้อยละ 36.5 ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ที่ร้อยละ 37.9 และ
ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2560-2561 ที่ร้อยละ 36.2 และร้อยละ 35.5 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้
พิจารณาจ�ำนวนบัณฑิตศึกษายังมีการเปลี่ยนแปลงแบบผกผันตลอดระยะเวลา 7 ปี ซึ่งเมื่อน�ำมาก�ำหนดสัดส่วน
เปรียบเทียบกับจ�ำนวนนักศึกษาแล้ว พบว่าอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงยังอยู่ในระดับที่น้อยมาก ดังนั้น สามารถสรุป
การวิเคราะห์จากสถิติในข้างต้นได้ว่า กลุ่มประชากรช่วงอายุ 18-22 ปี ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก (Age Group)
ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับขีดความสามารถในการรับนักศึกษา
เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา และเพื่อยังคงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ลงทุนในระบบอุดมศึกษา
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่อุดมศึกษาต้องเร่งขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดแทนจ�ำนวนผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเดิม
ภาพที่ 1.13 กราฟแสดงจ�ำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนประชากรในช่วงวัยอุดมศึกษา (อายุระหว่าง 18-22 ปี ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2561
หนวย : คน

1.2%
5,000,000

4,779,395
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ป พ.ศ.

2555

2556
จํานวนประชากรในวัย
อุดมศึกษา (18-22ป)

2558
จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

2559

1,603,001 (35.5%)

1,681,170 (36.2%)
2560

219,487

180,178

297,755

1,738,847 (36.5%)

1,827,924 (37.9%)

1,820,931 (37.8%)
2557

213,695

217,292
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ภาพที่ 1.14 กราฟแสดงสัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาปริญญาตรี จ�ำแนกตาม 9 กลุ่มสาขาวิชา และ ISCED ปี พ.ศ. 2555
และ ปี พ.ศ. 2561 ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี ในปการศึกษา 2555
จําแนกตาม ISCED 9 กลุม จํานวน 1,828,685 คน
General Programmes
Null / Other Error 16%

0%

7% Education

Services 3%

9% Humanities and Arts

ISCED

Health and Welfare 4%

‘55

Agriculture and Veterinary 3%

Sciences,
40% Social
Business and Law

Engineering, Manufacturing 8%
and Construction

10% Science, Mathematics

and Computing

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี ในปการศึกษา 2561
จําแนกตาม ISCED 10 กลุม จํานวน 1,603,001 คน
Services

Health and welfare 7%

5%

9% Education

Agriculture, forestry,
fisheries and veterinary 3%
Engineering, Manufacturing 13%
and Construction

13% Arts and Humanities

ISCED

‘61

sciences,
9% Social
Journalism and Information

Information and
Communication Technologies 4%
Administration
33% Business,
and Law
4%
Natural sciences,
mathematics and statistics
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จ�ำนวนนักศึกษารวมระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปี พ.ศ. 2555
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีจ�ำนวนนักศึกษาลดลง คิดเป็นร้อยละ 12.34 ซึ่งสอดคล้องกับการหดตัวของ
จ�ำนวนประชากรในวัยอุดมศึกษา ดังนัน้ จึงพิจารณาจ�ำนวนนักศึกษาในสัดส่วนสาขาวิชาตามการจัดกลุม่ ของ ISCED
ในช่วงปีเดียวกัน พบว่า สาขาวิชาที่ได้รับความสนใจเข้าศึกษามากที่สุดยังคงอยู่ในกลุ่มทางด้านสังคมศาสตร์ ในกลุ่ม
Social Sciences, Business and Law คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 40 เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนนักศึกษาปริญญาตรีทงั้ หมด
ของปี พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2561 กลุ่ม Business, Administration and Law และกลุ่ม Social Science,
Journalism and Information คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 33 และร้อยละ 9 เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนนักศึกษาปริญญาตรี
ทัง้ หมดของปีตามล�ำดับ ทัง้ นี้ ได้จำ� แนกกลุม่ สาขาวิชาออกตามลักษณะของอัตราการเปลีย่ นแปลงของผูเ้ รียนได้ ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาที่ขยายตัว ได้แก่ กลุ่ม Education, กลุ่ม Social Sciences, Journalism, Information, Business,
Administration and Law, และ กลุ่ม Services ขยายตัวร้อยละ 2, กลุ่ม Arts and Humanities ร้อยละ 4,
กลุ่ม Health and welfare ร้อยละ 3, กลุ่ม Engineering, Manufacturing and Construction ร้อยละ 5
ในส่วนกลุม่ สาขาวิชาทีห่ ดตัว ได้แก่ กลุม่ Natural sciences, mathematics and statistics และ Information and
Communication Technologies ร้อยละ 2 และกลุม่ สาขาวิชาทีช่ ะลอการขยายตัว ได้แก่ กลุม่ Agriculture, forestry,
fisheries and veterinary การเปรียบเทียบลักษณะการเปลีย่ นแปลงของกลุม่ สาขาวิชาจะพบว่า กลุม่ สาขาทางด้าน
สังคมศาสตร์และการบริการมีการขยายตัวเป็นส่วนใหญ่ประกอบกับมีแนวโน้มที่ดีเมื่อกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
และกลุม่ สุขภาพบริการอันเป็นกลุม่ ทีจ่ ะตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศในอนาคตมีการขยายตัวมากขึน้
แต่อย่างไรก็ตาม กลุม่ สาขาทีต่ อ้ งเร่งผลักดันให้ผเู้ รียนสนใจและเห็นประโยชน์ทจี่ ะเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)
คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ที่พบว่ามีการหดตัวและชะลอการขยายตัว ด้วยเหตุที่ต้องเร่งผลักดัน
เนื่องมาจากกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่คาดการณ์ว่าจะตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น อุดมศึกษา
ในบทบาทการผลิตก�ำลังคนจะมีส่วนผลักดันสัดส่วนสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เกิดดุลยภาพ โดยน�ำ
โจทย์ปัญหาดังกล่าวไปก�ำหนดการวางแผนเพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนให้ชัดเจนเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลที่มีจ�ำนวน
จ�ำกัด สามารถได้รับการพัฒนาในสาขาที่ตรงกับความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมและบริการได้อย่างตรงทิศทาง
อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการว่างงานและผลักดันศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้อย่างแท้จริง
เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 1.15 พบว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐยังคงเป็นกลุ่มที่ผลิตบัณฑิตในสัดส่วนที่สูงสุด
เมือ่ พิจารณาถึงลักษณะของอัตราการเปลีย่ นแปลงในแต่ละประเภทสถาบัน พบว่า มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงแบบผกผัน ในประเภท
ที่น่าสนใจคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่ร้อยละ 157.8 ในปี พ.ศ. 2561
เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า และมหาวิทยาลัยไม่จ�ำกัดรับ (เปิด) หดตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2559
ที่ร้อยละ 25.2 และ 78.8 ตามล�ำดับ
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ภาพที่ 1.15 กราฟแสดงจ�ำนวนนักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งหมด จ�ำแนกตามประเภทสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2557-2561

รวมจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา
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หนวย : คน
รวมผูสําเร็จ
รายป

เมือ่ พิจารณาผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2557-2561 จ�ำแนกสาขาวิชาตามการจัดกลุม่ ISCED มีความสอดคล้อง
กับการวิเคราะห์จ�ำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2555-2561 จ�ำแนกสาขาวิชาตามการจัดกลุ่ม ISCED
พบว่า กลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์มีสัดส่วนผู้ส�ำเร็จการศึกษามากกว่ากลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์
โดยกลุ่มที่มีผู้ส�ำเร็จการศึกษามากที่สุด คือ กลุ่ม Business, Administration and Law ส�ำหรับกลุ่มที่มีผู้ส�ำเร็จ
ในสัดส่วนที่ต�่ำกว่าและต�่ำที่สุด คือ กลุ่ม Agriculture, forestry, fisheries and veterinary ดังภาพที่ 1.16

ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษา

60000

40000

20000

0
จํานวนผูสําเร็จ
จําแนกตามกลุม
ISCED (คน)
35,523
39,029
44,555
36,586
44,168

106,406
117,764
123,758
102,679
119,003

120000

17,625
16,004
17,211
12,995
14,987
17,645
17,650
18,858
14,101
16,976

38,757
42,607
40,788
35,852
39,023
32,538
35,814
39,295
30,541
36,235
29,175
25,380
27,528
21,921
25,629

140000

ป พ.ศ. …

2557

9,614
10,309
12,491
10,056
10,443
21,881
23,988
24,654
21,341
25,898
10,734
12,543
16,586
13,212
16,886

590
16

2558

2559

2560

ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษา

10 Services
SS, 57-61, (69,961 คน)

09 Health and Welfare
SH, 57-61, (117,762 คน)

08 Agriculture, forestry fisheries and veterinary
ST, 57-61, (52,913 คน)

07 Engineering, Manufacturing and Construction
ST, 57-61, (199,861 คน)

06 Information and Communication Technologies (ICTs)
ST, 57-61, (78,822 คน)

05 Natural sciences, mathematics and statistic
ST, 57-61, (85,230 คน)

04 Business, Administration and Law
SS, 57-61, (569,610 คน)

03 Social sciences, Journalism and Information
SS, 57-61, (129,663 คน)

02 Arts and Humanities
SS, 57-61, (174,423 คน)

01 Education
SS, 57-61, (197,027 คน)

00 Generic Programmes and Qualifications
SS, 57-61, (606 คน)

กลุม ISCED 10 กลุม

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

แผนด้านการอุดมศึกษา

ภาพที่ 1.16 กราฟแสดงจ�ำนวนนักศึกษาผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งหมด จ�ำแนกตามการจัดกลุ่มสาขาวิชา ISCED ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2557-2561
กลุมสาขาวิชา
SS : Social Sciences
ST : Sciences&Technology
SH : Health Sciences
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ภาพที่ 1.17 สัดส่วนของประชากรช่วงอายุ 18-22 ปี ที่เข้าสู่อุดมศึกษาของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2559
ที่มา : UNESCO
หนวย : รอยละ
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การเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรช่วงอายุ 18-22 ปี ที่เข้าสู่ระบบอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2559 ของประเทศไทย
จากข้อมูลของ UNESCO พบว่า มีอัตราการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาที่ร้อยละ 49 ซึ่งนับได้ว่ามีผู้เรียนในอุดมศึกษาอยู่
ในระดับสูงประเทศหนึง่ ของโลก โดยมีสดั ส่วนประมาณครึง่ หนึง่ ของประชากรวัย 18-22 ปี แสดงถึงโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเพื่อให้ประเทศหลุดพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลาง ยังจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการผลิตบัณฑิตทัง้ ในมิตเิ ชิงปริมาณและคุณภาพไปพร้อมกัน
เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาชาติหรือประเทศพัฒนาแล้วในโลก ดังนั้น อุดมศึกษาจึงต้องน�ำผลการจัดอันดับสถาบัน
อุดมศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัว่ โลกมาพิจารณาร่วมกับศักยภาพในมิตติ า่ งๆ ทัง้ ทางด้านหลักสูตรความร่วมมือกับ
นานาชาติ การแลกเปลี่ยนผู้เรียนและบุคลากร ตลอดจนการก�ำหนดบทบาทของอุดมศึกษาไทยในเวทีโลกให้ชัดเจน

3. บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ภาพที่ 1.18 จ�ำนวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปี พ.ศ. 2555-2560
ป พ.ศ.

หนวย : คน

2555 33.0%
2556 30.7%
2557 33.5%

62,127 126,215
53,913 121,417
63,975 127,261

67.0%

188,342

69.3%

175,330

66.5%

191,236

2558 36.7%

68,453 118,054

63.3%

186,507

2559 36.0%

77,888 138,228

64.0%

216,116

2560 36.1%

74,249 131,333

63.9%

205,582

สายวิชาการและสายสนับสนุน (มีชั่วโมงการสอน)
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บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนประกอบด้วยสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีชั่วโมงการสอน
และช่วยสอน และสายสนับสนุนที่ไม่มีชั่วโมงสอนในช่วงปี พ.ศ. 2555-2560 มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
ในสายวิชาการและสายสนับสนุนทีม่ ชี วั่ โมงการสอนปี พ.ศ. 2558 จาก 68,453 คน เป็น 74,249 คน ในปี พ.ศ. 2560
โดยมี อั ต ราการขยายตั ว ถึ ง ร้ อ ยละ 8 และมี สั ด ส่ ว นระหว่ า งสายวิ ช าการ : สายสนั บ สนุ น เป็ น 36 : 64
หรือคิดเป็นสายวิชาการ 1 คนต่อสายสนับสนุน 1.77 คน โดยประมาณ ทั้งนี้ หากพิจารณาประเภทบุคลากรที่อยู่
ในระบบอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีขา้ ราชการเหลืออยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาเพียง
ร้อยละ 7 ของบุคลากรในระบบอุดมศึกษาทั้งหมด เนื่องจากการเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
ของรัฐ ไปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ ทีม่ บี คุ ลากรจ�ำนวนมาก ท�ำให้
แนวโน้มจ�ำนวนข้าราชการลดลงอย่างต่อเนือ่ ง หากพิจารณาจ�ำนวนบุคลากรจากประเภทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ :
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จะมีสัดส่วนอยู่ที่ 88 : 12 ซึ่งแสดงว่าบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และไม่ได้มีสถานภาพเป็นข้าราชการ หากพิจารณาจ�ำนวนนักศึกษารวมในสถาบันอุดมศึกษาจะพบว่าร้อยละ 84
อยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส่งผลให้การขยายตัวของบุคลากรในสถาบันของรัฐมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ขณะทีใ่ นอนาคต
จ�ำนวนผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเริ่มลดลง อาจส่งผลกระทบกับงบประมาณที่ขอรับสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็น
ค่าตอบแทนของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต ตามแผนภาพ 1.19
ภาพที่ 1.19 จ�ำนวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจ�ำแนกตามประเภทบุคลากรทีเ่ ป็นข้าราชการกับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ปี พ.ศ. 2560
(หนวย : คน)

(หนวย : คน)

ขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

7%

12%

13,871
จํานวนบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา
จําแนกตามประเภทบุคลากร
ที่เปนขาราชการกับบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ไมไดเปนขาราชการ
ป พ.ศ. 2560
191,711

93%
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

24,322
จํานวนบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา
จําแนกตาม
ประเภทสถาบัน
ป พ.ศ. 2560
181,260

88%
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษา

41

42

แผนด้านการอุดมศึกษา

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและมีตำ� แหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 34 ของจ�ำนวนบุคลากรทัง้ หมด
ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยจ�ำแนกระดับการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก :
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : อื่น ๆ เป็น 42 : 52 : 5 : 1 และมีสัดส่วนทางวิชาการ อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ เป็น 71 : 20 : 8 : 1 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าบุคลากรสายวิชาการซึ่งเป็น
สายหลักท�ำหน้าที่สอนในสถาบันอุดมศึกษาจะมีการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาถึงร้อยละ 99 ของบุคลากร
สายวิชาการทัง้ หมด โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกซึง่ มีสดั ส่วนคิดเป็นร้อยละ 42 ของบุคลากรสายวิชาการ ภาพที่ 1.20
ภาพที่ 1.20 จ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจ�ำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2560
อื่น ๆ
(หนวย : คน)

0%

(หนวย : คน)

ปริญญาตรี

254 6%
4,001

สายวิชาการ

34%

28,930

42%
68,938

ปริญญาเอก

35,753

52%
ปริญญาโท

136,644

66%
สายสนับสนุน

4. การขับเคลื่อนวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งส�ำคัญของประเทศในการสร้างสรรค์การท�ำวิจัยและผลิตผลงานวิจัย เป็นกลไก
ส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถของประเทศ รวมทั้งสร้างความยอมรับในระดับนานาชาติ
รัฐบาลได้เล็งเห็นความจ�ำเป็นในการน�ำงานวิจยั และนวัตกรรมมาขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศ โดยจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญ
คือการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศโดยเป็นการท�ำงานร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวม 7 ศูนย์ ในปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีศูนย์ความเป็นเลิศรวม
11 ศูนย์ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปี พ.ศ. 2560 รวมประมาณ 7,820 ล้านบาท
มีผลงานที่เกิดจากงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งเงินจากภายนอก ประกอบด้วยผลงานวิจัยตีพิมพ์ถึง 9,322 เรื่อง
แบ่งเป็นนานาชาติ 7,011 เรือ่ ง และในประเทศ 2,311 เรือ่ ง การพัฒนาก�ำลังคนระดับสูงระดับปริญญาโท 7,060 คน
ระดับปริญญาเอก 1,602 คน และระดับหลังปริญญาเอก 103 คน
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ภาพที่ 1.21 การพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศในระยะต่าง ๆ
CoEs’ Phasing Development

2549-2552

2543-2549
Capacity
Building

Research-driven Centre

PHASE I
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2553-2558

PHASE II
2 new CoEs’
(2551)

TRANSITIONAL
PHASE

ศูนยความเปนเลิศนวัตกรรมทางเคมี
ศูนยความเปนเลิศดานปโตรเคมีและวัสดุ
ศูนยความเปนเลิศดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส
ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม

2558-2563

2564-2579

Research and
Technology
Innovation

Commercialization
and Sustainable
Development

PHASE III
2 new CoEs’
(2558)

7) ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
8) ศูนยความเปนเลิศดานอนามัยสิ่งแวดลอมและพิษวิทยา
9) ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
10) ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร
11) ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีทางการแพทย

การขับเคลื่อนส�ำคัญ ในปีช่วงปี พ.ศ. 2553 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในขณะนั้น
ได้จัดท�ำโครงการ “มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” ท�ำให้เกิดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research
Universities) จ�ำนวน 9 แห่ง ทีป่ ระกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาพที่ 1.22 กราฟแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของ 16 มหาวิทยาลัยไทยจาก Scopus Database
ปี พ.ศ. 2548-2552 ใช้ส�ำหรับการคัดเลือกมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
International Reserch Publications Record of Thai Universities Scopus Database 2009
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ป พ.ศ. 2548-2552 ใชสําหรับการคัดเลือกมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
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สกอ. ได้ให้การสนับสนุนเงินวิจัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2554-2558) ภายใต้งบประมาณ
“โครงการไทยเข้มแข็ง” มีกรอบวงเงินเริม่ ต้น 12,000 ล้านบาท ต่อมาเมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ส�ำนักงบประมาณ
ได้มกี ารปรับลดกรอบวงเงินเหลือเพียง 5,000 ล้านบาท นอกจากกลุม่ มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัย
ระดับกลางของรัฐ อีก 70 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง และมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 40 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย
จาก สกอ. เช่นกัน โดยสถาบันอุดมศึกษากลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนในโครงการวิจัยที่เป็นโครงการในสาขาวิชาเด่น
และจ�ำเพาะของแต่ละสถาบันในการมุ่งเน้นการค้นหาความรู้ ความเข้าใจชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ดิน-น�้ำ-ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติได้ปดิ โครงการในปี พ.ศ. 2560 ได้สร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่ นักศึกษาระดับปริญญา
โท 1,355 คน ปริญญาเอก 755 คน นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในโครงการวิจยั กลุม่ เกษตร
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพจ�ำนวน 18 โครงการ พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present
Value) อยู่ระหว่าง 14-48,891 ล้านบาท มีอัตราส่วนผลที่ให้ต่อต้นทุน (B/C Ratio) อยู่ระหว่าง 3.56-139.70
คือทุกโครงการวิจัยมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจโดยมีผลต่อการลงทุนไม่ต�่ำกว่า 3 เท่าและสูงสุดถึง 140 เท่า
ภาพที่ 1.23 ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในประเทศไทย จาก Scival ปี พ.ศ. 2554-2559
หนวยงานอื่น

9%
มหาวิทยาลัย วิจัย 9 แหง

26%

Thailand
Publications
in SciVal
2011-2016

65%

สถาบันอุดมศึกษา 35 แหง

หากพิจารณาศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์นโยบายในการยกระดับขีดความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกตามบริบทของการพัฒนาในขณะนั้น
เมื่อสืบค้นจากฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จะพบว่า มากกว่าร้อยละ 90 ของผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในช่วงปี พ.ศ. 2554-2559 มาจากมหาวิทยาลัย 44 แห่ง ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2554-2559 โดยโปรแกรม Scival พบว่า ร้อยละ 65 เป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยวิจัย 9 แห่ง
ในขณะทีอ่ กี ร้อยละ 26 มาจากสถาบันอุดมศึกษา 35 แห่ง และอีกร้อยละ 9 เป็นงานวิจยั ของหน่วยงานอืน่ ๆ ในประเทศ
ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษา
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สถาบันอุดมศึกษาเป็น Key Drivers ที่ส�ำคัญของระบบวิจัยของประเทศไทย

จากฐานข้อมูล Scopus ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 (ค.ศ. 2014-2018) พบว่าสถาบันอุดมศึกษามีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2557 รวม 14,165 เรื่อง เพิ่มเป็น
20,127 เรื่องในปี พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 42 ของปี พ.ศ. 2557 และมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษารวม 81,524 เรื่อง เมื่อคิดจากผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในส่วนของประเทศไทย
คิดเป็นถึงร้อยละ 88 ของผลงานที่ตีพิมพ์ทั้งหมดของประเทศในฐานข้อมูล Scopus
ภาพที่ 1.24 ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของ 44 สถาบันอุดมศึกษา

Scholarly Output

Thailand Publications in SciVal 2014-2018
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Citation Count

Mahidol University
Chulalongkorm University
Chiang Mai University
Khon Kaen University
Kasetsart University
Prince of Songkla University

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Thammasat University
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Suranaree University of Technology

ในส่วนของ Citation Index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของผลงานวิจัยนั้น พบว่ามีเพียง 10 มหาวิทยาลัย
วิจัยเท่านั้นที่มีจ�ำนวน Cumulative Citation Index เกิน 10,000 ในฐานข้อมูล SCOPUS ในปี พ.ศ. 2557-2561
(ภาพที่ 1.24) ดังนั้น Citation index และ International Patent (ภาพที่ 1.25) เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ทีส่ ง่ ผลถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ของ Intentional
Institute for Management (IMD) และ World Economic Forum (WEF) อีกด้วย
ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษา
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ภาพที่ 1.25 รายละเอียดด้านค�ำขอสิทธิบัตร จ�ำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนและความหลากหลายของประเภท
สิทธิบัตรที่ยื่นค�ำขอ (ข้อมูลจากฐานข้อมูลนานาชาติ Patent Lens มกราคม 2560)
Immunoglobulins
from tumor cells

ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2559 (Source : Patent Lens)
Nucleosides
or nucleotides
PeptidesAntiviral

Immunoglobulins

Viral
Antigens

Immobilized
Enzymes with
carbohydrates

Antiviral

Inactivation
or attenuation
of virus

Method or apparatus
for hybridization
Retinol compound

Immobilized
Enzymes
with gel

Flowering
Plants

Animal feeds

Derivatives of
cyclohexanes

Apparatus for
Enzymology or
Microbiology

Cell & Tissue
Culture

Tin compound

Mutation
or Genetic Engineering
of plant cells

Antiviral
antigen

80

Measuring
of nucleic
acids

จํานวนคําขอทั้งหมด
คําขอรับสิทธิบัตรที่ยังไมรับจดทะเบียน
สิทธิบัตรที่รับจดทะเบียนแลว
จํานวน Family

70
60
50
40
30
20
10
0

Mahidol

Chulalongkorn Kasetsart

Chiang Mai

KMUTNB

KMITL

Khon Kaen

Prince
of Songkla

KMUTT Ramkhamhaeng Naresuan

Suranaree
University
of Technology

Applicants

MU

CU

KU CMU KMUTNB KMITL KKU PSU KMUTT RU

NU

SUT

จ�ำนวนค�ำขอทั้งหมด

75

37

37

19

10

8

8

9

1

3

1

1

ค�ำขอรับสิทธิบัตรที่ยังไม่รับจดทะเบียน

38

27

24

14

7

5

7

5

1

2

1

1

สิทธิบัตรที่รับจดทะเบียนแล้ว

22

8

8

4

2

3

1

1

0

0

0

0

จ�ำนวน Family

21

18

12

9

3

3

4

6

0

1

0

0

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
ในการยกระดับการวิจยั พัฒนาเพือ่ สร้างนวัตกรรมเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โครงการประชารัฐกลุม่ D1
จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยในระดับ Technology Readiness Level 4 ขึ้นไป เพื่อกระตุ้น
ให้มกี ารน�ำผลงานวิจยั ประยุกต์ Proof-of-Concept ไปผลิตเป็น Laboratory Prototype เพือ่ กระตุน้ ภาคอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษา
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ให้มาร่วมต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 1.416 พันล้านบาท ส�ำหรับผู้บริหาร
โครงการ Innovation Hub ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มอบหมาย
ให้มีประธานและคณะท�ำงานประจ�ำ Innovation Hub 5 กลุ่มสาขา ดังนี้ คือ 1. Agriculture and Food
2. Aging Society 3. Smart City 4. Smart Energy และ 5. Creative Economy ซึง่ มีระยะเวลาด�ำเนินการเพียงปีเศษ
โครงการ Innovation Hub นี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการให้ Block Grant แก่ผู้ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการวิจัย
ท�ำให้เกิดผลิตผลที่มีนวัตกรรมชนิด Technology-based จ�ำนวนมาก

สถาบันอุดมศึกษาไทยบนเวทีโลก

การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกจากกระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้เกิดการส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
ทั่วทุกมุมโลก ท�ำให้เกิดการรับรู้ และเปรียบเทียบในด้านคุณภาพ ซึ่งไม่เว้นแม้แต่สถาบันอุดมศึกษา เป็นการสะท้อน
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา และขีดความสามารถในการพัฒนาของประเทศ หากพิจารณาจากการจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษาทัว่ โลกทัง้ จาก THE World University Ranking และ QS World University Rankings พบว่า
มีสถาบันอุดมศึกษาของไทยส่วนหนึ่งได้รับการจัดอันดับ รวมทั้งได้รับการยอมรับบนเวทีโลก
ภาพที่ 1.26 อันดับสถาบันอุดมศึกษาไทยใน THE World University Ranking 2019-2020
Rank

Thai University

Teaching 30% Research 30% Citations 30%

Income
International
Total
from 2.5%
7.5%
Outlooks
Scores
Industry

601-800 Mahidol University

31.6

9.48

21

6.3

45.2

13.56

73.4

1.84

46.1

3.46 34.63

601-800 Mae Fah Luang University

14.4

4.32

9

2.7

74.4

22.32

34.5

0.86

50.6

3.80 34.00

801-1000 Chulalongkorn University

31.5

9.45

21.7

6.51

22.2

6.66

64.8

1.62

37.8

2.84 27.08

1001+

King Mongkut’ s University
of Technology Thonburi

17.3

5.19

16.7

5.01

23.6

7.08

74

1.85

29.2

2.19 21.32

1001+

Suranaree University of
Technology

19.7

5.91

12.3

3.69

27

8.1

44.5

1.11

32.1

2.41 21.22

1001+

Khon Kaen University

21.6

6.48

12

3.6

18

5.4

55.2

1.38

31.1

2.33 19.19

1001+

Chiang Mai University

20.8

6.24

14.2

4.26

18

5.4

48.6

1.22

32.8

2.46 19.58

1001+

King Mongkut’ s Institute
of Technology Ladkrabang

17.8

5.34

19.5

5.85

6.7

2.01

82

2.05

19.6

1.47 16.72

1001+

Kasetsart University

18.6

5.38

12.8

3.84

10.3

3.09

59.8

1.50

37.1

2.78 16.79

1001+

Prince of Songkla University

18.1

5.43

10.1

3.03

17.6

5.28

35.4

0.89

32.6

2.45 17.07

1001+

Thammasat University

18.6

5.58

11.7

3.51

11.7

3.51

38.9

0.97

34.4

2.58 16.15

1001+

Srinakharinwirot University

19.9

5.97

8.4

2.52

12.6

3.78

40.6

1.02

20.9

1.57 14.85

1001+

Silpakorn = University

15.5

4.65

8.3

2.49

13.6

4.08

39.9

1.00

27.5

2.06 14.28

1001+

Naresuan University

17.7

5.01

7.8

2.34

12.6

3.78

34.9

0.87

35.9

2.69 14.70

1001+

Mahasarakhham University

18.5

5.55

8

2.4

11

3.3

35.5

0.89

26.1

1.96 14.10

1001+

King Mongkut’ s University
of Technology North Bangkok

15.1

4.53.

9.9

2.97

10.1

3.03

41.9

1.05

20.9

1.57 13.15
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การจัดอันดับโดย THE World University Ranking 2019-2020 พบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาของไทย 16 แห่ง
ได้รับการจัดอันดับ และมีสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับต�่ำกว่า 1,000 อันดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามล�ำดับ (ภาพที่ 1.26) โดยมีค่าคะแนนรวม
จากดัชนีด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง และการยอมรับในระดับนานาชาติ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2018-2019 (ภาพที่ 1.27)
ภาพที่ 1.27 ค่าคะแนนรวมสถาบันอุดมศึกษาไทยใน THE World University Ranking 2018-2020
THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2018-2020

2018
2019
2020

OVERALL SCORE
30.8

1. MU (601-800)
2. MFU (601-800)

32.9

34.6

34.0
22.5

3. CU (1001+)
4. KMUTT (1001+)

21.2

27.1

26.0

20.7
21.3

5. SUT (1001+)

25.4

23.1
23.3

19.9
19.5
19.6

6. CMU (1001+)

17.5
18.5
19.2
16.7
17.0
17.1
15.6
15.8
16.8
17.2
16.2
16.7

7. KKU (1001+)
8. PSU (1001+)
9. KU (1001+)
10. KMITL (1001+)
11. TU (1001+)

16.2

12. SWU (1001+)

14.9

13. NU (1001+)

14.4
14.7

14. SU (1001+)

14.3

15. MSU (1001+)
16. KMUTNB (1001+)

ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษา
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ภาพที่ 1.28 อันดับสถาบันอุดมศึกษาไทยใน QS World University Ranking 2018
สถาบันอุดมศึกษาไทยบนเวทีโลก

สถาบันอุดมศึกษาไทยใน QS World University Rankings 2018
1

100

200

300

400

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มหิดล

RANK

245

334

500

600

700
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1000

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ธรรมศาสตร เกษตรศาสตร

551-600

601-650

751-800

801-1000

หากพิจารณาการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2018 พบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาไทย 8 แห่ง
ที่ได้รับการจัดอันดับ โดยอยู่ในช่วงอันดับที่ 200 ถึง 500 รวม 2 แห่ง (ภาพที่ 1.28) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศ
มาเลเซียจะพบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับรวม 9 เเห่ง มีจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกับของประเทศไทย
โดยอยู่ในอันดับต�่ำกว่า 200 จ�ำนวน 1 แห่ง และอยู่ในช่วงอันดับ 200 ถึง 500 จ�ำนวน 4 แห่ง
ดังนัน้ การจะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทัง้ ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นทีย่ อมรับ
บนเวทีวชิ าการทัง้ ในระดับภูมภิ าค และระดับโลก จ�ำเป็นจะต้องสร้างผลงานวิจยั และองค์ความรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถใช้
ในการอ้างอิง และน�ำไปจดสิทธิบัตร จนไปสู่การสร้างนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างแท้จริง ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญ
คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งการปรับสัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้มีความเหมาะสม ที่จะส่งผลให้สัดส่วนของงานวิจัยต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสูงขึ้น เพื่อเป็นกลไกหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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1.4  บทบาทของอุดมศึกษาในบริบทปัจจุบัน
ตามพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 26 ก�ำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ�ำนาจ
ดังต่อไปนี้ 1) การจัดการศึกษา 2) การวิจยั และการสร้างนวัตกรรม 3) การบริการวิชาการแก่สังคม 4) การทะนุบำ� รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) หน้าที่และอ�ำนาจอื่นตามที่กฎหมายก�ำหนด
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกระบบอุดมศึกษาเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับประเทศส�ำหรับถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาได้อย่างชัดเจน
รวมถึงการวิเคราะห์สถิตเิ พือ่ ให้ทราบถึงศักยภาพปัจจุบนั สาระส�ำคัญทัง้ หมดนีจ้ ะน�ำมาสรุปเป็นบทบาทของอุดมศึกษา
ในบริบทปัจจุบัน (SWOT Analysis) ได้ดังนี้

จุดแข็ง Strengths

• สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันหลักทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในการสร้างสรรค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมไทย
• สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระและแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลาย เปิดกว้างทางโอกาส
ต่อการเข้าถึงทางการศึกษา และเพียงพอต่อการรองรับประชากรเข้าสู่ระบบ
• อุดมศึกษาบูรณาการท�ำงานกับหลายภาคส่วนจนเกิดเป็นภาคีเครือข่าย (Consortium) ที่เข้มแข็งทั้งในระดับ
นานาชาติ ระดับประเทศ และระดับชุมชนเชิงพื้นที่
• สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งการผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยทางวิชาการ โดยการน�ำงานวิจัยไปถ่ายทอด
เพื่อใช้ประโยชน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
• อุดมศึกษาไทยมีความเป็นสากลในการจัดการเรียนการสอน เช่น การเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ
การร่วมทุนหรือร่วมมือของสถาบันต่างชาติกับสถาบันอุดมศึกษาหรือภาคเอกชนของประเทศ

จุดอ่อน Weaknesses

• สถาบันอุดมศึกษายึดติดกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งทางกลไกงบประมาณและการบริหารจัดการ
แบบภาครัฐ ส่งผลให้การพัฒนาประสิทธิภาพเชิงบริหารมีลักษณะอ่อนแอปรับตัวล่าช้า
• สถาบันอุดมศึกษายังต้องเผชิญปัญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการตนเอง ส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การเปิดสอนหลายหลักสูตรเพื่อเพิ่มรายได้ ขาดการพัฒนาจุดเด่นอันเป็น
อัตลักษณ์ของสถาบัน
• นักวิจยั และผลงานวิจยั ยังกระจุกตัว อีกทัง้ ปัญหาความสมดุลระหว่างภาระงานวิจยั กับภาระงานสอนของอาจารย์
• คุณภาพของระบบเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ต�่ำ เช่น ขาดระบบประเมินผลการด�ำเนินงานเชิงคุณภาพ
ขาดระบบวางแผนการผลิตก�ำลังคนทั้งในและนอกระบบอุดมศึกษา ขาดระบบการประเมินผลด้านการวิจัย
ในภาพรวมของประเทศ ขาดดัชนีวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตและความสูญเปล่าทางการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศยังขาดคุณภาพทีด่ ที ถี่ กู ต้องและทันสมัยเป็นปัจจุบนั ตลอดจนการจัดการเชิงระบบ
ที่รองรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
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โอกาส Opportunities

• วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลและโลกาภิวัตน์ (Globalization) จะเป็นแรงขับเคลื่อน
ให้เกิดโอกาสต่อการปรับเปลี่ยนและพลิกโฉมอุดมศึกษา (Reinventing University)
• คนรุ่นใหม่ (Gen-Z) มีความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เกิดแรงจูงใจ
ให้อุดมศึกษาพยายามแสวงหาวิธีการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
• อุดมศึกษามีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นส่งผลต่อการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไป
เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่ครอบคลุมถึงวัยผู้สูงอายุ และวัยแรงงาน
• นโยบายของรัฐเห็นความส�ำคัญกับการผลิตก�ำลังคนในระดับอุดมศึกษาและงานวิจัยคุณภาพสูง เพื่อเป็นกลไก
ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ

อุปสรรค Threats

• การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐจะมีเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดมากยิ่งขึ้น ท�ำให้อุดมศึกษาต้องพึ่งพาตนเองสูงขึ้น
อาจน�ำไปสู่อุดมศึกษาเชิงพาณิชย์และการจัดการศึกษาที่ต�่ำกว่ามาตรฐาน
• กระแสการแข่งขันทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ซึ่งการเคลื่อนย้ายก�ำลังคนอุดมศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้น�ำกลับมาพัฒนาประเทศเป็นสิ่งจ�ำเป็นเร่งด่วน แต่อุดมศึกษายังไม่สามารถ
ปรับบทบาทใหม่ให้ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ
• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศที่หดตัวลง ท�ำให้ประชากรวัยอุดมศึกษา (18-22 ปี) ลดลง
ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งต้องเร่งปรับตัวให้รองรับภาวะความเสี่ยงทางการเงิน
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Strengths

Opportunities
• วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล
และโลกาภิวัตน (Globalization) จะเปน
แรงขับเคลื่อนใหเกิดโอกาสตอการพลิกโฉม
อุดมศึกษา (Reinventing University)
• คนรุนใหม (Gen-Z) มีความตองการพัฒนา
ความรูและทักษะใหมอยางตอเนื่องตลอดเวลา
• อุดมศึกษามีกลุมเปาหมายที่กวางขึ้น
• นโยบายของรัฐเห็นความสําคัญของการผลิตกําลังคน
และงานวิจัยคุณภาพสูง เพื่อเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ

• การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐจะมีเงื่อนไขและ
ขอจํากัดมากยิ่งขึ้น
• กระแสการแขงขันทางการศึกษาในะดับอุดมศึกษา
มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศ
• ประชากรวัยอุดมศึกษา (18-22 ป) ลดลง จนสงผลกระทบ
ตอจํานวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งตองเรงปรับตัว
เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน

Weaknesses

• ยึดติดกับการสนับสนุนจากภาครัฐ (กลไกงบประมาณและการบริหาร
แบบภาครัฐ) สงผลใหการพัฒนามีลักษณะออนแอปรับตัวลาชา
• ปญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบ
• นักวิจัยและผลงานวิจัยยังกระจุกตัว/ปญหา
ความสมดุลระหวางภาระงานวิจัยกับภาระ
งานสอนของอาจารย
• คุณภาพของระบบเทคโนโลยีและการวิเคราะหตาํ่
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• สถาบันหลักทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมถึงพัฒนาทุนมนุษย
• สถาบันอุดมศึกษามีความเปนอิสระและแหลงรวบรวมองคความรู
ที่ความหลายหลาย เปดกวางทางโอกาส
ตอการเขาถึงทางการศึกษา
• ภาคีเครือขาย (Consortium) ที่เขมแข็ง
• แหลงการผลิตนักวิจยั และผลงานวิจยั
ทางวิชาการ
• อุดมศึกษาไทยมีความเปนสากลในการจัด
การเรียนการสอน

บทบาทของอุดมศึกษาในบริบทปจจุบัน

ภาพที่ 1.29 SWOT ของอุดมศึกษาไทย
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2.1  เจตนารมณ์ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของแผน
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) การพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
การเปลีย่ นผ่านสูเ่ ศรษฐกิจ และสังคมดิจทิ ลั (Digitization) การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรและรูปแบบการใช้ชวี ติ
ของคนในสังคมไทย อาทิ อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง การเคลื่อนย้ายของผู้คนเข้าสู่สังคมเมือง
และการพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามเป็นเมืองมากขึน้ (Urbanization) ความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualization) ตลอดจน
ภาวะการพึ่งพาอาศัยกันมากยิ่งขึ้น (Communization) ปัจจัยข้างต้นนี้ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ประกอบกับ นโยบายของรัฐบาลวางทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
โดยอาศัยศักยภาพของการอุดมศึกษาในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนคุณภาพและสมรรถนะสูง การสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงอุดมศึกษา และองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมใหม่ ๆ ตอบโจทย์การพัฒนาสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ผลผลิต
ที่เกิดจากอุดมศึกษาดังกล่าว จ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบอุดมศึกษาใหม่ ที่สร้างระบบการขับเคลื่อนทั้งความมั่นคง
ทางการเงินในระบบอุดมศึกษา การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูงในระบบอุดมศึกษา การบริหารและธรรมาภิบาล
การสร้างภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และชุนชน และการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาอุดมศึกษา ให้สามารถ
เกิดศักยภาพสูงสุดต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ น�ำไปสู่การจัดท�ำแผนด้านการอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายหลัก
เพือ่ พัฒนาคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาของคนในประเทศอย่างยัง่ ยืน และมุง่ เน้นให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่ง
สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ตลอดจนการสร้างหลักสูตรชั้นน�ำที่สามารถผลิตและพัฒนาก�ำลังคนที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับระดับสากล ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดเจตนารมณ์ของแผน การขับเคลื่อนแผน
ด้านการอุดมศึกษา ดังนี้
1. อุดมศึกษาไทยน�ำการพัฒนา เปิดโอกาสการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้มคี วามสามารถ
ทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
3. อุดมศึกษาไทยบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาของศาสตร์และวิชาการ
รวมถึงการเรียนรู้ที่จะบูรณาการข้ามศาสตร์
4. อุดมศึกษาไทยพัฒนาคุณภาพสู่สากล เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หมายเหตุ : แผนด้านการอุดมศึกษาฯ ฉบับนี้จัดท�ำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการด�ำเนินการตามพันธกิจ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติฯ ผ่านกระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านการอุดมศึกษา
และการท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี รวมถึงการยกระดับกลไกการขับเคลือ่ น และการปฏิรปู จากส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ และแนวทางที่ก�ำหนดในแผนนั้น สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั้งเอกชน และนอกสังกัดของกระทรวงสามารถ
น�ำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการด�ำเนินการตามพันธกิจ เพื่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และค�ำว่า “สถาบันอุดมศึกษา”
ที่จะใช้ต่อไปในเอกสารแผนฯ นี้ หมายรวมถึง สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงนอกสังกัดของกระทรวง
ที่ให้การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

แผนด้านการอุดมศึกษา

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

วิสัยทัศน์
“อุดมศึกษาสร้างคน สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์ของแผน

1. เพื่อยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว สร้างปัญญาให้สังคมไทยและสังคม
โลก ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ให้เป็นปัจจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความเป็นนานาชาติ
(Internationalization) ยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นแรงขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศและตอบโจทย์ยุคโลกาภิวัตน์
2. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้สามารถน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
มาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ครอบคลุมประชากรวัยเรียน วัยแรงงานและผูส้ งู อายุให้เข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน การสร้างงานและการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในท้องถิ่นหรือภูมิล�ำเนาของตนเอง
4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการก�ำกับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการตนเองของสถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพ ด้วยก�ำหนดจุดเน้น
เพือ่ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทีห่ ลากหลายให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศในมิตติ า่ ง ๆ (Reinventing
University) ความสัมพันธ์แผนด้านการอุดมศึกษากับแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ของแผน

ยุทธศาสตรชาติ
ระดับ 1

ระดับ 2

แผนแมบท
23 ฉบับ

แผนปฏิรูปประเทศ
11 ดาน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฯ

นโยบายและยุทธศาสตร ดาน อววน.
ระดับ 3

แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน
ของประเทศ พ.ศ. 2564-2570

อางอิงจาก : เอกสารประกอบการบรรยายของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ
FUNCTION AGENDA AREA

เปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ

เปาหมายการ
พัฒนาประเทศ
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เป้าหมาย 3 : สถาบันอุดมศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณ์/จุดแข็ง
เพื่อให้เกิดคุณภาพในระบบอุดมศึกษา
เป้าหมายย่อย
3.1 ระบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.2 การใช้จ่ายงบประมาณที่มีผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่าต่อการลงทุน
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Performance-Based)
3.3 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาแบ่งกลุ่มตามผลลัพธ์
(Outcome-based) สอดคล้องตามอัตลักษณ์
และความต้องการของชุมชน/พื้นที่
3.4 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขีดความสามารถสู่สถาบันอุดมศึกษา
ชั้นน�ำ (Global University Ranking)
3.5 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อการจัดการศึกษาและวิจัย
ที่ไม่ใช่ประโยชน์ทางการค้า (Non-Commercial)

เป้าหมาย 2 : งานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เป้าหมายย่อย
2.1 ขีดความสามารถในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมของ
อุดมศึกษาที่น�ำไปสู่การใช้งานจริง และสร้างโอกาสทางธุรกิจ
(Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator
และ Accelerator)
2.2 ระบบรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการสืบค้นที่เอื้อต่อการอ้างอิงทางวิชาการ
และน�ำไปใช้ประโยชน์
2.3 เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้มีความเป็นเลิศ
(นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรศักยภาพสูง)
2.4 เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพของนักวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษา (Career path)
2.5 ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างพอเพียง
2.6 อุปสรรคที่เป็นภาระต่อการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ในสถาบันอุดมศึกษาลดลง
2.7 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพส่งต่อผลงานสู่สังคม
และเศรษฐกิจ (Research Administration
and Support Office)
2.8 ระบบประเมินผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

เป้าหมายย่อย
1.1 บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (Desired Characteristics)
โดยมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาชีพ และทักษะการด�ำรงชีวิต
(Soft & Hard Skills)
1.2 อุดมศึกษาผลิตและพัฒนาก�ำลังคนสอดคล้องกับเป้าหมาย
และตอบโจทย์ประเทศทัง้ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
1.3 ผู้เรียนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(Equality in Access) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
Learning, Credit Bank)
1.4 ประชากรวัยแรงงานได้รับการพัฒนา และยกระดับทักษะ
เพื่อการท�ำงาน (Re Skills, Up Skills & New Skills)
1.5 กระบวนการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และยืดหยุ่น
เหมาะสมกับผู้เรียน (Enhancing Curriculums for Desired
Learning Outcomes)
1.6 ภาคีทั้งภาคสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
สถาบันวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศมีสว่ นร่วมในการก�ำหนด
และพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิต (Degree)
และการพัฒนาก�ำลังแรงงาน (Non-Degree)
1.7 อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาหลักสูตร การจัด
การเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์
เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ
1.8 บุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จ�ำเป็น
ต่อการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
1.9 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผูเ้ รียนทุกกลุม่
ในสถาบันอุดมศึกษา (Campus Life & Universal Design)

วิสยั ทัศน์
“อุดมศึกษาสร้างคน สร้างปัญญา เพือ่ พัฒนาสังคมไทยอย่างยัง่ ยืน”

เป้าหมาย 1 : ก�ำลังคนมีคุณภาพ
และปริมาณรองรับการพัฒนาประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก

แผนผังยุทธศาสตร์
เพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา

ภาพที่ 2.2 แผนผังยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
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แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
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ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต
(Lifelong Learning) (5 กลยุทธ์)
แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของ
ก�ำลังคน (Quality & Manpower Competencies
Enhancement) (5 กลยุทธ์)
แนวทางที่ 3 การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง
(Enhancement of Brainpower &
Concentration of Talents) (3 กลยุทธ์)

ยุทธศาสตร์ 1
พัฒนาศักยภาพคน
(Capacity Building)

ตัวชี้วัด
1. Critical thinking in teaching by WEF ดีขนึ้ (1.1) (1.4) (≤80th)
2. Skillset of Graduates by WEF ดีขนึ้ (1.1) (1.2) (1.3) (≤60th)
3. Digital skills among active population by WEF ดีขึ้น
(1.1) (1.2) (1.4) (≤62th)
4. Ease of finding skilled employees by WEF ดีขึ้น (1.4)
(≤80th)
5. English Proficiency by IMD ดีขึ้น (1.1) (1.2) (≤70th)
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น (สถานภาพการท�ำงานของ
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาภายในระยะ 1 ปี หลังจากการจบการศึกษา)
(1.2) (85%)
7. สัดส่วนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร
ที่มีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้น (1.5) (1.6)
(สอวช.) (17%)
8. สัดส่วนนักศึกษารวมสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสูงขึ้น :
สายอื่น (1.2) (65 : 35)
9. สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการจ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาสูงขึน้
(ป.เอก : ต�ำ่ กว่า ป.เอก) (1.7) (50 : 50)
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครือ่ งมือ
ทางการศึกษาส�ำหรับผูพ้ กิ ารสูงขึน้ (1.9) (SDGs 4.A) (100%)

ยุทธศาสตร์ 2
ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา
(Research Ecosystem Building)
แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 การวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Research Innovation and Technology
Transfer) (6 กลยุทธ์)
แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานหรือปัจจัยเอื้อ
ภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรม (2 กลยุทธ์)

6.
7.

5.

4.

3.

2.

1.

ตัวชี้วัด
Patent application ดีขึ้น (applications/million pop
by WEF) (2.1) (≤60th)
Scientific concentration R&D Productivity
by publication by IMD (2.1) (≤25th)
International co-invention (applications/million pop
by WEF) (2.3) (≤70th)
Research institutions prominence by WEF (2.1) (2.5)
(2.6) (2.8) (≤39th)
อันดับด้านความร่วมมือในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม (University-industry
collaboration in R&D/Multi-Stakeholder collaboration
by WEF) (2.3) (≤38th)
สัดส่วนนักวิจัยต่อประชากร 10,000 คน (2.4) (2.5) (25 คน)
ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
จากฐานข้อมูล Scopus (2.8) (22%)

ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

แนวทางที่ 4

แนวทางที่ 3

แนวทางที่ 2

แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management
and Good Governances) (3 กลยุทธ์)
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์
ที่หลากหลาย (Reinventing University)
(2 กลยุทธ์)
ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา
(Financial Security) (1 กลยุทธ์)
อุดมศึกษาดิจิทัล (1 กลยุทธ์)

ยุทธศาสตร์ 3
จัดระบบอุดมศึกษาใหม่
(Higher Education Transformation)
แนวทางที่ 1

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ตัวชี้วัด
จ�ำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ ITA
ร้อยละ 86 (3.1) (83 แห่ง)
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว ระดับ Digital Government Maturity
Model (Gartner) (เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา)
(3.1) (3.2) (3.5) (ระดับ 3)
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถ
ในการแข่งขัน (University Education by IMD)
(3.3) (3.4) (≤40th)
สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects
ใน 200 อันดับแรกเพิ่มขึ้น (3.3) (3.4) (12 แห่ง)
สถาบันอุดมศึกษาติดอันดับ 200 อันดับแรกของ
World Class University Ranking (3.4) (2 แห่ง)
กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา (3.2) (1 กองทุน)
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เป้าหมาย 2 : งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เป้าหมายย่อย

2.1 ขีดความสามารถในการวิจยั สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมของอุดมศึกษาทีน่ ำ� ไปสูก่ ารใช้งานจริง และสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ (Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator)
2.2 ระบบรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสืบค้นที่เอื้อต่อการอ้างอิงทางวิชาการ
และน�ำไปใช้ประโยชน์
2.3 เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิจยั และนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศให้มคี วามเป็นเลิศ
(นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรศักยภาพสูง)
2.4 เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (Career path)
2.5 ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างพอเพียง
2.6 อุปสรรคที่เป็นภาระต่อการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาลดลง
2.7 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพส่งต่อผลงานสู่สังคม
และเศรษฐกิจ (Research Administration and Support Office)
2.8 ระบบประเมินผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2564

2565

2566-2570

1. Patent application ดีขึ้น (applications/million pop by WEF) (2.1)

≤64th

≤62th

≤60th

2. Scientific concentration R&D Productivity by publication by IMD (2.1)

≤27th

≤26th

≤25th

3. International co-invention (applications/million pop by WEF) (2.3)

≤78th

≤76th

≤70th

4. Research institutions prominence by WEF (2.1) (2.5) (2.6) (2.8)

≤41th

≤40th

≤39th

5. อันดับด้านความร่วมมือในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับภาคอุตสาหกรรม (University-industry collaboration in R&D/
Multi - Stakeholder collaboration by WEF) (2.3)

≤39th

≤39th

≤38th

6. สัดส่วนนักวิจัยต่อประชากร 10,000 คน (2.4) (2.5)

25 คน

25 คน

25 คน

7. ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูล Scopus (2.8)

18%

20%

22%

ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
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เป้าหมาย 3 : สถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณ์/จุดแข็ง เพื่อให้เกิดคุณภาพ
ในระบบอุดมศึกษา
เป้าหมายย่อย

3.1 ระบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.2 การใช้จา่ ยงบประมาณทีม่ ผี ลสัมฤทธิแ์ ละคุม้ ค่าต่อการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (PerformanceBased)
3.3   กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาแบ่งกลุ่มตามผลลัพธ์ (Outcome-based) สอดคล้องตามอัตลักษณ์ และความต้องการ
ของชุมชน/พื้นที่
3.4 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขีดความสามารถสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำ (Global University Ranking)
3.5 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อการจัดการศึกษาและวิจัยที่ไม่ใช่ประโยชน์ทางการค้า (Non-Commercial)

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2564

2565

2566-2570

1. จ�ำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ ITA ร้อยละ 86 (3.1)

60 แห่ง

65 แห่ง

83 แห่ง

2. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)
(เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา) (3.1) (3.5)

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 3

3. การศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน
(University Education by IMD) (3.2) (3.3) (3.4)

≤42th

≤41th

≤40th

4. สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects
ใน 200 อันดับแรกเพิ่มขึ้น (3.3) (3.4)

7 แห่ง

8 แห่ง

12 แห่ง

-

1 แห่ง

2 แห่ง

5. สถาบันอุดมศึกษาติดอันดับ 200 อันดับแรกของ World Class University
Ranking (3.4)
6. กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา (3.2)

ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

1 กองทุน
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2.3  ยุทธศาสตร์และแนวทาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ
บัณฑิตและก�ำลังคน ระบบนิเวศวิจัย และอุดมศึกษาใหม่
ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building)
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก กระแสโลกาภิวัตน์ และนโยบายประเทศไทย 4.0 อุดมศึกษา
จึงต้องผลิตบัณฑิตและพัฒนาก�ำลังคนให้สามารถด�ำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า โดยบัณฑิตและก�ำลังคนดังกล่าว
ต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายและสามารถตอบโจทย์
ที่ท้าทายของประเทศ ซึ่งการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก�ำลังคนต้องสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดโอกาส
ให้ประชากรทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้พิการ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียม
ด้วยเหตุนี้ อุดมศึกษาจึงต้องปรับและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และยืดหยุ่นเหมาะสม
กับผู้เรียน ประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อก�ำหนดและพัฒนาหลักสูตรส�ำหรับผลิตบัณฑิต (Degree)
และพัฒนาก�ำลังแรงงาน (Non-Degree) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ รียน และการพัฒนาประเทศ
รวมถึงพัฒนาอาจารย์ให้มคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะศาสตร์ และเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะของบุคลากร เพือ่ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานในอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning)
เพื่อให้ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้สูงวัย สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูง เมื่อส�ำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
ที่จะช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวที่ดีขึ้นในอนาคต
กลยุทธ์ 1 ก�ำหนดแผนการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Provide Lifelong Learning Plan) (1.3) รัฐพึงจัดให้มี
แผนการเรียนรูต้ ลอดช่วงชีวติ โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดช่วงชีวติ ให้สอดคล้อง
กับแผน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรูแ้ ละบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาได้
โดยไม่มีขีดจ�ำกัด ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษา แต่จะเป็นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ในสถานภาพใด สถาบันอุดมศึกษาต้องให้บริการตลอดช่วงชีวิต
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กลยุทธ์ 2 สร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Access &
Equity in Higher Education) (1.3) สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ และเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยรองรับผูเ้ รียนทีม่ าจากครอบครัวผูม้ รี ายได้นอ้ ย ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร ความแตกต่างเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสเรียนจนส�ำเร็จ
ปริญญาตรี ทัง้ นี้ รัฐควรจัดเงินอุดหนุนการด�ำเนินงานทัง้ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาและผูเ้ รียน โดยในส่วนของผูเ้ รียน
อาจจัดเงินทุนการศึกษา เงินทุนให้กู้ยืม ทุนผูกพันเมื่อส�ำเร็จการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ หรือการสนับสนุนให้ท�ำงาน
ระหว่างเรียน
กลยุทธ์ 3 การจัดการศึกษาส�ำหรับผู้สูงอายุ (Education For The Elderly) (1.3) สถาบันอุดมศึกษา
จัดการศึกษาส�ำหรับผู้สูงอายุ เป็นการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถ
ดูแลตนเองได้ ดังนั้น การจัดการศึกษาส�ำหรับผู้สูงอายุ จึงต้องออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ตลอดจน
มีมาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างจากระบบการศึกษาปกติ
กลยุทธ์ 4 การเชื่อมโยง และสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาระดับอื่น (1.1) สถาบันอุดมศึกษาต้องเข้าไป
มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทั้งระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ในฐานะทีเ่ ป็นปัจจัยส่งต่อให้กบั ระบบอุดมศึกษา รวมทัง้ สามารถไปปฏิบตั งิ านในภาคการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการน�ำองค์ความรู้ และบุคลากรไปสนับสนุนตามความเชี่ยวชาญ เช่น อุดมศึกษาพี่เลี้ยง การอบรมอาชีวะชั้นสูง
และการผลิตและพัฒนาศักยภาพครูในระบบ
กลยุทธ์ 5 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มในสถาบันอุดมศึกษา (Campus Life &
Universal Design) (1.9) สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน และการด�ำเนินชีวิตของ
ผู้เรียนที่ไม่ควรอยู่ในอาคารเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีชีวิตอยู่นอกอาคาร มีสังคม มีการกีฬา มีกิจกรรม มีสถานที่
พักผ่อนส�ำหรับผู้เรียนที่เพียงพอ ซึ่งการออกแบบสถาปัตยกรรมในสถาบันอุดมศึกษาควรเป็นการออกแบบเพื่อคน
ทุกกลุม่ (Universal Design) โดยเป็นการออกแบบทีค่ ำ� นึงถึงการเข้าถึงการใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
ตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีความต้องการพิเศษ จนถึงผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (Special Needs) เช่น ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย และผูท้ มี่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา เป็นต้น ให้ได้รบั การศึกษาปราศจากอุปสรรค และการด�ำเนินชีวติ
ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างปกติสุข
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แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของก�ำลังคน (Quality & Manpower
Competencies Enhancement)
เพื่อพัฒนาก�ำลังคน ทั้งในระบบการศึกษาและผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานหรืออยู่ในกลุ่มนอกวัยเรียน (Non-Aged
Group) ให้มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม มีทักษะด�ำรงชีวิตส�ำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ได้รับการศึกษา
และการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการท�ำงาน
ที่หลากหลาย เป็นก�ำลังคนที่มีคุณลักษณะ 1) สมรรถนะเชิงวิชาการ 2) สมรรถนะการประกอบอาชีพที่มีทักษะ
การปฏิบัติงานรองรับงานในปัจจุบันและอนาคต และ 3) สมรรถนะการเป็นพลโลก สมรรถนะเหล่านี้จะช่วยให้
ก�ำลังคนสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 6 ปรับปรุงระบบการก�ำกับคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร (1.5) การจัดการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผลหลักสูตรต้องก�ำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในลักษณะผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)
อย่างชัดเจนตามอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนา
ประเทศ การจัดการเรียนการสอนต้องปรับให้สอดคล้องการใช้ชีวิตของผู้เรียนยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุ
ผลการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า และการวัดและประเมินผลต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการเรียนรู้
และพัฒนาการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งนี้ รัฐพึงสนับสนุนให้มีการก�ำกับ ตรวจสอบ
และประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ์ 7 วางแผนการผลิตบัณฑิตก�ำลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องตามศักยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความต้องการเพือ่ การพัฒนาประเทศ (1.1) (1.2) รัฐก�ำหนดกรอบนโยบายการผลิต
และพัฒนาก�ำลังคนที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศในกลุ่มสาขาตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve &
New Curve) เพื่อรองรับการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยมีกลไกการติดตาม และตรวจสอบ
ความต้องการก�ำลังคน สมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงาน การเปลี่ยนแปลงของอาชีพ ตลอดจนการประเมินศักยภาพ
ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ในลักษณะ Sandbox
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาก�ำลังคนรูปแบบใหม่ทเี่ อือ้ ต่อการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ สถาบันอุดมศึกษา
ต้องผลิตและพัฒนาก�ำลังคนตามกรอบนโยบายของรัฐ โดยผู้เรียนต้องมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มีทักษะรองรับศตวรรษที่ 21
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กลยุทธ์ 8 การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�ำงาน (Cooperation and Work Integrated
Education : CWIE) (1.5) อุดมศึกษาสนับสนุนการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการกับการท�ำงานให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนา
สมรรถนะของบัณฑิต ทั้งสมรรถนะเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพและการเป็นพลโลก ที่ไม่สามารถบรรลุผลได้จากการจัด
การเรียนการสอนภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งการท�ำงานในอนาคตมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสูง ประกอบกับ
ความรู้และทักษะใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำรงชีพจะเกิดขึ้นในโลกของการท�ำงานเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ สถาบัน
อุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้ออกแบบและวางแผนการจัดการศึกษา และอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ฉะนั้น การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท�ำงาน จึงต้องด�ำเนินการด้วย
ความระมัดระวัง โดยการบูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและในสถานประกอบการให้เหมาะสม
กลยุทธ์ 9 การปรับระบบการศึกษาเพื่อรองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน (Re Skills & Up Skills & New Skills)
(1.3) (1.4) (1.5) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้ได้รบั ความรู้ และเพิม่ พูนทักษะแบบจ�ำเพาะ
เป็นหลัก โดยการจัดระบบการศึกษาอย่างยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับทักษะความต้องการของผู้เรียน เช่น การศึกษา
ในหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ทั้งนี้ รัฐต้องจัดให้มีระบบการเทียบโอนประสบการณ์การท�ำงานกับการเรียนรู้
และมีระบบการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดท�ำระบบ
Clearing House เพื่อจับคู่ (Matching) เพื่อให้ได้ก�ำลังคนที่มีทักษะสอดคล้องหรือตรงกับความต้องการ
ภาคการผลิต
กลยุทธ์ 10 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองของผู้เรียน (1.1) (1.2) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น
พลเมืองคุณภาพ ภายใต้การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข สามารถแสดงศักยภาพ
ที่แท้จริง โดยมุ่งส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกด้าน เช่น การปฏิบัติตนตามหลักการพื้นฐาน
การเป็นพลเมือง มีวิถีชีวิตแบบวิถีประชาธิปไตย และใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินชีวิต การใช้
เหตุผล การเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ การเคารพสิทธิเสรีภาพ การเคารพกฎหมาย การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ การคิดวิเคราะห์ การคิดค�ำนวณ การเข้าใจตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถ
ในการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ การเข้าใจมิติสัมพันธ์ การเสริมทักษะดนตรี การสร้างสมดุลในการเคลื่อนไหว
ร่างกาย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้องโดยสอดแทรก
การปลูกฝังวินัย จริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
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แนวทางที่ 3 การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of Brainpower & Concentration
of Talents)
เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1) สามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดึงดูด
ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และผู้บริหาร ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติสนับสนุนการด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 2) เป็นชุมชนทางวิชาการที่มีศักยภาพสูง
มีความหลากหลาย มีจุดเน้น จุดแข็งที่แตกต่างกันซึ่งล้วนสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และ 3) เพื่อให้มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากลเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก เป็นจุดดึงดูดนักวิชาการจากทั้งโลก
มาร่วมพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ 11 ยกระดับคุณวุฒิ และต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ (1.7) (1.8) สถาบันอุดมศึกษาก�ำหนด
แนวทาง และการสนับสนุนที่เหมาะสมส�ำหรับยกระดับคุณวุฒิ และต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และบุคลากร
สายวิชาการให้มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัยสร้างองค์ความรู้
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นน�ำเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
การพัฒนาต�ำแหน่งทางวิชาการ โดยใช้ผลงานจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคสังคม ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ท�ำการสอนมาระยะหนึ่งออกไปเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical Leave)
จากหน่วยงานนอกสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อน�ำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้มาพัฒนาตนเอง
กระบวนการเรียนการสอน และการวิจัย
กลยุทธ์ 12 สนับสนุนกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา (1.7) (1.8) รัฐและสถาบัน
อุดมศึกษาส่งเสริมกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ โดยสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์และบุคลากรคุณภาพสูง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Reverse Brain Drain) เข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนวิชาการของประเทศ
รวมทั้งชักจูงผู้ประสบความส�ำเร็จในภาคเอกชน ภาครัฐ มีโอกาสมาช่วยงานวิชาการ และงานวิชาชีพในสถาบัน
อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันแต่ละแห่ง
กลยุทธ์ 13 สังคมวิชาการระดับโลกยอมรับบทบาทของนักวิชาการ (1.7) (1.8) สถาบันอุดมศึกษาต้องผลักดัน
บทบาทของนักวิชาการ และชุมชนวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยรัฐ
พึงจัดสรรทรัพยากรให้ตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น รวมทั้งลดทอนกฎระเบียบอันเป็นข้อจ�ำกัดของ
การพัฒนาผลงานวิชาการ ซึ่งจะสนับสนุนบุคลากรที่ถูกคัดเลือกและสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมเหมาะสม
มีความเป็นไปได้สูงเท่านั้น เพื่อให้นักวิชาการและสถาบันอุดมศึกษานั้นเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับและยกย่องให้เป็น
สถาบันระดับโลก
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building)
จากสภาวะการติดกับดักรายได้ปานกลางของประเทศ และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปัจจุบนั ส่งผลต่อความท้าทายให้กบั สถาบันอุดมศึกษาซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของกลไกการขับเคลือ่ นในการพัฒนาประเทศ
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เช่น ระบบรวบรวม
องค์ความรู้ งานวิจยั และนวัตกรรม เครือข่ายความร่วมมือทัง้ ในและต่างประเทศ ทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ
หน่วยบริหารงานด้านการวิจัย และระบบประเมินผลงานวิจัย อย่างไรก็ตาม อุดมศึกษาควรส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางเส้นทางสายอาชีพของนักวิจัย รวมถึงการลดอุปสรรคที่เป็นภาระต่อการสร้างงานวิจัย เพื่อให้อุดมศึกษาสามารถ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ วิจยั นวัตกรรม และประยุกต์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์ตงั้ แต่ระดับ
ชุมชนและระดับชาติ

แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 การวิจยั นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Research Innovation and Technology
Transfer)
เพือ่ การขยายขอบเขตและความส�ำคัญของการวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาให้กว้างขวางครอบคลุม การวิจยั พืน้ ฐาน
(Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) การสร้างสรรค์
นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานอย่างมีเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ 1 ก�ำหนดจุดเน้นและเป้าหมายของเทคโนโลยี (2.2) สถาบันอุดมศึกษาก�ำหนดจุดเน้น และเป้าหมายของ
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีในอนาคต (Frontier Research) ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน รวมทัง้ ถ่ายทอด
และประยุกต์ใช้ (Applied) ให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งต้องตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ ชุมชน ประชาชน และค�ำนึงถึงการอนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก�ำหนดสัดส่วนเป้าหมายของ
การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเหมาะสม และอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลองค์ความรู้
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาผลงาน และประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดแข็งและ
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อก�ำหนดความรับผิดชอบร่วมกัน
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กลยุทธ์ 2 สร้างรูปแบบความร่วมมือเพือ่ การวิจยั นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด (2.1) (2.3) สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม มีความร่วมมือในลักษณะศูนย์ประสาน
การด�ำเนินการด้านนวัตกรรม (Innovation Hubs) โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงเป็นแกนน�ำในเชิงบริหาร
และมีสถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายรับผิดชอบการพัฒนานวัตกรรมในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
ส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นทางการของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และความสนใจในประเด็นการวิจัย
ร่วมกันให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่วมลงทุนกับ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำผลการวิจัย และนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้
ประโยชน์ (Corporate University) การพัฒนาวิชาการสู่สังคม และกิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหา
สังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Engagement)
กลยุทธ์ 3 ระดมทรัพยากรและความเชีย่ วชาญต่างประเทศ (2.5) รัฐก�ำหนดเงือ่ นไขการสนับสนุน และผ่อนคลาย
กฎระเบียบให้สถาบันอุดมศึกษาระดับโลก และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาที่สถาบันอุดมศึกษาไทยจ�ำเป็นต้อง
เร่งพัฒนาเพื่ออนาคต เช่น การอ�ำนวยความสะดวกและการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ เช่น การผ่อนปรนกฎเกณฑ์
เกีย่ วกับระบบตรวจลงตรา (VISA) ทัง้ นี้ อาจด�ำเนินการผ่านความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีสมรรถนะสูง
ในระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ เพื่อการวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ 4 พัฒนาวิธกี ารจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการวิจยั นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (2.4) (2.6) (2.8)
สถาบันอุดมศึกษาสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา โดยพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย
นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี บนพื้นฐานของผลการด�ำเนินงาน และศักยภาพ (Potential Performance)
และให้อิสระในการบริหารงบประมาณ ด้วยความคล่องตัว แต่ยังคงมีระบบประเมินและตรวจสอบความคุ้มค่า
ในทางเศรษฐศาสตร์ (Economic evaluation)
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการท�ำวิจัยระดับหลังปริญญาโท (Postgraduate
research) หรือระดับหลังปริญญาเอก (Post-doctoral research) (2.5) สถาบันอุดมศึกษาเอื้อประโยชน์
ในการพัฒนานักวิชาการ นักวิจัย ระดับปริญญาโท ระดับหลังปริญญาโท (Postgraduate research) ปริญญาเอก
และหลังปริญญาเอก (Post-doctoral research) รวมทั้งสาขาขาดแคลน และเป็นที่ต้องการตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาควรด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ Talent Mobility เพื่อให้บุคลากร
ด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม
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กลยุทธ์ 6 ภาครัฐลดอุปสรรคต่อการสร้างงานวิจยั เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการในปัจจุบนั และอนาคต (2.2)
รัฐลดอุปสรรคที่เป็นภาระต่อการสร้างงานวิจัย อาทิ ปัญหาความไม่สมดุลของภาระงานด้านการเรียนการสอน
กับงานวิจัยที่ท�ำให้นักวิจัยไม่มีเวลาพัฒนาผลงาน สภาพการกระจุกตัวของจ�ำนวนนักวิจัยในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นน�ำ รวมถึงส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการท�ำวิจัย พัฒนาคลังข้อมูลองค์ความรู้และงานวิจัยของ
ประเทศให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงข้อมูลกับสากล และพัฒนาระบบประเมินผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม
รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือปัจจัยเอื้อ ภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรม
กลยุทธ์ 7 พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) (2.1) (2.6) สถาบันอุดมศึกษา
จัดท�ำหลักสูตรส�ำหรับพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้ที่มีความสนใจ เพื่อสนับสนุนผู้ที่อยู่ระหว่าง
การศึกษา บัณฑิต ผู้ว่างงาน และพนักงาน/ลูกจ้างที่มีความสนใจ มีศักยภาพและขีดความสามารถในการเป็น
ผูป้ ระกอบการ และสร้างธุรกิจของตนเอง รวมทัง้ เพิม่ ความเข้มแข็งให้แก่วสิ าหกิจในช่วงเริม่ กิจการให้สามารถอยูร่ อด
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 8 จัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปัญญา (Benefits Sharing) (2.1) (2.7) พัฒนา
แนวทางแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการที่เกิดจากการน�ำผลงานวิจัย
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่คิดค้นโดยบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม
รวมถึงจัดตั้งหน่วยงานกลาง (Intermediaries) เพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพส่งต่อผลงานสู่สังคม
และเศรษฐกิจ (Research Administration and Support Office)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation)
สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยจัดการศึกษาขั้นสูงที่เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉะนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีศักยภาพและสมรรถนะตรงตามอัตลักษณ์ จุดแข็งของตนเอง เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและประเทศ โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวและพัฒนาตนเอง เพือ่ มุง่ ไปสูส่ ถาบันอุดมศึกษา
ชั้นน�ำ  รวมทั้งต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มีความทันสมัย ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) มีการใช้จา่ ย
งบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน และมีประโยชน์สูงสุด และสามารถจัดสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนการสอนและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good Governances)
เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาทั้งส่วนโครงสร้าง กระบวนการ ตัวบุคคล (Structure, Process & People) รวมทั้ง
ความสมดุล (Balance) ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหารจัดการ การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือตามพันธกิจที่มีต่อ
ผู้เรียน บุคลากร สังคมและประเทศ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลในสถาบัน
อุดมศึกษามีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพือ่ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลตัง้ แต่กระบวนการสรรหา ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าที่
ในทุกระดับของอุดมศึกษา ทั้งระดับสภา ระดับบริหาร ระดับบุคลากร ของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง
สมดุล ก่อเกิดประโยชน์ในการบริหารและบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency
and Effectiveness) และ 2) เพื่อลดและขจัดปัญหา/สาเหตุของปัญหาการด�ำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ์ 1 การศึกษาวิจยั ระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา (3.1) รัฐต้องสนับสนุนการศึกษาวิจยั เพือ่ ก�ำหนด
นโยบาย แนวทางกระบวนการสรรหา ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทุกระดับ ทัง้ นี้ ให้มกี ารปรับโครงสร้างการตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และสร้างเสริมดุลยภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ วบคูก่ บั สภาวิชาชีพ
และสภาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา (Check and Balance) รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และน�ำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา และปรับปรุงพันธกิจดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศเป็นระยะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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กลยุทธ์ 2 การเข้าถึงข้อมูลเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา (3.1) รัฐและสถาบันอุดมศึกษาพึงจัด
ให้มีระบบการสื่อสารให้เกิดความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านข้อกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง มีความโปร่งใส เพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร การสรรหาสภา/
ผู้บริหาร/บุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
กลยุทธ์ 3 การประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาล (3.1) รัฐยกระดับธรรมาภิบาล และปรับกลไก
การก�ำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา การประมวลจริยธรรม โดยยึดหลักความเหมาะสม ความเป็นอิสระและความแตกต่าง
ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 2 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย (Reinventing University)
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาจุดแข็ง และอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยน�ำศักยภาพไปเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้เป็นทีย่ อมรับระดับโลก ผ่านกระบวนการปรับเปลีย่ น และพัฒนากลไก
การบริหารของสถาบัน เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเกิดประสิทธิภาพคุม้ ค่าต่อทรัพยากรทีล่ งทุน
กลยุทธ์ 4 ก�ำหนดจุดเน้นเพือ่ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทีห่ ลากหลายให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ
และการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก (World University Ranking) (3.3) (3.4) รัฐด�ำเนินการปฏิรูป
ระบบอุดมศึกษา ผ่านกลยุทธ์ทเี่ รียกว่า Reinventing University เพือ่ พัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และ
ผลิตก�ำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ รวมถึงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาชัน้ น�ำติดอันดับโลก
(World University Ranking) โดยมีแนวทางด�ำเนินการ ได้แก่ (1) ก�ำหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ (Strategic profiles)
ของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ ชีน้ ำ� ทิศทางการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ กลุม่ การพัฒนาการวิจยั ระดับแนวหน้า
ของโลก กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กลุ่มด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ และกลุ่ม
การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และสาขาจ�ำเพาะ (2) สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งวิเคราะห์ต�ำแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic positioning) ทีเ่ หมาะสม และ (3) สนับสนุนและก�ำกับดูแลการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
อย่างเป็นระบบและเกื้อหนุนทิศทางการพัฒนาตาม Strategic positioning ที่ก�ำหนดไว้ ผ่านกลไกขับเคลื่อน
เชิงระบบ (System drivers) ในรูปแบบ Transformative Office เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการดังกล่าว
แก่สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาขีดความสามารถให้สอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์
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กลยุทธ์ 5 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมภิ าค และระดับนานาชาติ (International
Hub for Higher Education) (3.4)
• ภาครัฐมีบทบาทในการเป็นหน่วยงานกลางระดับชาติ (Change Agent) ในการอ�ำนวยความสะดวก (Facilitator)
ทั้งระบบแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีความคล่องตัว ทันสมัย และสร้างความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับ
ภูมภิ าคและระดับนานาชาติ โดยแลกเปลีย่ นบุคลากร องค์ความรู้ ความเชีย่ วชาญ เทคโนโลยี งานวิจยั และนวัตกรรม
และสร้างบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาค ตลอดจนบทบาทส�ำคัญในเวทีโลกในฐานะหุ้นส่วน (International
Strategic Partners) เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาที่ส�ำคัญในทุกระดับ
• สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทภายใต้เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs) ในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยการแบ่งปันองค์ความรู้
ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน (Mutually Agreed Term)
รวมถึงประสานและบูรณาการกลไกขับเคลือ่ นทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนกลไกการอ�ำนวยสะดวกด้านเทคโนโลยี
แนวทางที่ 3 ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial Security)
เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาสามารถด�ำเนินการ ดังนี้ 1) สร้างความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา
ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ 2) พัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษาให้เป็นกลไกของรัฐ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ์ 6 การปฏิรูประบบการเงิน เพื่อการอุดมศึกษา (3.2)
• รัฐสนับสนุนงบประมาณโดยมุ่งเน้นการตอบสนองผ่านอุปสงค์ (Demand Side Financing) อีกทั้งจัดสรรเงิน
เพือ่ สนับสนุนกองทุนการเงินเพือ่ การศึกษา และเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาทุกคนสามารถกูย้ มื เงินกองทุน เพือ่ ประโยชน์
ในการพัฒนาศักยภาพ และการประกอบอาชีพของตนเอง
• รัฐผลักดันการจัดตัง้ กองทุนเพือ่ พัฒนาการอุดมศึกษา เพือ่ พัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และส่งเสริม
การผลิตก�ำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant)
และผูกพันหลายปี (Multiyear) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความคล่องตัวในการสนับสนุน และก�ำกับดูแล
ในสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
• สถาบันอุดมศึกษาต้องก�ำหนดแผนงานและโครงการยุทธศาสตร์หรือโครงการมุ่งเป้า ควบคู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปี แผนปฏิบัติการด้านการอุดมศึกษา การจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และการจัดท�ำข้อตกลง
การพัฒนาการอุดมศึกษา (Performance Agreement) เพือ่ สร้างความรับผิดรับชอบ (Accountability) ของสถาบัน
อุดมศึกษาต่อเป้าหมายการผลิตและการพัฒนาคน ซึ่งรัฐต้องก�ำกับ ดูแล และประเมินผลเชิงคุณภาพ
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แนวทางที่ 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education)
เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาสามารถด�ำเนินการ ดังนี้ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
การเสริมสร้างกระบวนการเข้าถึงแหล่งความรู้ การกระจายความรู้ และการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการบริหารจัดการทางการศึกษาให้สามารถขยาย
บริการทางการศึกษาได้เพิม่ มากขึน้ และ 3) ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้ประโยชน์และพัฒนากลไกการเรียนรู้ของตนเองโดยอิสระ
กลยุทธ์ 7 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการอุดมศึกษาและวิจัย (3.5)
• รัฐจัดท�ำฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเชือ่ มโยงระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานรัฐกับ
ฐานข้อมูลการอุดมศึกษา เพือ่ ให้เกิดบูรณาการทัง้ ระบบ ทัง้ นี้ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องจัดส่ง
ข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา การวิจยั และนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ
และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่กระทรวง ซึง่ จะท�ำให้รฐั สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท�ำสถิตเิ ผยแพร่ตอ่ ประชาชน
ทัง้ นี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถน�ำข้อมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการประเมิน และปรับปรุงตนเอง เพือ่ น�ำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพ และการเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำ ติดอันดับการจัดระดับโลก (World University Ranking)
• รัฐก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ระดับสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ให้ทกุ สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลในการจัดการศึกษา และการวิจัยได้อย่างเสมอภาค ตลอดจนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
และเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงแหล่งความรู้ได้จากทั้งโลก โดยจัดให้สถาบันอุดมศึกษา
ใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลในอัตราเพื่อการศึกษา (Education Rate) หรืออัตราที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า
(Non-Commercial Rate)
• รัฐก�ำหนดมาตรฐานการเข้าถึงแหล่งข้อมูลดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และการวิจัย (Digital Contents) จากทั่วโลก
ส่งเสริมการพัฒนา Online Course, Digital Content, Digital Collections, Virtual Mobility ส่งเสริม
การพัฒนาห้องสมุดดิจทิ ลั ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรูใ้ นยุคดิจทิ ลั การสืบค้นข้อมูล และแหล่งกระตุน้ ส่งเสริมการเรียนรู้
ในรูปแบบใหม่ทหี่ ลากหลาย รัฐเป็นผูป้ ระสานการเจรจาต่อรองการจัดการฐานข้อมูลความรูแ้ ละการวิจยั ทัง้ ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากร เพื่อการศึกษามีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุคดิจิทัล
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พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ก�ำหนด
หน้าที่และอ�ำนาจให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมส่งเสริม สนับสนุน และก�ำกับดูแล
การอุดมศึกษา การวิจยั การสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนการจัดระบบนิเวศและโครงสร้างพืน้ ฐาน
เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา โดยมีส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประกอบกับ พ.ร.บ. อุดมศึกษา
พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้สถาบันอุดมศึกษายึดหลักการจัดการศึกษาไว้ 6 ประการ คือ (1) หลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (2) หลักเสรีภาพทางวิชาการ (3) หลักความเป็นอิสระ (4) หลักความเสมอภาค (5) หลักธรรมาภิบาล และ
(6) หลักการอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในพระราชกฤษฎีกา โดยพัฒนาความรู้ จัดการเรียนการสอน การวิจยั และสร้างนวัตกรรม
ให้สอดคล้องบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนี้ (1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี วามเชีย่ วชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้
(2) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา ความรู้ และทักษะทีจ่ ำ� เป็น เป็นคนดี มีวนิ ยั ภูมใิ จ
ในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวติ สามารถปรับเปลีย่ นตนเองเพือ่ รองรับสังคมโลกทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
ในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ (3) ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชือ่ มโยงกับการศึกษาในระดับทีต่ ำ�่ กว่า
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ซึ่งบทบาทของหน่วยงานในระดับอุดมศึกษาไม่ได้ถูกคาดหวังเพื่อยกระดับประชาคมอุดมศึกษาให้มีศักยภาพ
เพียงเท่านัน้ แต่ยงั คาดหวังผลลัพธ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในวงกว้าง ผ่านบทบาทภาครัฐด้วยการบริหาร
ราชการแผ่นดินทีท่ นั สมัยแบบพลิกโฉมระบบราชการ ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพิม่ กลไกและ
เครือข่ายการมีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใส และการท�ำงานเชิงรุก ควบคู่ไปกับบทบาทการจัดการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาทีต่ อบโจทย์ประเทศตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายข้างต้น ดังนัน้
แผนด้านการอุดมศึกษาฯ ฉบับนี้ จึงเป็นกลไกหลักส�ำคัญในการวางกรอบทิศทางการปฏิรูปและยกระดับศักยภาพ
ในการบริหารจัดการภาครัฐและปรับเปลี่ยนทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาให้ร่วมสร้างผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ระดับประเทศ ซึ่งได้ระบุไว้ในแผนฉบับนี้อย่างชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ ความสอดคล้องระหว่างแผนระดับประเทศ
กับแผนด้านการอุดมศึกษาฯ จะถูกแสดงไว้ในผังความเชื่อมโยง ที่ 3.1

ส่วนที่ 3 : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ผังความเชื่อมโยง
แผนระดับที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านความมั่นคง

แนวทาง 1

กลยุทธ์ 1
กลยุทธ์ 2
กลยุทธ์ 3
กลยุทธ์ 4
กลยุทธ์ 5

แนวทาง 2

กลยุทธ์ 6
กลยุทธ์ 7
กลยุทธ์ 8
กลยุทธ์ 9
กลยุทธ์ 10

แนวทาง 3

กลยุทธ์ 11
กลยุทธ์ 12
กลยุทธ์ 13

แนวทาง 1

กลยุทธ์ 1
กลยุทธ์ 2
กลยุทธ์ 3
กลยุทธ์ 4
กลยุทธ์ 5
กลยุทธ์ 6

แนวทาง 2

กลยุทธ์ 7
กลยุทธ์ 8

แนวทาง 1

กลยุทธ์ 1
กลยุทธ์ 2
กลยุทธ์ 3

น 4 น 3 แนวทาง 2

ยุทธศาสตร์ 1
พัฒนาศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ 2
ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ 3
จัดระบบอุดมศึกษาใหม่

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570

แผนระดับที่ 3

แผนระดับที่ 2

แผนปฏิรูป
ประเทศ
ด้าน
การศึกษา

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บท
ป 11
ป 12
การพัฒนา การพัฒนา
ศักยภาพคน การเรียนรู้
ตลอด
ช่วงชีวิต

ป 21
การต่อต้าน
การทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ป 23
การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

ย1
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์

ย2
การสร้าง
ความเป็นธรรม
และลด
ความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคม

ย3
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

ย4
การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ย5
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศ
สู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน

ย6
การบริหาร
จัดการในภาครัฐ
การป้องกัน
การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

ย7
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และระบบ
โลจิสติกส์

กลยุทธ์ 4
กลยุทธ์ 5
กลยุทธ์ 6
กลยุทธ์ 7

= First Priority (แกนหลักของกลยุทธ์ที่ต้องเร่งด�ำเนินการ)

= Second Priority (แกนหลักของกลยุทธ์ที่ต้องเร่งด�ำเนินการล�ำดับรอง)

ย8
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

ย9
การพัฒนา
ภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ

ย 10
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ

กลยุทธ์ 1
กลยุทธ์ 2
กลยุทธ์ 3
กลยุทธ์ 4
กลยุทธ์ 5

ก�ำหนดแผนการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Provide Lifelong Learning Plan)
สร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Access & Equity in Higher Education)
การจัดการศึกษาส�ำหรับผู้สูงอายุ (Education For The Elderly)
การเชื่อมโยง และสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาระดับอื่น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มในสถาบันอุดมศึกษา (Campus Life & Universal Design)

กลยุทธ์ 6
กลยุทธ์ 7
กลยุทธ์ 8
กลยุทธ์ 9
กลยุทธ์ 10

ปรับปรุงระบบการก�ำกับคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร
วางแผนการผลิตบัณฑิตก�ำลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความต้องการเพื่อการพัฒนาประเทศ
การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�ำงาน (Cooperation and Work Integrated Education : CWIE)
การปรับระบบการศึกษาเพื่อรองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน (Re Skills & Up Skills)
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองของผู้เรียน

กลยุทธ์ 11
กลยุทธ์ 12
กลยุทธ์ 13

ยกระดับคุณวุฒิ และต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
สนับสนุนกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
สังคมวิชาการระดับโลกยอมรับบทบาทของนักวิชาการ

กลยุทธ์ 1
กลยุทธ์ 2
กลยุทธ์ 3
กลยุทธ์ 4
กลยุทธ์ 5
กลยุทธ์ 6

ก�ำหนดจุดเน้นและเป้าหมายของเทคโนโลยี
สร้างรูปแบบความร่วมมือเพื่อการวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญต่างประเทศ
พัฒนาวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการท�ำวิจัยระดับหลังปริญญาโท (Postgraduate research) หรือระดับหลังปริญญาเอก (Post-doctoral research)
ภาครัฐลดอุปสรรคต่อการสร้างงานวิจัย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต

กลยุทธ์ 7
กลยุทธ์ 8

พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education)
จัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา (Benefits Sharing)

กลยุทธ์ 1
กลยุทธ์ 2
กลยุทธ์ 3

การศึกษาวิจัยระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา
การเข้าถึงข้อมูลเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา
การประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 4
กลยุทธ์ 5

ก�ำหนดจุดเน้นเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และการจับอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก (World University Ranking)
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ (International Hub for Higher Education)

กลยุทธ์ 6

การปฏิรูประบบการเงิน เพื่อการอุดมศึกษา

กลยุทธ์ 7

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการอุดมศึกษาและวิจัย

แผนด้านการอุดมศึกษา

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

การถ่ายทอดแผนด้านการอุดมศึกษาฯ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการเป้าหมายของแผนด้านการอุดมศึกษาฯ
เข้ากับนโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือกลไกของหน่วยงานทั้งภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา
ให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะเป็นการแปลงยุทธศาสตร์มหภาคลงสู่การปฏิบัติที่ยังคงบรรยากาศของความหลากหลาย
ตามกลุม่ สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยจัดท�ำเป็น
แผนเชิงปฏิบัติการระยะกลางหรือประจ�ำปี อาทิ แผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการการผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคนของประเทศและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ ผลผลิตและผลลัพธ์ของการด�ำเนินงานจะถูกติดตามและประเมินผล เพื่อวัดศักยภาพของระบบอุดมศึกษา
จากการพัฒนาตามทิศทางของแผนอย่างต่อเนื่อง
การสร้างบทบาทและความเข้าใจต่อแผนด้านการอุดมศึกษาฯ เป็นหน้าที่หน่วยงานภายในของกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ที่ต้องผนึกก�ำลังร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และภาคีเครือข่ายสร้างความเข้าใจบทบาทอุดมศึกษา
โดยชีแ้ จงถึงประโยชน์ที่จะได้รับและดึงดูดความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น อาทิ องค์กรระดับท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม
ประชาชน หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐต้องเป็น Change Agent ก้าวข้ามโจทย์ความท้าท้าย
และสภาพปัญหาให้นำ� ไปสูก่ ารพัฒนาองค์ประกอบอืน่ ประกอบด้วย 3 กลไกส�ำคัญ ได้แก่ กลไกเชิงนโยบาย มาตรฐาน
และการบริหารจัดการภาครัฐตามศักยภาพของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ปฏิรูปกลไกด้านงบประมาณ และกลไก
การตรวจสอบและประเมินผล มีรายละเอียดต่อไปนี้

3.1  กลไกเชิงนโยบาย มาตรฐาน และการบริหารจัดการ
1) ผลักดันเครือ่ งมือทีเ่ ป็นกลไกน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง เป็นคานงัดภายใต้กลยุทธ์ของแผนด้านการอุดมศึกษาฯ
ให้เกิดผลส�ำเร็จในระยะแรก (milestone I) เพื่อส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์อื่นในระยะต่อไป (milestone II-III)
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1.1) ประกาศและจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพื่อน�ำไปก�ำหนดเครื่องมือ/กลไกด้านนโยบาย มาตรฐาน
และธรรมาภิบาลที่เหมาะสมตามศักยภาพของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (กลยุทธ์ 3.3 3.4)
1.2) ปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อการอุดมศึกษา Demand Side Financing
(กลยุทธ์ 3.6)
1.3) วางแผนการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนตามกรอบนโยบายของรัฐให้มีปริมาณและคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ โดยน�ำรูปแบบการจัดการศึกษาในลักษณะ Sandbox ไปใช้จริง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
ก�ำลังคน (กลยุทธ์ 1.7) พร้อมกับก�ำหนดรูปแบบ/แนวนโยบายส�ำหรับการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต (New Normal)
ให้สถาบันอุดมศึกษายึดโยงเป็นหลักพัฒนาแนวปฏิบัติของสถาบัน (กลยุทธ์ 1.1)
1.4) พัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะ
ระบบการเรียนการสอนแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่รองรับ Lifelong Learning ที่ (กลยุทธ์ 1.6)
1.5) ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาผู้เรียนนอกวัยเรียน (Non-Aged Group) เพื่อยกระดับ
และพัฒนาทักษะแรงงาน Re Skills, Up Skills & New Skills ผ่านกลไก Clearing House และ Credit bank
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่รองรับ Lifelong Learning (กลยุทธ์ 1.5)
ส่วนที่ 3 : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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1.6) พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง (National Digital Learning Platform of Higher Education) เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล โดยมีเนื้อหาเพื่อการศึกษาและรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย (กลยุทธ์ 3.7)
1.7) ปลดล็อกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ล้าสมัย
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และผูเ้ รียน อาทิ แนวทางสนับสนุนส�ำหรับยกระดับคุณวุฒิ
และต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการ (กลยุทธ์ 1.11)
1.8) ผ่อนปรนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญต่างประเทศ พัฒนาระบบ
การท�ำวิจัยที่มีมาตรฐาน สนับสนุนนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ในอนาคต (frontier research) (กลยุทธ์ 3.1 3.3 3.6)
1.9) ผลักดันนโยบายอุดมศึกษาจากส่วนกลางในบทบาท Change Agent สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
เป็นศูนย์กลางอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ (International Hub for Higher Education)
(กลยุทธ์ 3.5)
2) ปรับระบบการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะโครงสร้างการบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นต้นแบบการบริหารงานบุคคล (empower) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัดเทียมกับระบบอุดมศึกษาของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว

3.2  ปฏิรูปกลไกด้านงบประมาณ
1) ปฏิรปู ระบบการเงินเพือ่ การอุดมศึกษา โดยสนับสนุนการเพิม่ แหล่งรายได้ให้กบั สถาบันอุดมศึกษาให้มากยิง่ ขึน้
โดยเฉพาะจากการวิจัยและนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจแห่งสถาบันอุดมศึกษา (University Enterprise)
เป็นต้น
2) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการลงทุนด้านอุดมศึกษาของภาครัฐ โดยปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษา เป็นระบบงบประมาณแบบบูรณาการทีม่ งุ่ เน้นผลสัมฤทธิท์ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้สนองด้านอุปสงค์เป็นหลัก (Demand Side Financing)
3) จัดระบบการก�ำหนดกรอบวงเงิน ระบบการจัดสรร และการบริหารงบประมาณด้านการอุดมศึกษา
ให้เป็นกลไกในการขับเคลือ่ นนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษาเพือ่ ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ
ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอืน่ ๆ รวมทัง้ นโยบายของรัฐบาล และต้องก�ำหนดให้สอดคล้อง
กับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่จ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ
จากรัฐ
4) ระบบการจัดสรรและการบริหารงบประมาณจะต้องมีความคล่องตัว แต่สามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส
มีความรับผิดรับชอบด้วยระบบธรรมาภิบาลบนความรับผิดชอบของสถาบัน จึงสมควรจัดสรรงบประมาณในลักษณะ
เงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant)
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3.3  กลไกการตรวจสอบและประเมินผล
1) เชื่อมโยงการวางแผนกับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
การเชื่อมโยงการวางแผนกับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีเป็นการก�ำหนดความสัมพันธ์เชิงบูรณาการระหว่าง
การลงทุนด้านการอุดมศึกษากับผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่สถาบันจะส่งมอบในแต่ละปี (เช่น จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
จ�ำแนกตามสาขาวิชา ISCED) ซึ่งมีลักษณะเป็นการวางแผนล่วงหน้า หรือการตรวจสอบล่วงหน้า (Pre-Audit) ตาม
ศักยภาพของสถาบัน ความเชื่อมโยงนี้จะมีระยะเวลา 4-5 ปี ที่เรียกว่า Multi-year Budgeting ซึ่งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะพิจารณาความเหมาะสมตามศักยภาพและผลการด�ำเนินงานทีต่ อบสนองความต้องการของประเทศ
เป็นหลัก
2) การรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
สถาบันอุดมศึกษาจะรายงานผลการด�ำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลที่เป็น Single Platform บนมาตรฐานสถิติ
เดียวกับของระบบอุดมศึกษาแห่งชาติ (National Higher Education Statistics Systems) เพื่อประโยชน์
ในการวางแผน การตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การปฏิบัติในเรื่องนี้ รัฐจะท�ำหน้าที่ก�ำกับ เร่งรัด ติดตาม และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
ด้านการอุดมศึกษาฯ และการใช้งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง และรายงานผล
การปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีและสภานโยบาย เป็นรายปี
3) การประเมินแผนงานและงบประมาณภายหลังการด�ำเนินงาน (Post Audit)
การพิจารณาความเชื่อมโยงการวางแผนกับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี แม้จะพิจารณา ในรอบ 4-5 ปี
ก็ตาม แต่จะต้องมีการทบทวนตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี ว่าผลผลิตที่ได้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดหรือไม่
ถ้าผลผลิตเป็นไปตามแผนกระบวนการงบประมาณก็จะเดินไปตามปกติ แต่กรณีที่ผลผลิตไม่เป็นไปตามแผน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีในปีต่อไป หรืออาจให้มี
การปรับแผนการด�ำเนินงานก็ได้ แล้วแต่กรณี
4) การก�ำหนดการติดตามและประเมินผล
การก�ำหนดการติดตามและประเมินผลเป็นการวางแนวทางหาค่าผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการพัฒนา
การอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ ดังนี้
- การติดตามผลการด�ำเนินงานของรัฐและสถาบันอุดมศึกษา รายกลยุทธ์เป็นประจ�ำทุกปี
- การติดตามผลการด�ำเนินงานของรัฐและสถาบันอุดมศึกษา โดยวัดเป็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
รายกลยุทธ์เป็นช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระยะเร่งด่วน 1 ปี (พ.ศ. 2564) ระยะ 2 ช่วงเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567)
และระยะ 3 ช่วงเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2568-2570)
- การติ ด ตามและประเมิ น ผลตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนเพื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพทั้ ง ระบบของอุ ด มศึ ก ษา
แบ่งตามยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ประกอบด้วย 23 ตัวชี้วัดระดับสากล ส�ำหรับน�ำไปทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผน
ให้ประสบผลส�ำเร็จต่อไป

ส่วนที่ 3 : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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การอุดมศึกษามีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และทิศทางการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย
โดยอาศัยพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกหลัก ซึ่งแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของ
ประเทศ พ.ศ. 2564-2570  ได้วางยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคน การส่งเสริม
ระบบนิเวศวิจัย และการจัดระบบอุดมศึกษาใหม่ ให้สามารถสร้างผลผลิตของอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในแต่ละกลยุทธ์
และช่วงเวลาของการขับเคลือ่ นแผน ทัง้ การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนทีต่ อบโจทย์การพัฒนาประเทศ งานวิจยั ทีส่ ามารถ
น�ำไปสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม จนเกิดการบูรณาการน�ำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ส�ำคัญ
ให้กับประเทศ เพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งในการสร้างผลกระทบในทางบวกต่อการพัฒนาประเทศ การลดความเหลื่อมล�้ำ 
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการอุดมศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภาพที่ 4.1 ผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ

ยุทธศาสตร 1

พัฒนาศักยภาพคน
(Capacity Building)

เปาหมาย 1 : กําลังคนมีคุณภาพและปริมาณ
รองรับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลก

ยุทธศาสตร 2

สงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา
(Research Ecosystem Building)
เปาหมาย 2 : งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร 3

จัดระบบอุดมศึกษาใหม
(Higher Education
Transformation)

เปาหมาย 3 : สถาบันอุดมศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณ/จุดแข็ง
เพื่อใหเกิดคุณภาพในระบบอุดมศึกษา

ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ

แผนด้านการอุดมศึกษา

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

IMPACT

ประเทศไทยกาวพนกับดักรายไดปานกลาง
(Middle Income Trap) เปนประเทศพัฒนาแลว
สังคมไทยมีสภาพแวดลอม
ทีเ่ อือ้ และสนับสนุนตอ
การพัฒนาคนตลอดชวงชีวติ
และลดความเหลือ่ มลํา้ ในทุกมิติ

ประเทศไทยเปนประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
และยัง่ ยืน พรอมทัง้ มี
ขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึน้

คนไทยเปนคนดี คนเกง
มีคณ
ุ ภาพ พรอมสําหรับ
วิถชี วี ติ ในศตวรรษที่ 21

ภาครัฐมีความโปรงใส
ปลอดทุจริต และประพฤติมชิ อบ
และมีขนาดทีเ่ ล็กลง
พรอมปรับตัวใหทนั ตอ
การเปลีย่ นแปลง

ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ
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IMPACT
- ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
- สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
- ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง

IMPACT
- ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น

IMPACT

- สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ
พร้อมส�ำหรับวิถชี วี ติ ในศตวรรษที่ 21
- สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้ำ
ในทุกมิติ

ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

SUPER IMPACT

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570

4.1  แผนผังผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ

86
แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ

OUTCOME
- มูลค่าที่ได้รับเพิ่มขึ้น (Value added)
จากผลงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม
ที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ตอบโจทย์
นโยบายประเทศไทย 4.0
- องค์ความรู้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น
- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ
- ผู้ประกอบการรายใหม่ของประเทศ
- ผลประโยชน์ที่เกิดจากการน�ำผลงานวิจัย/
เทคโนโลยี/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

STRATEGY 2
ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา
(Research Ecosystem Building)

OUTCOME

- นโยบาย/แผนและการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องและขับเคลื่อน
ตามการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ปราศจากอุปสรรค และสามารถด�ำเนินชีวิต
ในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข
- ผู้เรียนมีปริมาณและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
- อาจารย์/บุคลากรสายวิชาการได้รับการยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น และได้รับการยอมรับมาตรฐาน
ในระดับนานาชาติ (Scopus)
- ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ/ภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนงานวิชาการ
- นักวิชาการ/ผลงานวิชาการ และชุมชนวิชาการ
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

STRATEGY 1
พัฒนาศักยภาพคน
(Capacity Building)

OUTCOME

STRATEGY 3
จัดระบบอุดมศึกษาใหม่
(Higher Education Transformation)

- นโยบาย/แนวทางระบบการตรวจสอบ ควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามอัตลักษณ์
ของแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
- สถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์
- สถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ
- ผู้เรียนได้ศึกษาตรงตามความต้องการที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ
- สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นเลิศ
- ก�ำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการ
ของประเทศ
- สถาบันอุดมศึกษามีทิศทางและงบประมาณ
ตามเป้าหมายแผนด้านอุดมศึกษาฯ
- การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
มีความเสถียร

“อุดมศึกษาสร้างคน สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

VISION ‘2570’

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

แผนด้านการอุดมศึกษา

ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ
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ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ
Output

กลยุทธ์ 2 สร้างโอกาส
การเข้าถึงอุดมศึกษา
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
(Access & Equity in
Higher Education)

- เงินอุดหนุน ทุนการศึกษา
ทุนกู้ยืมการศึกษา/
ทุนท�ำงานเพื่อหารายได้
ระหว่างการศึกษา

- นโยบายและภารกิจ
แกนหลัก (Core Business)
ของการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาแบบ
Lifelong Learning

- รูปแบบ/แนวนโยบาย
ส�ำหรับการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิต
(New Normal)

- แผนปฏิบัติการ
กลยุทธ์ 1 ก�ำหนด
ด้านการผลิตและพัฒนา
แผนการเรียนรู้ตลอด
ก�ำลังคนของประเทศ
ช่วงชีวิต (Provide
Lifelong Learning Plan) และการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

Tactic

ม/ส หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

แนวทางที่ 1
การจัดการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้
ตลอดช่วงชีวิต
(Lifelong
Learning)

Strategy

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building)

- ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับ
การศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ปราศจากอุปสรรค และ
สามารถด�ำเนินชีวิต
ในสถาบันอุดมศึกษา
ได้อย่างมีความสุข

- นโยบาย/แผนและ
การจัดการเรียน
การสอนของ
สถาบันอุดมศึกษา
สอดคล้องและ
ขับเคลื่อนตาม
การจัดการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3
Outcome
(2564) (2565-2567) (2568-2570) ผลลัพธ์ที่เกิดจากยุทธศาสตร์

Responsible
Agency

- สป.อว.
- ม/ส

- สป.อว.
- สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
และสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (ย3)
- คนไทยเป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณภาพ
- สป.อว.
พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 (ย3)
- สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำ
- ม/ส
ในทุกมิติ (ย4)

Impact
ผลกระทบต่อประเทศ

4.2  ตาราง Milestone แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570

88
แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ

ม/ส หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

- รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน และการวัด
และประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพไปเป็นตาม
อัตลักษณ์ของกลุ่มสถาบัน

กลยุทธ์ 5 สภาพแวดล้อม - Campus Life &
Universal Design
ทีเ่ อือ้ ต่อการใช้ชีวิตของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มในสถาบัน
อุดมศึกษา (Campus Life
& Universal Design)

- กิจกรรม/เครือข่าย
ความร่วมมือที่เอื้อต่อ
การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการศึกษาระดับอื่น
(ผลผลิตการบริการ
วิชาการ)

- ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น
ที่สอดคล้องกับผู้สูงอายุ

กลยุทธ์ 3 การจัด
การศึกษาส�ำหรับผู้สูงอายุ
(Education For
The Elderly

กลยุทธ์ 4 การเชื่อมโยง
และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการศึกษาระดับอื่น

Output

Tactic

กลยุทธ์ 6 ปรับปรุงระบบ
แนวทางที่ 2
ยกระดับคุณภาพ การก�ำกับคุณภาพ และ
มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาและ
สมรรถนะของ
ก�ำลังคน (Quality
& Manpower
Competencies
Enhancement)

Strategy

Impact
ผลกระทบต่อประเทศ

Responsible
Agency

- ผู้เรียนมีปริมาณ
และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์รองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในอนาคต

- สป.อว.

- ม/ส
- สังคมไทยมี
- ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ปราศจากอุปสรรค และ และสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคน
สามารถด�ำเนินชีวิต
ตลอดช่วงชีวิต (ย3)
ในสถาบันอุดมศึกษา
- ม/ส
- คนไทยเป็นคนดี
ได้อย่างมีความสุข
คนเก่ง มีคุณภาพ
พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 (ย3)
- สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำ
- ม/ส
ในทุกมิติ (ย4)

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3
Outcome
(2564) (2565-2567) (2568-2570) ผลลัพธ์ที่เกิดจากยุทธศาสตร์

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

แผนด้านการอุดมศึกษา
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ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ
- การจัดการเรียนการสอน
ต้องปรับให้สอดคล้อง
การใช้ชีวิตของผู้เรียน
ยุคใหม่ (New Normal)

Output

- เครือข่ายผู้ใช้บัณฑิต/
กลยุทธ์ 8 การจัดสหกิจ
เครือข่ายมาตรฐาน/
ศึกษาและการศึกษาเชิง
สมรรถนะวิชาชีพ
บูรณาการกับการท�ำงาน
(Cooperation and Work
Integrated Education :
CWIE)

- การจัดการศึกษา
ในลักษณะ Sandbox
ที่น�ำไปสู่การพัฒนา
การศึกษาและพัฒนา
ก�ำลังคน

กลยุทธ์ 7 วางแผนการผลิต - แผนปฏิบัติการ
ด้านการผลิตและพัฒนา
บัณฑิตก�ำลังคน ทั้งด้าน
ก�ำลังคนของประเทศ
ปริมาณและคุณภาพ
และการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องตามศักยภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษา และ ตลอดชีวิต
ตอบสนองความต้องการ
เพื่อการพัฒนาประเทศ

Tactic

ม/ส หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

Strategy

- ผู้เรียนมีปริมาณ
และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์รองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในอนาคต

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3
Outcome
(2564) (2565-2567) (2568-2570) ผลลัพธ์ที่เกิดจากยุทธศาสตร์

Responsible
Agency

- สป.อว.
- ม/ส

- ม/ส
- สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
และสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (ย3)
- สป.อว.
- คนไทยเป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณภาพ
พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 (ย3)
- สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำ
ในทุกมิติ (ย4)
- ม/ส

Impact
ผลกระทบต่อประเทศ

90
แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

- รูปแบบสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท�ำงานเพิ่มขึ้น

Output

กลยุทธ์ 10 เสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองของผู้เรียน

- ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
รายสาขาวิชา (Soft skill)

- การผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคนตามกรอบ
นโยบายของรัฐ

กลยุทธ์ 9 การปรับระบบ - ระบบการศึกษารองรับ
การศึกษาเพื่อรองรับผู้เรียน ผู้เรียนนอกวัยเรียน
(Non-Aged Group)
นอกวัยเรียน (Re Skills &
Up Skills & New Skills) - Credit bank
- Clearing House

Tactic

ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ

ม/ส หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

กลยุทธ์ 11 ยกระดับคุณวุฒิ - แนวทางสนับสนุนส�ำหรับ
แนวทางที่ 3
ยกระดับคุณวุฒิ และ
และต�ำแหน่งทางวิชาการ
การสร้างเสริม
ต�ำแหน่งทางวิชาการ
บุคลากรคุณภาพสูง ของอาจารย์
ของอาจารย์ และบุคลากร
(Enhancement
สายวิชาการ
of Brainpower &
Concentration of
Talents)

Strategy

- อาจารย์/บุคลากร
สายวิชาการได้รับ
การยกระดับคุณภาพ
สูงขึ้น และได้รับ
การยอมรับมาตรฐาน
ในระดับนานาชาติ
(Scopus)

- ผู้เรียนมีปริมาณ
และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์รองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในอนาคต

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3
Outcome
(2564) (2565-2567) (2568-2570) ผลลัพธ์ที่เกิดจากยุทธศาสตร์

- คนไทยเป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณภาพ
พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 (ย3)

- สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
และสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (ย3)
- คนไทยเป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณภาพ
พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 (ย3)
- สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำ
ในทุกมิติ (ย4)

Impact
ผลกระทบต่อประเทศ

- สป.อว.
- ม/ส

- สป.อว.

- ม/ส

- สป.อว.
- ม/ส

- ม/ส

Responsible
Agency

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

แผนด้านการอุดมศึกษา
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- สป.อว.
- ม/ส

- นักวิชาการ/
ผลงานวิชาการ
และชุมชนวิชาการ
เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับนานาชาติ

- ทรัพยากร และกฎระเบียบ
ที่สนับสนุนการพัฒนา
ผลงานวิชาการ

กลยุทธ์ 13 สังคมวิชาการ
ระดับโลกยอมรับบทบาท
ของนักวิชาการ

Responsible
Agency

- ม/ส

Impact
ผลกระทบต่อประเทศ

- ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ/ - คนไทยเป็นคนดี
ภาคเอกชนทั้งในและต่าง คนเก่ง มีคุณภาพ
พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิต
ประเทศเข้ามา
ในศตวรรษที่ 21 (ย3)
สนับสนุนงานวิชาการ

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3
Outcome
(2564) (2565-2567) (2568-2570) ผลลัพธ์ที่เกิดจากยุทธศาสตร์

- แนวทางสนับสนุนบุคลากร
ไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและ
ต่างประเทศสามารถน�ำ
ผลงานวิจัยไปประเมิน
การเลื่อนต�ำแหน่ง
ทางวิชาการจาก
ต้นสังกัดได้

Output

กลยุทธ์ 12 สนับสนุน
กรอบการบริหารงาน
บุคลากรสายวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษา

Tactic

ม/ส หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

Strategy

92
แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ

Tactic

- องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ที่ถูกน�ำมาประยุกต์
ใช้ตอบโจทย์นโยบาย
ประเทศไทย 4.0

Output

ม/ส หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

กลยุทธ์ 3 ระดมทรัพยากร
และความเชี่ยวชาญต่าง
ประเทศ

- กฎระเบียบและข้อจ�ำกัด
ที่เกี่ยวข้องกับการระดม
ทรัพยากรและความ
เชี่ยวชาญต่างประเทศ
ได้รับการผ่อนปรน

- ความร่วมมือในลักษณะ
กลยุทธ์ 2 สร้างรูปแบบ
ศูนย์ประสานการด�ำเนิน
ความร่วมมือเพื่อการวิจัย
นวัตกรรม และการถ่ายทอด การด้านนวัตกรรม
(Innovation Hubs)
เทคโนโลยีให้เกิด
- Corporate University
ประสิทธิภาพสูงสุด
- Social Engagement

กลยุทธ์ 1 ก�ำหนดจุดเน้น
แนวทางที่ 1
การวิจัย นวัตกรรม และเป้าหมายของเทคโนโลยี
และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
(Research
Innovation and
Technology
Transfer)

Strategy

Impact
ผลกระทบต่อประเทศ

- ประเทศไทยเป็น
- มูลค่าที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
(Value added)
เศรษฐกิจเติบโต
จากผลงานวิจัยในเชิง
อย่างมีเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม
และยั่งยืน (ย2)
ที่สร้างองค์ความรู้ และ
- ประเทศไทยมีขีด
นวัตกรรม ตอบโจทย์
นโยบายประเทศไทย 4.0 ความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น
(ย2)

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3
Outcome
(2564) (2565-2567) (2568-2570) ผลลัพธ์ที่เกิดจากยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building)

- สป.อว.

- ม/ส

- ม/ส

Responsible
Agency

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

แผนด้านการอุดมศึกษา

ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ
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ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ
Output

กลยุทธ์ 6 ภาครัฐลด
อุปสรรคต่อการสร้าง
งานวิจัย เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการในปัจจุบัน
และอนาคต

- จ�ำนวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น

- ศูนย์บริการ Talent
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมและ
Mobility
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ระบบการท�ำวิจัย
ระดับหลังปริญญาโท
(Postgraduate research)
หรือระดับหลังปริญญาเอก
(Post-doctoral research)

- หลักเกณฑ์การจัดสรร
กลยุทธ์ 4 พัฒนาวิธีการ
เงินอุดหนุนการวิจัย
จัดสรรเงินอุดหนุน
นวัตกรรม และการ
ด้านการวิจัย นวัตกรรม
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
การบริหารงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ

Tactic

ม/ส หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

Strategy

Impact
ผลกระทบต่อประเทศ

- ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

- มูลค่าที่ได้รับเพิ่มขึ้น
(Value added)
จากผลงานวิจัยในเชิง
เศรษฐกิจ และสังคม
ที่สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม
ตอบโจทย์นโยบาย
ประเทศไทย 4.0

- ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน (ย2)
- ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น
- องค์ความรู้ตอบโจทย์ภาค (ย2)
อุตสาหกรรม
เพิ่มสูงขึ้น

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3
Outcome
(2564) (2565-2567) (2568-2570) ผลลัพธ์ที่เกิดจากยุทธศาสตร์

- ม/ส

- ม/ส

- ม/ส

Responsible
Agency

94
แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

- ผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การน�ำผลงานวิจัย/
เทคโนโลยี/นวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์

- ผลงานวิจัยได้รับ
การจดสิทธิบัตร

กลยุทธ์ 8 จัดสรร
ผลประโยชน์จากงานวิจัย
และทรัพย์สินทางปัญญา
(Benefits Sharing)
- หน่วยจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี

- ผู้ประกอบการรายใหม่
ของประเทศ

- ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3
Outcome
(2564) (2565-2567) (2568-2570) ผลลัพธ์ที่เกิดจากยุทธศาสตร์

- หลักสูตรส�ำหรับพัฒนา
ทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ

- ระบบการท�ำวิจัยที่มี
มาตรฐาน เชื่อมโยงข้อมูล
กับสากล รวมถึงระบบ
ประเมินผลงานด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม

Output

กลยุทธ์ 7 พัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship
Education)

Tactic

ม/ส หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

แนวทางที่ 2 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
หรือปัจจัยเอื้อ
ภายในสถาบัน
อุดมศึกษาที่
ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการ
นวัตกรรม

Strategy

Responsible
Agency

- สป/อว.

- ม/ส

- สป/อว.
- ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่าง
มีเสถียรภาพและยั่งยืน
(ย2)
- ประเทศไทยมีขีด
- ม/ส
ความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น
(ย2)

Impact
ผลกระทบต่อประเทศ

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

แผนด้านการอุดมศึกษา

ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ
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ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ
- กลไกการก�ำกับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา
ที่เหมาะสมในสถาบัน
อุดมศึกษาแต่ละประเภท
- กลุ่มยุทธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษา

กลยุทธ์ 3 การประเมิน
สถาบันอุดมศึกษา
เชิงธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 4 ก�ำหนดจุดเน้น
เพื่อการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาที่หลากหลาย
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ
และการจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษา
ระดับโลก (World
University Ranking)

- ความเป็นเลิศของสถาบัน - ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง - ม/ส
พร้อมปรับตัวให้ทัน
อุดมศึกษา
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ตามอัตลักษณ์
(ย6)

- สป.อว.

- สป.อว.
- ม/ส

- สถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

Responsible
Agency

กลยุทธ์ 2 การเข้าถึงข้อมูล - ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ในระบบอุดมศึกษา
เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล
ที่หลากหลาย
ในระบบอุดมศึกษา

Impact
ผลกระทบต่อประเทศ

- สป.อว.

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3
Outcome
(2564) (2565-2567) (2568-2570) ผลลัพธ์ที่เกิดจากยุทธศาสตร์

- นโยบาย/แนวทางระบบ - ภาครัฐมีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและ
การตรวจสอบ ควบคุม
ประพฤติมิชอบ (ย6)
คุณภาพ และมาตรฐาน
เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของแต่ละกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษา

Output

กลยุทธ์ 1 การศึกษาวิจัย - ผลงานวิจัยระบบ
ระบบธรรมาภิบาลในระบบ ธรรมาภิบาล
ในระบบอุดมศึกษา
อุดมศึกษา

Tactic

ม/ส หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

แนวทางที่ 2
การพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษา
ตามอัตลักษณ์
ที่หลากหลาย
(Reinventing
University)

แนวทางที่ 1
การบริหารจัดการ
และธรรมาภิบาล
(Management
and Good
Governances)

Strategy

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation)
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แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

กลยุทธ์ 5 พัฒนาสถาบัน
การอุดมศึกษาให้เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
(International Hub for
Higher Education)

Tactic

- ประชุมวิชาการ
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
งานวิจัย และนวัตกรรม
ระดับนานาชาติ
ในประเทศไทย

- นโยบายสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาเป็น
ศูนย์กลางอุดมศึกษา
ในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ

- Transformative Office

Output

Responsible
Agency

- สป.อว.

- สป.อว.
- สถาบันอุดมศึกษา
มีความเป็นเลิศ
- ก�ำลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตาม
ความต้องการของประเทศ

- ม/ส

- ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง - สป.อว.
พร้อมปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
(ย6)
- สป.อว.

Impact
ผลกระทบต่อประเทศ

- ผู้เรียนได้ศึกษา
ตรงตามความต้องการ
ที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ

- สถาบันอุดมศึกษา
เป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือ
ด้านการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ

- ความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา
ตามอัตลักษณ์

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3
Outcome
(2564) (2565-2567) (2568-2570) ผลลัพธ์ที่เกิดจากยุทธศาสตร์

แผนด้านการอุดมศึกษา

ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ

ม/ส หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

- กองทุนเพื่อพัฒนา
การอุดมศึกษา
(Multiyear Block grant)

กลยุทธ์ 6 การปฏิรูประบบ - ระบบการจัดสรร
แนวทางที่ 3
การเงิน เพื่อการอุดมศึกษา งบประมาณทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ์
ความมั่นคง
เพื่อการอุดมศึกษา
ทางการเงิน
Demand Side Financing
ในระบบอุดมศึกษา
(Financial Security)

Strategy

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์
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ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ
- แผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี
- แผนปฏิบัติการด้าน
การอุดมศึกษา

Output

- ข้อมูลสารสนเทศ
อุดมศึกษาด้วยวิธีการ
ทางวิทยาการข้อมูล
(Data Science)

- ระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลาง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
การวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติ
(ที่มา : พ.ร.บ. ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์)

- ข้อมูลกลาง (Big Data)
กลยุทธ์ 7 โครงสร้าง
ด้านการอุดมศึกษาที่มี
พื้นฐานดิจิทัล และระบบ
ความเที่ยงตรง และ
ฐานข้อมูล (Big Data)
เพื่อการอุดมศึกษาและวิจัย น่าเชื่อถือ

Tactic

ม/ส หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

แนวทางที่ 4
อุดมศึกษาดิจิทัล
(Digital Higher
Education)

Strategy

Impact
ผลกระทบต่อประเทศ

Responsible
Agency

- สป.อว.
- การใช้ประโยชน์จากฐาน - ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
เศรษฐกิจเติบโต
มีความเสถียร
อย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน (ย2)
- สป.อว.
- สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
และสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (ย3)
- ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง
- สป.อว.
พร้อมปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
(ย6)

- ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง - ม/ส
- สถาบันอุดมศึกษามี
ทิศทางและงบประมาณ พร้อมปรับตัวให้ทัน
ตามเป้าหมายแผนด้านอุ ต่อการเปลี่ยนแปลง
(ย6)
ดมศึกษาฯ

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3
Outcome
(2564) (2565-2567) (2568-2570) ผลลัพธ์ที่เกิดจากยุทธศาสตร์

98
แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

Tactic

- เนื้อหาเพื่อการศึกษา
และการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

- แพลตฟอร์มกลาง
(National Digital
Learning Platform
of Higher Education)

- โครงข่ายเชื่อมโยง/สื่อสาร
ความเร็วสูงรองรับ
การศึกษาและวิจัย

Output

Impact
ผลกระทบต่อประเทศ

Responsible
Agency

- สป.อว.
- การใช้ประโยชน์จากฐาน - ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
เศรษฐกิจเติบโต
มีความเสถียร
อย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน (ย2)
สังคมไทยมี
- ผู้เรียนศึกษาผ่านระบบ
- สป.อว.
สภาพแวดล้
อ
มที
เ
่
อื
อ
้
เทคโนโลยีดิจิทัล
และสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (ย3)
- ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง - ม/ส
พร้อมปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง (ย6)

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3
Outcome
(2564) (2565-2567) (2568-2570) ผลลัพธ์ที่เกิดจากยุทธศาสตร์

หมายเหตุ : การก�ำหนดสีใน Milestone เกิดกิจกรรม เช่น การสร้างใหม่ การทบทวน การปรับปรุง

ม/ส หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

Strategy

เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
ฉบับสมบูรณ์

แผนด้านการอุดมศึกษา

ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ
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อนุกรรมการ

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขานุการ

คณะท�ำงานจัดท�ำแผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ
ค�ำสั่งส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 325/2562
สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล
ประธานคณะท�ำงาน

นายสุเมธ แย้มนุ่น

ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์

คณะท�ำงาน

คณะท�ำงาน

รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

รองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน

คณะท�ำงาน

คณะท�ำงาน

นายพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์

นางสาวอรพรรณ เวียรชัย

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะท�ำงาน

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายนวัตกรรม
การอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
ส�ำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะท�ำงาน

นายกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี

นางสาววัฒนาพร สุขพรต

ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
ส�ำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะท�ำงาน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะท�ำงาน

