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ค าน า 
 การอุดมศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสู ง เป็นแหล่งที่สร้างองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประเทศ เช่นในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศ
ที่พัฒนาแล้วจะน าศักยภาพของอุดมศึกษามาเป็นก าลังส าคัญของ
การขับเคลื่อน นอกจากนี้คุณภาพของการอุดมศึกษายังเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ของการวัดขีดความสามารถในการแข่งขัน และทุกประเทศในโลก
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศอย่างจริงจัง  

 นโยบายของรัฐบาล ประสงค์ต้องการขับเคลื่อนประเทศสู่  
Thailand 4.0 ให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง รวมทั้งกับดักของ
ความไม่เท่าเทียมกันของคนในชาติ เพ่ือให้ประเทศมีศักยภาพที่สามารถ
แข่งขันได้บนเวทีโลก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาก าลังคน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ เป็นของประเทศ
มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทของ
อุดมศึกษาจึงเป็นกลไกหนึ่ งที่ส าคัญในการผลักดันนโยบายดังกล่าว 
โดยน าทั้ง 4 พันธกิจ ที่ประกอบด้วย การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มาสนับสนุน ดังนั้นการจะท าให้ 4 พันธกิจสามารถสนับสนุนการพัฒนา
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อุดมศึกษาต้องปฏิรูปตนเองไปพร้อมกับ
การปฏิรูปประเทศ 

 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้น าเสนอ
รูปแบบในการปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ในฐานะ Service Provider และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในฐานะ Regulator & Facilitator ให้ชัดเจน มียุทธศาสตร์หลัก และ
พิมพ์เขียวของการเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษาของประเทศ ที่มองในทุกมิติ
ของการพัฒนาทั้งผลผลิตที่ เกิดจากอุดมศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ และกลไกการขับเคลื่อนในระบบอุดมศึกษาที่จะสร้าง
คุณภาพในการบริหาร เกิดธรรมาภิบาล สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน รวมทั้งการน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการในอุดมศึกษาอย่างจริงจัง โดยหวังว่าอุดมศึกษา
จะสามารถบรรลเุปา้หมาย Quality, Efficiency, Equity และ Relevancy 
ให้กับประเทศและสังคม 

 ผมในฐานะตัวแทนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอขอบคุณคณะกรรมการ และอนุกรรมการ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
จนเสร็จสมบูรณ์ และหวังว่าแผนฉบับนี้จะเป็นแนวทางการขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาให้มาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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 บทสรุปผูบ้ริหาร 

 1. การวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว คือ แผนก าหนดทิศทางหรือแผนชี้น า เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว 
ประกอบด้วย แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533 - 2547) และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551 - 2565) จากการประเมินผลที่ผ่านมา พบว่าแผนอุดมศึกษาระยะยาว ก่อให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้และ
มองอนาคตร่วมกัน และมองเห็นทิศทางร่วมกัน แต่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง สามารถจัดท าแผนพัฒนาของตนอย่างอิสระ
และมีเสรีภาพทางวิชาการ ท าให้ภาพรวมของการพัฒนาอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกับทิศทางระยะยาวที่ก าหนด ในการจัดท า
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งอยู่ในยุคสมัยของการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ด้าน จึงก าหนดหลักการ
พื้นฐานและแนวคิดในการจัดท าแผนที่มุ่งหวังให้ อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ปฏิรูป
การอุดมศึกษาทั้งระบบ และสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบของประเทศ จากแนวคิดดังกล่าว
แผนอุดมศึกษาระยะยาวต้องให้ค านิยาม “อุดมศึกษา” ใหม่ให้ชัดเจน โดยอุดมศึกษาต้องเป็นสมองของประเทศ ในการคิด
วิเคราะห์เชิงรุก มีทฤษฎี มีตรรกะ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม แสวงหาทางเลือกใหม่ และสร้างรากฐานการวิจัย
เพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศ แผนต้องน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษา ทั้งการปรับโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ และการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  

 2. จากการทบทวนบทบญัญตัทิางกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าทั้งรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ต่างมุ่งสร้างปัจจัยเพื่อเกื้อหนุน
การพัฒนาประเทศไปในทศิทางเดียวกัน โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นหลัก ด้วยการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกจิผา่นการใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์การสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์
สู่ศตวรรษที่ 21 และการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการก าหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต New Engine of Growth จึงท าให้เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในอนาคตมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

 3. ในบริบทของอุดมศึกษาไทยได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2558 มีสถาบันอุดมศึกษา (การศึกษา
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย) จ านวน 1,095 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและในสังกัดกระทรวงอ่ืน 
ในปี พ.ศ. 2559 มีนักศึกษาทุกระดับ ทุกสถาบัน จ านวน 2.3 ล้านคน นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72) ศึกษาในสาขาวิชา
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีนักศึกษาเพียงร้อยละ 28 ศึกษาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อัตราการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐาน ของ UNESCO พบว่าจ านวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประชากรวัย 18-22 ปี ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 49 สูงกว่าประเทศฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 35) 
และประเทศมาเลเซีย (ร้อยละ 44) ในด้านบุคลากร พบว่าบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 205,582 คน เป็นสายวิชาการ 74,249 คน และสายสนับสนุน 131,333 คน และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ บุคลากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93) เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีข้าราชการอยู่ทั้งสิ้น
ประมาณ 13,871 คน หรือประมาณร้อยละ 7 เมื่อพิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พบว่าร้อยละ 71 ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ร้อยละ 20 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 8 ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีเพียงร้อยละ 1 
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ในด้านงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับ
เงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2552 จ านวน 68,133 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 
115,293 ลา้นบาท ในขณะที่จ านวนนกัศึกษารวมคงที่ 
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 4. ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการหลัก
ของประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ว่ามีกลไกในการสนับสนุนอย่างไร ในปี พ.ศ. 2542 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้เสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้จดัตัง้ศนูยค์วามเปน็เลศิรวม 11 ศูนย์ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2560 ได้ผลิตผลงานวิจัยรวม 9,322 เร่ือง ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 7,011 เรื่อง และในประเทศ 2,311 
เรื่อง สามารถผลิตนกัวชิาการระดบัปริญญาโท 7,060 คน ระดับปริญญาเอก 1,602 คน และระดับหลังปริญญาเอกอีก 103 คน 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2558 ได้จัดท าโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเป็นโครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัย 9 แห่ง 
ให้พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ด้วย แม้ว่าโครงการนี้จะได้รับ
เงินอุดหนุนต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด แต่ผลการด าเนินงานช่วยสร้างงานวิจัยและนักวิจัยเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม
เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวมแล้ว พบว่าร้อยละ 90 ของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการมาจากมหาวิทยาลัยเพียง 20 แห่ง และในจ านวนนี้พบว่าร้อยละ 72.3 เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
9 แห่ง ข้อมูลบ่งชี้เชิงคุณภาพของงานวิจัยเช่น Citation Index การจดสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ 
ตลอดจนการพัฒนา Platform การวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองวาระแห่งชาติ และการสร้างเครือข่ายการวิจัย
เพื่อสร้างนวัตกรรมและตอบสนองต่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคม (Research University Network) ได้มีการวิเคราะห์และ
รวบรวมไว้ด้วยแล้ว 

 5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประกอบด้วย แนวโน้มสภาพแวดล้อมที่ส าคัญ 10 ประการ ได้แก่ 
แนวโน้มสภาพแวดล้อมภายนอก 5 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม แนวโน้มและโอกาส
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน์ การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แนวโน้ม
สภาพแวดล้อมภายในระดับอุดมศึกษา 5 ประการ คือ คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา การเข้าถึงบริการอุดมศึกษา 
ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม ประสิทธิภาพการบริหาร และการตอบสนองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ผลการวิเคราะห์
พบว่า แนวโน้มสภาพแวดล้อมทั้ง 10 ประการนั้น มีผลกระทบต่อการพัฒนาอุดมศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้
การก าหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาอาจผันแปรไปตามแนวโน้มแต่ละด้าน ทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรค ตลอดจนจุดแข็ง
และจุดอ่อนของระบบอุดมศึกษา ดังนั้นการวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี จึงมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 
ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนทิศทางและบทบาทของอุดมศึกษา (Re-Orientation) การปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (Re-
Profiling) การปรับโครงสร้างการด าเนินงาน (Re-Structure) และการจัดองค์กรใหม่ (Re-Organization) 

 6. การก าหนดเป้าหมายเชิงหลักการของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี สะท้อนให้เห็นเจตนารมย์ เพื่อให้ระบบ
อุดมศึกษาเป็นกลไกส าคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย เป้าหมายด้านคุณภาพ หมายถึงคุณภาพบัณฑิต คุณภาพ
การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับโลก เป้าหมายด้านประสิทธิภาพ หมายถึง การบริหารแบบมืออาชีพ 
การบริหารต้นทุนคุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต ธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
เป้าหมายด้านความเสมอภาค หมายถึง โอกาสและความหลากหลายของผู้รับบริการ กลไกการพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
การระดมทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป้าหมายด้านการตอบสนองบทบาทที่เปลี่ยนแปลง หมายถึง การปรับตัวของ
การผลิตบัณฑิตเข้าสู่ความต้องการที่เหมาะสม การลดช่องว่างทักษะของบัณฑิตกับความต้องการของนายจ้าง ความสัมพันธ์
กับภาคการผลิตและชุมชน การสร้างงาน การเป็นผู้ประกอบการและการมีงานท า และการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรม  
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 7. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ 
ซึ่งเป็นการน าเสนอทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวม ที่สถาบันอุดมศึกษาและฝ่ายบริหารจะใช้เป็นหลักการร่วมกัน 
ในการวางแผนอุดมศึกษาให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม ความรู้ 
งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน”  

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว 
 2. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกวา้งขวางและครอบคลมุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกภาคการผลิต 
 3. เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) 
 4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเป็นอิสระในการ   
     บริหารตนเอง  

 ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิด เพื่อ 
    สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
    ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพ  
    ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
    ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช ้
    ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนา 
    เศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
    ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4   อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับ 
    ภาคเอกชนและท้องถิ่น 
    ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5   ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลที่
    รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 
    ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6   ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่ม ี
    ประสิทธิภาพ 
    ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 
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 8. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ส่วนที่ 2 คือ การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการจัดระบบอุดมศึกษาใหม่ 
โดยเน้นบทบาทภาครัฐ ท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบอุดมศึกษา (Regulators) ซึ่งจะต้องแสดงบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนสถาบันอุดมศึกษาคือผู้ที่ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ ให้เกิดผลผลิตตามคุณภาพ
มาตรฐานที่ก าหนด 

 การจัดระบบอุดมศึกษาใหม่ คือ การปรับบทบาทภาครัฐ ให้ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา
ที่ชัดเจน ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ และท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบประเมินผลด้วยระบบข้อมูล
และหลักฐานที่เชื่อถือได้  

 การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง คือ เร่ิมต้นจากการปรับปรุงกฎระเบียบให้เกิดระบบอุดมศกึษาใหม่ ด้วยการบูรณาการ
ภารกิจของภาครัฐ ร่วมกันท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลง 8 ด้าน คือ 

 ประเด็นที่เป็นผลลัพธ์ของระบบอุดมศึกษา 3 ประเด็น 

  โอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาและความเป็นธรรม 

  สมรรถนะของบัณฑิต 

  การวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 ประเด็นระบบการขับเคลื่อนอุดมศึกษา 5 ประเด็น 

  การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง 

  การบริหารและธรรมาภิบาล 

  ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา 

  ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 

  อุดมศึกษาดิจิทัล 

 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทั้ง 8 ประเด็น ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง และแนวทางการด าเนินงาน
เป็นกรอบกว้าง ๆ ส าหรับการบูรณาการกรอบอ านาจหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ ที่ต้องแสดงบทบาทน า ในการสร้างระบบ
อุดมศึกษาใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อสมมติฐานว่า ถ้าระบบอุดมศึกษาใหม่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว 
ไม่ว่าความต้องการในการพัฒนาประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถตอบสนองและเป็น
กลไกของรัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายได้  
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ความเป็นมา เหตุผล หลักการ  

ความเป็นมา 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีพันธกิจหลัก
ส ำคัญตำมกฎหมำยในกำรจัดท ำแผนเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ
ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ รวมทั้งแผนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงของกำรขับเคลื่อนอุดมศึกษำทั้ง 
4 พันธกิจ ประกอบด้วย กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม สำมำรถน ำมำใช้ใน
กำรขับเคลื่ อนกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำง เต็มศักยภำพ 
บนทรัพยำกรที่มีอย่ำงจ ำกัด รองรับบริบทของโลกและของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  

ส ำหรับกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551 - 2565)  มีวัตถุประสงค์เพื่ อช่ วย เสริ มสร้ ำ ง
ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในสภำพปัญหำอุดมศึกษำ
ของประเทศ ควำมจ ำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันพัฒนำอุดมศึกษำ
ของประเทศ โดยมีกรอบทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำที่ชดัเจน
ร่วมกัน เพื่อให้ระบบอุดมศึกษำเป็นรำกฐำนส ำคัญ และ
สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไปสู่เป้ำหมำยที่พึงประสงค์ต่อไป  

กำรจัดท ำแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี  ได้มี
กำรด ำเนินกำรจัดท ำแล้วจ ำนวน 2 ฉบับ ได้แก ่ แผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533 - 2547) มีเจตนำรมณ์
ส ำคัญที่จะให้เป็นแผนเชิงรุกไปสู่อนำคต เพื่อให้อุดมศึกษำ
มีบทบำทส ำคัญในกำรสร้ำงเสริมสภำพสังคมที่พึงประสงค์และ
สอดคล้องทันต่อแนวโน้มควำมเปลี่ ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ 
ของประเทศ และให้เป็นแผนแม่บทก ำกับแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำระยะ 5 ปี โดยก ำหนดให้กำรปฏิบัติภำรกิจหลัก
ของอุดมศึกษำอยู่ ภำยใต้หลั กกำรร่ วม 3 ประกำร คื อ 
กำรกระจำยโอกำสและควำมเสมอภำค ควำมมีประสิทธิภำพ 
ควำมมีคุณภำพและควำมเป็นเลิศ เนื่องจำกประเทศไทย
จะผูกโยงกับนำนำชำติมำกขึ้น จึงเพิ่มหลักกำรร่วมพื้นฐำน
อีกประกำรหนึ่ง คือ ควำมเป็นนำนำชำติของอุดมศึกษำ   

กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565 )  จึ ง เป็นแผนที่ น ำทำ งของระบบอุดมศึ กษำ  ซึ่ ง
สถำบันอุดมศึกษำทั้งของรัฐและเอกชนสำมำรถน ำมำใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำบันต่อไป แผนฉบับนี้
ได้ก ำหนดประเด็น ทิศทำงและนโยบำยไว้ 9 ประเด็น คือ 
รอยต่อกับกำรศึกษำระดับอื่น กำรแก้ปัญหำอุดมศึกษำ 
ในปัจจุบัน ธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำรอุดมศึกษำ 
บทบำทของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ กำรเงินอุดมศึกษำ กำรพัฒนำ
บุคลำกรในอุดมศึกษำ เครือข่ำยอุดมศึกษำ กำรพัฒนำ
อุดมศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
และโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนรู ้

แผนอุดมศึกษำระยะยำวทั้ง 2 ฉบับ จึงมีลักษณะเป็น
แผนชี้น ำ หรือแผนที่ก ำหนดทิศทำง (Direction Plan) เป็น
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจควำมตระหนักของสภำพแวดล้อมภำยนอก 
ปัญหำภำยในระบบอุดมศึกษำ เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำน ำไป
ประกอบกำรวำงแผนของตนเองให้สอดคล้องกับแนวทำง        
ที่ก ำหนด จำกกำรประเมนิผลกรอบแผนอุดมศกึษำระยะยำว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ชี้ให้เห็นว่ำ ประชำคมอุดมศึกษำ
รับรู้และน ำไปประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำของแต่ละสถำบัน
อยู่ในระดับต่ ำมำก ประกอบกับ ประเทศไทยในปัจจุบันก ำลังอยู่
ในยุคของกำรปฏิรูปเพื่อน ำพำประเทศก้ำวข้ำมปัญหำอุปสรรค
ต่ำง ๆ ไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้วตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ
ประเทศไทย 4.0 
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 รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ในขณะนั้น) 
และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จึงได้ด ำริให้มีกำร
ทบทวนกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี  ฉบับที่  2  
(พ.ศ. 2551 - 2565) ซึ่ งขณะนั้นอยู่ ในระหว่ำงครึ่ งแผน 
เพื่อพัฒนำเป็นแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่  3  
(พ.ศ. 2560 - 2574) และก ำหนดเป็นแผนยุทธศำสตร์ที่มี
ลักษณะ Rolling Plan ให้สำมำรถทบทวน ก ำหนดทิศทำง วำง
ภำพอนำคต และพิจำรณำผลกระทบต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นได้
อย่ำงรอบคอบ มีประสิทธิภำพ 
ควำมยืดหยุ่นต่อกำรปรับเปลี่ยนให้สำมำรถรองรับบริบทใหม่ ๆ
และจะใช้เป็นแผนแม่บทของแผนระยะ 5 ปี จ ำนวน 3 แผน 
ได้แก่ แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำฉบับที่ 12 ฉบับที่ 
13 และ ฉบับที่ 14 ตำมล ำดับ แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี 
ฉบับที่ 3 จะเป็นแผนแม่บทในกำรก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์ของ
กำรศึกษำระดับ อุดมศึกษำทั้ งประเทศ รวมทั้ ง เป็นกรอบ 
ในกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  เพื่อให้       
กำรขับเคลื่อนแผนสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 ดังนั้นเพื่อให้กำรจัดท ำแผนเป็นไปตำมแนวทำงที่ตั้งไว้
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีค ำสั่งที่ 1/2558 ลงวันที่ 27 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ท ำหน้ำที่ทบทวนกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี 
ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ด ำเนินกำรวำงกรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) พร้อม
รับฟังควำมคิดเห็น และก ำหนดประเด็นที่ส่งผลต่อกำรอุดมศึกษำ 
รวมทั้งมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) เพื่อให้กำรจัดท ำ
ร่ำงแผนดังกล่ำวมีควำมครอบคลุมทุกมิติของปัจจัยต่ำง ๆ ที่จะ
ส่งผลกับกำรอุดมศึกษำ สำมำรถน ำมำใช้ขับเคลื่อนอุดมศึกษำ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งในกำรพิจำรณำ
ของคณะอนุกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) ได้เห็นชอบกำรปรับช่วงเวลำของ
แผนจำกระยะ 15 ปี เป็น 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผน 
กำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

แผนภาพ 1.1  ควำมสัมพันธ์ของแผนอุดมศึกษำ 
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 คณะอนุกรรมกำรกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้พิจำรณำและวำงกรอบแนวทำงของแผนอุดมศึกษำระยะยำว 20 ปี          
ควรสะท้อนให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษำของไทยทั้งระบบ มำกกว่ำพิจำรณำแค่แนวโน้ม และกำรน ำไปใช้เพื่อ      
กำรจัดตั้งงบประมำณ แต่จะต้องเป็นกำรพิจำรณำบทบำทเพื่อสนับสนุนทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ และควำมคำดหวังที่เกิดขึ้น    
ของประชำชนต่ออุดมศึกษำ ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสร้ำงควำมเห็นพ้องร่วมกัน จนน ำไปสู่     
กำรปรับบทบำท และยุทธศำสตร์ของสถำบันอุดมศึกษำ กำรจัดท ำแผนอุดมศึกษำจึงถูกก ำหนดบนหลักกำรพื้นฐำน 3 ประกำร และ 
8 แนวคิดกำรจัดท ำแผน ดังนี้ 

หลักการพ้ืนฐานและแนวคิดการจัดท าแผน 

 หลักการพื้นฐานการจัดท าแผน 3 ประการ  

 2   ปฏิรูประบบอุดมศึกษำบนแนวคิดให้อุดมศึกษำเป็นหัวรถจักรในกำรปรับกำรศึกษำทั้งระบบ หมำยถึง บทบำท
น ำของสถำบันอุดมศึกษำในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่มีทรัพยำกร มีองค์ควำมรู้ มีศักยภำพ ควรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้กับกำรศึกษำระดับอ่ืน เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำผู้เรียนให้พร้อมในกำรหำควำมรู้ และ    
น ำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำสู่ระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้นอย่ำงมีคุณภำพ และกำรพัฒนำจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง 

3   เป็นช่วงเวลำและโอกำสส ำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงกำรศึกษำของประเทศ หมำยถึง กำรใช้โอกำสของกำรปฏิรูป
ประเทศตำมแนวทำงที่รัฐบำลได้วำงไว้ มำใช้เป็นเครื่องมือ และกลไกหนึ่งของกำรพัฒนำบริบทใหม่ของกำรอุดมศึกษำรองรับ
บริบทใหม่ของประเทศไปพร้อมกัน เพื่อให้อุดมศึกษำสำมำรถขับเคลื่อนทั้ง 2 แนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้นได้อย่ำง               
เต็มประสิทธิภำพ รวมทั้งสร้ำงควำมยอมรับจำกทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนในกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

1  อุดมศึกษำเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ (New Growth Engine) หมำยถึง อุดมศึกษำต้อง
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศในฐำนะเป็นมันสมอง และก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำให้ชัดเจนผ่ำนกำรวิเครำะห์
บริบทต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภำยนอกและภำยใน และที่ส่งผลกระทบกับประเทศและกำรอุดมศึกษำ เพื่อให้เป็นแผนยุทธศำสตร์
อย่ำงแท้จริง 

            แผนภาพ 1.2  หลักกำรพื้นฐำนกำรจัดท ำแผนอุดมศึกษำระยะยำว  
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แผนต้องก ำหนดนิยำมอุดมศึกษำใหม่ที่ ชั ด เจน         
ให้อุดมศึกษำเป็นสมองในกำรคิดวิเครำะห์เชิงรุก       
มีทฤษฎี มีตรรกะ สำมำรถสร้ำงนวัตกรรม แสวงหำ
ทำงเลือกใหม่ และสร้ำงฐำนกำรวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ชุมชนและสังคมในกำรพัฒนำประเทศ 

 

 

แ ผ น ต้ อ ง ค ร อ บ ค ลุ ม ก ำ ร พั ฒ น ำ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ระดับอุดมศึกษำทุกกลุ่มทุกสังกัด สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
จำกประชำคมอุดมศึกษำและทุกภำคส่วนในสังคม
รวมทั้งเชื่อมโยงกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำกับหน่วยนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 

 

 

แผนต้องให้อุดมศึกษำขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ  
ในฐำนะเป็นสมองและต้องก ำหนดทิศทำงให้ชัดเจน 
กำรก ำหนดบริบทโดยพิจำรณำจำกผลกระทบที่เกิดกับ
อุดมศึกษำไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดกับประเทศ จะท ำให้
แผนดังกล่ำวกลำยเป็นแผนตั้งรับของอุดมศึกษำ       
ไม่สอดคล้องกับหลักกำรที่จะให้อุดมศึกษำเป็นกลไก 
ในกำรขับเคลื่อนพัฒนำประเทศ  

 

 

แผนต้องมีลักษณะ Proactive มีวิสัยทัศน์ เชิ งรุก       
มีกลยุทธ์/มำตรกำรที่ชัดเจนมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของกิจกรรมโดยเน้นยุทธศำสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อ   
กำรพัฒนำในภำพรวมเพื่อให้อุดมศึกษำเข้ำมำมีส่วน
ช่วยในกำรพัฒนำประเทศ และออกแบบกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อำชีวศึกษำ
จนถึงระดับอุดมศึกษำ 

 

แนวคิดการจัดท าแผน 8 ประการ  

แผนต้องน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษำ  
ทั้ งกำรปรับโครงสร้ำงอ ำนำจหน้ำที่และระบบ     
กำรจัดสรรทรัพยำกร รวมทั้งทบทวนกำรจัดกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำ เพื่ อให้ท ำหน้ำที่ตอบสนอง      
ต่อประเทศ สังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

 

 

แผนต้องมีลักษณะที่ยืดหยุ่นสำมำรถปรับตัวได้
ตลอดเวลำ เพื่อให้รองรับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก รองรับสังคมพหุวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
ใหม่  

แผนต้องสร้ำงองค์ควำมรู้ สร้ำงทักษะ สร้ำงคน ให้กับ
ภำคกำรผลิตและภำคสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของทุกภำคส่วน พื้นที่ และประเทศ   
บนศักยภำพที่สอดคล้องเหมำะสม ให้เกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงสมดุลในทุกมิติ  

แผนควรทบทวนสภำพแวดล้อม วิเครำะห์ข้อจ ำกัด   
ในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งภำยนอกและภำยในที่ส่งผลกระทบ 
ต่ออุดมศึกษำ เช่น กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ทรัพยำกร 
กฎหมำย กฎระเบียบ และโครงสร้ำงที่ไม่เอ้ืออ ำนวย 
ต่อควำมส ำเร็จ และน ำผลกำรประเมินแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่  2 มำเป็นข้อมูลประกอบ    
กำรจัดท ำแผนอุดมศึกษำระยะยำว 20 ปี พร้อมทั้ง
พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงแผนและกำรน ำ
แผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ความสัมพันธ์กับบทบัญญัติทางกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตรข์องแผนต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

     หมวด 16 กำรปฏิรูปประเทศ มำตรำ 257 ด ำเนินกำร
ปฏิรูปประเทศเพื่อบรรลุเป้ำหมำย 3 ประกำร ดังต่อไปนี้ 
 1. ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคี
ปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถ ุ 
กับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ  
  2. สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำส      
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ  
 3. ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครอง ในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 และมำตรำ 258 ให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศในด้ำน
ต่ำง ๆ 11 ด้ำน โดยด้ำนกำรศึกษำถูกก ำหนดจะต้องด ำเนินกำร
ให้สอดรับกับมำตรำ 54 ประกอบด้วย 
 1. ให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับ
กำรศึกษำ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย 
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  
 2. จัดท ำกฎหมำยจัดตั้งกองทุนทำงกำรศึกษำให้    
แล้วเสร็จ ภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ 
 3. ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำ  
ผู้ประกอบวิชำชีพคร ูอำจำรย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณของควำมเป็น
ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทน       
ที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน 
รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคลของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพครู  
 4. ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพื่อให้
ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัด และปรับปรุงโครงสร้ำง
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยสอดคล้อง
กันทั้งในระดับชำติ และระดับพื้นที่ 

 ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงมีเป้ำหมำยเพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำทุกระดับ รวมทั้งสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ซึ่ ง อุ ดมศึ กษำสำมำ รถน ำพั น ธกิ จ เพื่ อ สนั บสนุ น ในมิ ต ิ
ต่ำง ๆ ของกำรพัฒนำกำรศึกษำในระดับอื่นของประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   

 เหตุผลส ำคัญที่ก ำหนดให้กำรจัดท ำแผนอุดมศึกษำระยะยำว ฉบับที่ 3 และคณะอนุกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนฯ มีมติให้
ป รั บ ช่ ว ง เ ว ล ำ ข อ ง แ ผ น จ ำ ก  1 5  ปี  เ ป็ น  2 0  ปี  น อ ก จ ำ ก ค ว ำ ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ช ำ ติ  2 0  ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) แล้ว ยังรวมถึงควำมสัมพันธ์ของแผนกับทิศทำง 
กำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งถูกก ำหนดไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ นโยบำยส ำคัญต่ำง ๆ ซึ่งรัฐบำลได้ก ำหนดแนวทำงส ำหรับกำรปฏิรูป
กำรศึกษำเพื่อให้กำรศึกษำเป็นกลไกกำรสร้ำงคนที่มีคุณภำพมำขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ  

 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 54 ให้รัฐจัดกำรศึกษำ
ให้เด็กทุกคนเป็นเวลำสิบสองปี ตั้ งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับโดยไม่เก็บค ่ำใช้จ่ำย ให้ประชำชนได้รับ
กำรศึกษำตำมควำมต้องกำร ให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้น   
กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยรัฐมีหน้าที่กำกับ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ อย่ำงน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและ  
กำรด ำเนินกำร และตรวจสอบให้เปน็ไปตำมแผนกำรศกึษำแห่งชำต ิ

 กำรศึกษำต้องพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชำติ เชี่ยวชำญตำมควำมถนัดของตน รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ รัฐต้องจัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ใน
การช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
ในการศึกษา  

 เสริมสร ้ำงและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู 
โดยจัดสรรงบประมำณให้แก่กองทุน หรือใช้กลไกทำงภำษี 
รวมทั้งให้ผู้บริจำคเข้ำกองทุนได้ประโยชน์ในกำรลดหย่อนภำษี 
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวต้องกำหนดให้    
กำรบริหำรจัดกำรกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีกำรใช้จ่ำย
เงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลำ่ว  

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็น
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ประกำศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษำยน พ.ศ. 
2560 ประกอบด้วย 16 หมวด 279 มำตรำ โดยมีประเด็นส ำคัญ
ที่เชื่อมโยงกับกำรศึกษำประกอบด้วย 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำว ไทย 
มำตรำ 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกำรประกอบอำชีพ โดยเฉพำะใน
วรรคสองเป็นกำรแยกบทบำทหน้ำที่ของสถำบันอุดมศึกษำ
ทำงด้ำนวิชำกำรกับสภำวิชำชีพไม่ให้ไปก้ำวก่ำยกัน 

 หมวด 6 แนว นโยบำยแห่ง รัฐ  มำตรำ  76  ใ ห้
ควำมส ำคัญระบบกำรบริหำรรำชกำรในทุกระดับให้เป็นไปตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และกำรใช้งบประมำณให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุด  
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ก ำหนดไว้ใน มำตรำ 65 ให้รัฐบำลต้องจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ
เพื่อใช้เป็นทิศทำงกำรบริหำรประเทศในช่วงระยะเวลำ 20 ปี  รวมทั้งออกเป็นพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดในหมวด 1 มำตรำ 5 ให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำม
หลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ำ 20 ปี ส่งผลให้
ทุกแผนรวมทั้งแผนอุดมศึกษำระยะยำวจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว  

 แผนยุทธศำสตร์ชำติก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   

 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเข้ำสู่กลุม่ประเทศรำยได้สงู ควำมเหลือ่มล้ ำ
ของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกข้ึน 

 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ สร้ำง
ฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคมขนส่ง 
กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรทำธุรกิจ มีบทบำทสำคัญ ในระดับภูมิภำคและระดับโลก เกิดสำย
สัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง 

 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ ทุนทำง
กำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเคร่ืองจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัย จำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ        
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ    
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง  

 ประเทศ มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่กำรบริหำร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 

 สังคม มีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกกำลังเพื่อพัฒนำประเทศ ชุมชน มีควำมเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีควำมอบอุ่น  

 ประชำชน มีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรดำรงชีวิต มีที่อยู่อำศัย และ
ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

    ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ 

 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม 
จนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์ 

 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคมโลก ซึ่งเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน เพื่อ     
กำรพัฒนำในทุกระดับอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน 

 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

ความมั่งคั่ง 

ความยั่งยืน 

ความมั่นคง 
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บทบาทของอุดมศึกษาที่ตอบวิสัยทัศน์ชาติ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์หลักส าคัญ 6 ข้อ ที่ถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ด้ านความมั่นคง  : รั กษำควำมสงบ
ภำยในประเทศ พัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ 
บูรณำกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ และปกป้อง
ผลประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : 
พัฒนำภำคกำรผลิต และบริกำร พัฒนำผู้ประกอบกำร 
และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
มนุษย์ : ปฏิรูปกำรเรียนรู้ พัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต คน
ไทยที่มีคุณธรรม มีวินัย เคำรพกฎหมำย มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สร้ำงสุขภำวะที่ดี และควำมอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม : สร้ำงควำมมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิน สร้ำง
โอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงสังคม และควำมสมำนฉันท์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  : อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ วำงระบบกำรจัดกำรน้ ำอยำ่งบรูณำกำร 
พัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 อุดมศึกษำสำมำรถน ำพันธกิจสนับสนุนกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของยุทธศำตร์ชำติที่ต้องกำรเห็นประเทศมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยผ่ำนกระบวนจัดกำรเรียนกำรสอน บนควำมรับผิดชอบและมีคุณภำพทำงกำรศึกษำ กำรสร้ำง
งำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศสำมำรถน ำไปสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม รวมทั้งกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของภำคสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และภำคกำรผลิตจริง เพื่อให้บทบำทของอุดมศึกษำมีส่วนในกำรน ำประเทศ
หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงไปสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง สำมำรถลดควำมเหลื่อมล้ ำ ทั้งทำงสังคม และ
เศรษฐกิจของคนไทย ในฐำนะอุดมศึกษำเป็นกลไกหนึ่งที่ส ำคัญของกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ : ระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
พัฒนำข้ำรำชกำรมืออำชีพ ต่อต้ำนกำรทุจริต ปรับปรุง
กฎหมำย ระเบียบ ให้มีควำมชัดเจน ทันสมัย 

            แผนภาพ 1.3  บทบำทของอุดมศึกษำที่ตอบวิสัยทัศนช์ำติ 
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การขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0  
 นโยบำยของรัฐบำลต้องกำรขบัเคลือ่นประเทศให้หลดุพน้
จำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศรำยได้สูง 
รวมทั้งหลุดพ้นกับดักควำมไม่เท่ำเทียมกันของคนในชำติไปสู่ 
กำรพัฒนำอย่ำงสมดุลที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง โดยใช้โมเดล 
Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ Value 
Base Economy หรือกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม   
ใช้ควำมได้เปรียบในควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม มำเป็นกลไกในกำรพัฒนำประเทศ  
 จำกวิวัฒนำกำรของกำรพัฒนำประเทศจำก Thailand 
1.0 : ประเทศเกษตรกรรม ไปสู่  Thailand 2.0 : ประเทศ
อุตสำหกรรมเบำ ไปสู ่Thailand 3.0 : ประเทศอุตสำหกรรมหนกั 
จน ไ ปสู่ เ ป้ ำ หม ำ ย ขอ ง กำ ร พัฒ น ำคื อ  Thailand 4.0 ที่
ประกอบด้วย  
 1.เปลี่ยนจำกสินค้ำโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำนวัตกรรม  
 2.เปลี่ยนจำกขับเคลื่อนประเทศ ด้วยภำคอุตสำหกรรม 
ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและควำมคิดสร้ำงสรรค์  
 3.เปลี่ยนจำกเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำค
บริกำรมำกขึ้น  
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ Thailand 4.0  
 1. กำรสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนผ่ำน
กำรใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยมี
เป้ำหมำยที่จะเพิ่มงบประมำณทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ     
ให้เป็นร้อยละ 4 ของ GDP เพิ่มอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
เป็นร้อยละ 5 - 6 ภำยในระยะเวลำ 5 ปี และเพิ่มรำยได้เฉลี่ย
ต่อหัวของประชำกรจำก 15,000 บำทต่อเดือนไปเป็น 43,000 
บำทต่อเดือนภำยในปี พ.ศ. 2575 
 2. กำรสร้ำงสังคมที่อยู่ดีมีสุข เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งใคร
ไว้ข้ำงหลัง ยกระดับขีดควำมสำมำรถของคนในสังคมให้เข้มแข็ง  
โดยลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม (วัดผลจำก Gini Coefficient) 
จำก 0.465 ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 0.36 ในปี พ.ศ. 2575 ตำม
มำตรฐำน OECD ปรับเปลี่ยนไปสู่ ระบบสวัสดิกำรสังคม      
เต็มรูปแบบใน 20 ปี รวมทั้งพัฒนำเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร 
ยุคใหม่ (Smart Farmer) 20,000 ครัวเรือนภำยใน 5 ปี  

 3. กำรยกระดับคุณภำพคนให้สูงขึ้น โดยพัฒนำให้   
คนไทยมีสมรรถนะเทียบเคียงกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 
และคนไทยในยุค Thailand 4.0 จะมีดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์
(Thailand HDI) จำก 0.722 ไปเป็น 0.8 ติดอยู่ในอันดับ 50 
ประเทศภำยใน 10 ปี รวมทั้งสถำบันอุดมศึกษำของไทยอย่ำง
น้อย 5 แห่งถูกจัดอยู่ ใน 100 สถำบันอุดมศึกษำระดับโลก 
ภำยในระยะเวลำ 20 ปี  
 4. กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นสังคมที่พัฒนำอย่ำงเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ
ภูมิอำกำศ เป็นสังคมคำร์บอนต่ ำ โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 10 
เมืองน่ำอยู่ระดับโลก รวมทั้งเพิ่มควำมปลอดภัย และลดควำม
เสี่ยงจำกกำรก่อกำรร้ำย  
 กำรเติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำ 
แล้วต่อยอดควำมได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำย” 

 รัฐบำลกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ  Thailand 4.0 
ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 วำระ  
วาระที่ 1 : กำรเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้ำวสู่โลกที่หนึ่ง 
วาระที่ 2 : กำรพัฒนำคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสำหกรรม  
              แห่งอนำคต  
วาระที่ 3 : กำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรและพัฒนำเครือข่ำย 
              วิสำหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
วาระที่ 4 : กำรเสริมควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจภำยในประเทศ 
              ผ่ำน 18 กลุ่มจังหวัด และ 77 จังหวัด 
วาระที่ 5 : กำรบูรณำกำรอำเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ 
              ประชำคมโลก  

แผนภาพ 1.4  กำรยกขีดควำมสำมำรถในกลุ่มเป้ำหมำย 

แผนภาพ 1.5  5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนระยะ 5 ปี เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ที่จะเป็นแผน
แม่บทหลักของประเทศ โดยมีหลักกำรส ำคัญของแผนประกอบด้วย 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิด                 
กำรบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติ สมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ มีภูมิคุ้มกัน และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 2. หลักคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีว ินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มี
ทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม 3. หลักวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำง “ควำม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ให้เกิดขึ้นในประเทศ และเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว 4. หลักเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2579 
เพื่อสร้ำงเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ เป็นคนที่มีวินัย เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภำพกำยและ
ใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นระบบเศรษฐกจิทีต่ัง้อยูบ่นฐำนนวัตกรรมน ำดิจิทัล 5. หลักการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ า 
เพื่อลดกลุ่มประชำกรที่มีรำยได้ต่ ำ เพิ่มชนชั้นกลำงโดยขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตบนฐำนภูมิปัญญำและนวัตกรรม และ            
6. หลักการน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน 5 ปี เพื่อน ำกลไกประชำรัฐ มำเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อน 
รวมทั้งน ำกำรพัฒนำแบบบูรณำกำรโดยเฉพำะประเด็นส ำคัญให้บรรลุเป้ำหมำยของแผน 

เป้าหมายรวมของการพัฒนา ประกอบด้วย  

1. คนไทยมีลักษณะคนไทยที่สมบูรณ ์
2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง 
3. ระบบเศรษฐกิจเข้มแข็งและแข่งขันได ้
4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุน

กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร
และน้ ำ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์  

5. มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี 
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อ
ประเทศไทย 

6. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมของ
ประชำกร 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษ์ : คนไทยมี
ค่ำนิยมที่ดี มีทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 และมีสุขภำวะ 
ที่ดี 

การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม : โอกำสทำงสังคมเศรษฐกิจของผู้มีรำยได้น้อย 
ร้อยละ 40 ของประเทศ และสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง  

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ : กระจำย
โอกำสกำรพัฒนำไปยังภูมิภำค และพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจั ย  และ
นวัตกรรม : สร้ำงควำมเข้มแข็ง และโอกำสในกำรเข้ำถึง
ของคนทุกกลุ่มทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้ง
บูรณำกำรให้ไปในทิศทำงเดียวกัน 

การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน : ปกป้องสถำบัน 
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยใน และควำมร่วมมือกับมิตร
ประเทศ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ : 
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรขนส่ง กำรค้ำ ควำมมั่นคง
ทำงพลังงำน ขยำยบริกำรด้ำนดิจิทัลทั่วประเทศ 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน : ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ บริหำรจัดกำรน้ ำ 
สิ่งแวดล้อม และมลพิษ รองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน : รำยได้ต่อหัวสูงขึ้น ส่งเสริมฐำนกำรผลิต
เดิมและใหม่ให้เข้มแข็ง มีวินัยทำงกำรเงินกำรคลงั 

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา : ใช้
ประโยชน์จำกที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคม 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย : ภำครัฐ
มีขนำดทีเ่หมำะสม และกำรบรหิำรจดักำรที่ดี มีธรรมำภิบำล 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 เม่ือวันที่ 14 มีนำคม 2560 โดยจัดท ำเป็นแผนระยะ 
20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ก ำหนดแนวคิดหลักส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน (Education for All) 
เพื่อควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) บนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) รวมทั้ง    
กำรมีสวนร่วมของทุกภำคสวนของสังคม (All for Education) แผนกำรศึกษำแห่งชำติก ำหนดวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น        
แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้วำงเป้ำหมำยไว้ 2 ด้ำน คือ  

  เป้ำหมำยด้ำนผู้ เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้ เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ 
           ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

  เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประกำร  
1. ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access)  
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน อย่ำงเท่ำเทียม (Equity)  
3. ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถ เต็มตำมศักยภำพ (Quality)  
4. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและบรรลุเป้ำหมำย (Efficiency)  
5. ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  

แผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579  

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของ
สังคมและประเทศชำต ิ

กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน  
กำรวิจัย และนวัตกรรม 

เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ 

กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค 
และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ 
ระบบบริหำรจัดกำร 

กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวยั
และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

 งำนวิจัยได้รับกำรตีพิมพ์ ในระดับนำนำชำติ เพิ่ มขึ้น  
(ร้อยละ 40)   

 จ ำนวนโครงกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ ใช้พัฒนำ
ประเทศเพิ่มขึ้น (1,200 โครงกำร) 

 ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อผู้จบกำรศึกษำ
เพิ่มข้ึน (ร้อยละ 100) 

 ระดับควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษของบัณฑิตตำม
มำตรฐำน CEFR สูงขึ้น (ระดับ C) 

ตัวชี้วัดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เช่น 

 อัตรำกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี ของผู้จบอุดมศึกษำเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 90) 

 สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับรัฐ (50 : 50) 
 จ ำนวนสถำบันอุดมศึกษำไทยที่ ได้ รับกำรจัด อันดับ         

ในภำพรวมอยู่ ใน 200 อันดับแรกของโลก (7 แห่ง) 
โดย QS World University Rankings  

 สัดส่วนผู้เรียนสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ต่อผู้เรียนสำขำสังคมศำสตร์ ระดับปริญญำตรี 
(50 : 50) 

 3  2

 6 

 1 

 5 4 

แผนการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

รายงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
เรื่อง แผนการปฏิรูประบบอุดมศึกษา  

แนวทางในการปฏิรูปอุดมศึกษา  

 1. การปฏิรูประบบการอุดมศึกษาในส่วนของรัฐ 
จัดแบ่งกลุ่ มสถำบัน อุดมศึกษำทั้ งของรัฐและเอกชน ให้
สอดคล้องกับศักยภำพและกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำย
ยุท ธศำสตร์ ช ำติ  ประกอบด้ วย  1 .  มหำวิทยำลั ยวิ จั ย              
2. มหำวิทยำลัยเชี่ยวชำญเฉพำะ 3. มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศ 4. สถำบันเฉพำะทำง 5. สถำบันกำรศึกษำระดับ     
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 6. สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเอกชน
รวมทั้ งจัดสรรงบประมำณ กำรก ำกับดูแล กำรติดตำม
ประเมินผล ให้สอดคล้องเหมำะสมกับภำรกิจของแต่ละกลุ่ม
มหำวิทยำลัย และรัฐควรมีควำมชัดเจนในด้ำนนโยบำย ไม่ออก
กฏหมำยที่ขัดแย้งกัน เน้นกำรน ำธรรมำภิบำลใช้ในกำรบริหำร  
มีมำตรกำรจูงใจผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเข้ำสู่อุดมศึกษำ 

สภาพปัญหา 

 สถำบนัอุดมศกึษำมกีำรขยำยตวัอยำ่งรวดเรว็ มกีำรเปดิสอน
หลักสูตรที่ตอบสนองตลำด และผู้เรียนที่ประสงค์ต้องกำร
ปริญญำบัตร ผู้สอนใช้เทคนิคกำรสอนที่ ไม่ทันสมัย ขำด
กำรพัฒนำตนเอง เปิดสอนในสำขำวิชำที่ไม่มีควำมถนัด ท ำให้
ผลิตบัณฑิตที่ไม่มีคุณภำพ ขำดกำรพัฒนำในสำขำที่ตนเอง      
มีควำมเชี่ยวชำญ ไม่มีกำรจัดกลุ่มสถำบันเพื่อกำรจัดสรร
งบประมำณให้เป็นไปตำมอัตลักษณ์ของแต่ละสถำบัน รวมทั้ง
ควำมพยำยำมให้สถำบันอุดมศึกษำอยู่ในรูปแบบมำตรฐำน
เดียวกัน ท ำให้ขำดควำมเข้มข้นขององค์ควำมรู้ มุ่งเน้นไปที่  
กำรหำผลประโยชน์ทำงกำรเงิน ท ำให้คุณภำพบัณฑิตตกต่ ำ 
ส่งผลต่อคุณภำพของทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศในระยะยำว 
นอกจำกนี้ ควรจะมีกำรคำดกำรณ์ถึงกำรที่ประเทศไทยจะเข้ำสู่
สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ และจะเกิดกำรลดจ ำนวนของ
นักศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

 2. การปฏิรูประบบการอุดมศึกษาในส่วนของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยขับเคลื่อนทั้ง 4 พันธกิจของสถำบัน   
ที่มีคุณภำพ อยู่บนควำมมีอิสระทำงวิชำกำร เน้นกำรพัฒนำ     
สู่ควำมเป็นเลิศ บริหำรสถำบันอุดมศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลที่เป็น
มำตรฐำน มีค่ำตอบแทนที่ เหมำะสมเพื่อจูง ใจผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเข้ำสู่อุดมศึกษำ จัดท ำหลักสูตรที่ไม่เน้นกำรตลำด
เพียงอย่ำงเดียว แต่ตอบสนองต่อภำคกำรผลิตจริง และตำม
ควำมเชี่ยวชำญโดยใช้ เทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์ขั้นสูง         
ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงกับสังคม ท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
 3. การปฏิรูปโครงสร้างระบบการอุดมศึกษา กำรแยก
ก ำ ร ดู แ ล ก ำ ร อุ ด ม ศึ ก ษ ำ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อ อ ก จ ำ ก
กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว สำมำรถ
แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้ตรงประเด็นมีประสิทธิภำพ เป็นกำรสร้ำง
บรรยำกำศที่เหมำะสมทำงวิชำกำร และเอื้อต่อกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยวิชำกำร รวมทั้งภำรกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำ 
ต้องตอบสนองต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
โดยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และกำรพัฒนำก ำลังคนที่มีคุณภำพ 
 4. การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
แยกกำรก ำกับดูแลคุณภำพกำรศึกษำ ออกจำกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ และเน้นกำรประเมิน เพื่อกำรพัฒนำ      
สร้ำงควำมเข้ำใจในหลักกำรของ QA กับบุคลำกรในสถำบัน   
กำรประเมินต้องไม่เพิ่มภำระทำงเอกสำรให้กับสถำบัน และ
คุณสมบัติของผู้ประเมินต้องมีมำตรฐำนเป็นมืออำชีพ เข้ำใจ
บริบทของอุดมศึกษำเป็นอย่ำงดี รวมทั้งบทบำทของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะประเมินตำมค ำร้องของสถำบัน 
เพื่อยืนยันผลกำรประเมินตนเอง 
 5. การสร้างความเข้มแข็ง และความเป็นมืออาชีพใน
การบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา ควำมสำมำรถของ
ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรขับเคลื่อน  
กำรปฏิรูปภำยในสถำบันอุดมศึกษำ ท ำให้เกิดกำรบริหำร     
ด้ำนกำรเงิน กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ กำรรักษำและ       
กำรแสวงหำบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีคุณภำพ กำรสร้ำงหลักสูตร
บูรณำกำรที่เป็นอัตลักษณ์ และทันยุคสมัย ตลอดจนควำมเป็น 
Globalization ของสถำบันอุดมศึกษำ ต้องอำศัยผู้บริหำรที่มี
วิสัยทัศน์ มีควำมเป็นมืออำชีพ และมีธรรมำภิบำล 

 คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปช.) ได้จัดท ำรำยงำน
เร่ือง แผนกำรปฏิรูปอุดมศึกษำ โดยก ำหนดสภำพปัญหำและก ำหนดข้อเสนอแนวทำงในกำรปฏิรูป ดังนี้ 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 

 1. การจัดตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ท ำหน้ำที่ดูแลสถำบันอุดมศึกษำในกลุ่มต่ำง ๆ โดยเฉพำะ     
กำรจัดสรรงบประมำณ มีคณะกรรมกำรไม่เกิน 30 คน และมี
คณะ อนุ ก ร รม กำ ร  5  ชุ ด  ท ำ หน้ ำ ที่ ป ร ะ ส ำ น ง ำ น กั บ
สถำบันอุดมศึกษำที่ได้มีกำรจัดกลุ่มประเภทสถำบันไวท้ั้ง 5 กลุ่ม
ดังกล่ำวข้ำงต้น 

 2 .  การจั ดการอบรมผู้ บริ ห ารและกรรมการ        
สภามหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญ   
ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของมหำวิทยำลัย 

 3. การจัดท าคลัสเตอร์มหาวิทยาลัยตามภูมิภาค 
เพื่อรองรับควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงชีวภำพ และ
วัฒนธรรม เพื่อให้งำนวิจัย รวมทั้งกำรบริกำรวิชำกำร 
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่และชุมชน สำมำรถ
พัฒนำเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับงำนนวัตกรรม ส่งผลให้     
กำรจัดสรรงบประมำณเกิดประสิทธิภำพอย่ำงแท้จริง      
โดยแบง่ออกเปน็ 6 คลสัเตอร ์ภำคเหนอื ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก และภำคใต้  

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย  

3Rs : กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได ้(Writing) และกำรคิดเลขเป็น (Arithmetic's)  

8Cs : ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking and Problem Solving) 

 ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  

 ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross – Cultural Understanding)  

 ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)  

 ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)   

 ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy)  

 ทักษะอำชีพและทักษะกำรเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม       
  (Compassion) 

แผนภาพ 1.6  คุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2558 เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง 
ข้อเสนอ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ ออนำคต (New Engine of Growth) ภำยใต้หลักกำร 
ประเทศไทยสำมำรถผลักดันกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ใน 2 
รูปแบบ ได้แก่ 5 อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ (First S - Curve) 
ประกอบด้วย อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ (Next Genera-
tion Automotive)  อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ 
(Smart Electronics) อุตสำหกรรมท่องเที่ยวรำยได้ดีและ    
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ (Affluent Medical and Wellness 
Tourism)  อุตสำหกรรม เกษตรและ เทคโน โลยี ชี วภำพ 
(Agriculture and Biotechnology)  อุ ตสำหกรรมแปรรู ป
อำหำร (Food for The Future) และ 5 อุตสำหกรรมอนำคต 
(New S - Curve) ประกอบด้วย หุ่นยนต์เพื่ออุตสำหกรรม 
(Robotics) อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ (Aviation and 
Logistics) อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ 
(Biofuels and Biochemical) อุตสำหกรรมดิจิทัล (Digital) 
อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร (Medical Hubs) เพื่อให้    
10 อุตสำหกรรมเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำนโยบำย 
Thailand 4.0 ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องเตรียมก ำลังคนในทุกระดับ
ทั้ งกำรผลิตและพัฒนำให้มีศักยภำพและปริมำณรองรับ       
กำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับประเทศ รวมทั้ง    
สร้ำงสังคมแห่งนวัตกรรมให้ประเทศหลุดพ้นจำกกับดักรำยได้
ปำนกลำง  

นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้มีค ำสั่งเรื่องกำรพัฒนำ
ระ เบี ย ง เศรษฐกิ จพิ เ ศษ  (Eastern Economic Corridor) 
ประกอบด้วยพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง และ
จังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกัน ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์  
ของอสังหำริมทรัพย์ และด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงบูรณำกำร 
เกิดกำรพัฒนำในทุกมิติ ทั้งกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว  
กำรสำธำรณสุข กำรศึกษำ ดังนั้น EEC จึงเป็นยุทธศำสตร์    
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงรอบด้ำน ที่จะเพิ่มรำยได้ 
ส่ ง เส ริ มคุณภำพชี วิ ต  และยกระดั บขี ดคว ำมสำมำ รถ             
ในกำรพัฒนำประเทศ โดยใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรผลักดันนโยบำย 
Thailand 4.0 ในกำรดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภำพเข้ำมำลงทุน 
ใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย  

แผนภาพ 1.7  10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 



000 

 

บริบทของอุดมศึกษา 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 บริบทของอุดมศึกษา 

102 ปี การจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษา 

 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

ในแบบมหาวิทยาลัยตามแบบสากลจัดขึ้นครั้งแรกในปี  

พ.ศ. 2459 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 102 ปี  

มีวิวัฒนาการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามาอย่าง

ต่อเนื่อง จนถึงการปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2542 

เพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดความเชื่อมโยงกันทุกระดับ

การศึกษาภายใต้กระทรวงเดียวกันคือกระทรวงศึกษาธิการ 

การจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาครอบคลุมการศึกษา

ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี โท และ

เอก  หรื อ เที ยบ เท่ า กระ จ า ยอยู่ ใ นหล ายหน่ ว ย ง าน  

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการ       

การอาชีวศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จ ะ เ ป็ น ห น่ ว ย ห ลั ก ที่ ก า กั บ ดู แ ล ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า

ระดับอุดมศึกษาในสายวิชาชีพ และสายวิชาการตามล าดับ 

โดยในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและ

นอกกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งสิ้น 1,095 แห่ง มผีูเ้รยีนรวม

ทั้งสิ้นประมาณ 2.4 ล้านคน (ขอ้มลูปกีารศกึษา พ.ศ. 2558) 

 การขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถ

จ าแนกออกเป็น 4 ช่วงระยะของการพัฒนา ที่มีจุดเน้น         

ในการผลิตก าลังคนแตกต่างกันตามบริบทของการพัฒนา

ประเทศในขณะนั้น โดยในระยะท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษายังมี   

อยู่ เพียงไม่กี่แห่ งจะเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่ อตอบสนอง     

ความต้องการก าลังคนระดับสูงในภาครัฐ เพื่อเข้ารับราชการ

เป็นหลัก ระยะท่ี 2 เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยัง

ภูมิภาค เกิดการจัดตั้งสถาบนัอุดมศึกษาขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่าง   

ของประเทศ ระยะท่ี 3 เป็นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เพื่อมวลชน มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาระบบเปิดในรูปแบบ

ของตลาดวชิา เพือ่รองรบัความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

โดยมีจ านวนผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น และ

ปัจจุบันระยะที่ 4 เป็นช่วงส าคัญเป็นช่วงของการรองรับ   

การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะใช้ศักยภาพของ

สถาบันอุดมศึกษาในฐานะแหล่งที่รวมองค์ความรู้สร้างงานวิจัย

และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้น  

กับดักรายได้ปานกลาง  

แผนภาพ 2.1 102 ปี การจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

รูปแบบการศึกษาของไทยและร้อยละอัตราการเข้าเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา     
เทียบกับจ านวนประชากรในแต่ละช่วงวัย ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 - 2559 
 ประเทศไทยมีผู้เรียนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ทุกระดับการศึกษาและทุกสังกัดหน่วยงานตั้งแต่           
ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 - 2559 มีผู้เรียนรวมเฉลี่ยปีละประมาณ 17.9 ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 28 ของประชากร
ทั้งประเทศ เป็นผู้เรียนในระบบโรงเรียน 13.5 ล้านคน นอกระบบโรงเรียน 4.4. ล้านคนโดยประมาณ และเป็นผู้เรียน       
ในระบบอุดมศึกษาทุกสังกัดปีการศกึษา พ.ศ. 2559 ประมาณ 2.3 ล้านคน แบ่งเป็นระดับ ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี 
2.1 ล้านคน ระดับบัณฑิตศึกษา 1.8 แสนคน โดยมีผู้จบการศึกษาจากทั้งสองระดับที่เข้าสู่ระบบงานเฉลี่ยปีละ 3.9 แสนคน 

แผนภาพ 2.2  รูปแบบการศึกษาของไทย 

ตาราง 2.1  ร้อยละอัตราการเข้าเรียนจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

สถาบันอุดมศึกษา จ าแนกตามประเภทและสงักัด 

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น 

การกระจายตัวของสถาบันอุดมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
หน่วยงานอื่นที่มีการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป  

ภาคเหนือ 17 จังหวัด  
สถาบนัอุดมศึกษา 51 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด  

สถาบนัอุดมศึกษา 48 แห่ง ภาคตะวันตก 6 จังหวัด  
สถาบนัอุดมศึกษา 19 แห่ง 

ภาคตะวันออก 8 จังหวัด  
สถาบนัอุดมศึกษา 21 แห่ง 

ภาคกลาง 12 จังหวัด  
สถาบนัอุดมศึกษา 110 แห่ง 

ภาคใต้ 14 จังหวัด  
สถาบนัอุดมศึกษา 37 แห่ง 

แผนภาพ 2.3  จ านวนสถาบันอุดมศึกษา จ าแนกตามประเภทและสังกัด 

แผนภาพ 2.4  การกระจายตัวของสถาบันอุดมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น  
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

จ านวนนักศึกษาในระบบอุดมศึกษาทุกระดับและทุกสังกดั ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 – 2559 

หน่วย : คน สถาบันอุดมศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น 

 

หน่วย : คน 

แผนภาพ 2.6  จ านวนนักศึกษาในระบบอุดมศึกษาทุกระดับและทกุสังกัด ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 

แผนภาพ 2.5  จ านวนนักศึกษาในระบบอุดมศึกษาทุกระดับและทกุสังกัด ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 - 2559 

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

จ านวนนักศึกษาในสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น 
จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 
ศักยภาพในการรองรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน จ าแนกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับต่ ากว่าปริญญา ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีผู้เรียนในระบบการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 มสีดัสว่น    
ระดบัต่ ากวา่ปรญิญาตร ี: ระดบัปรญิญาตร ี: ระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร ีเปน็ 15 : 77 : 8 โดยมรีายละเอียดในแตล่ะระดบั ดงันี ้

จ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร
เทียบเท่าอนุปริญญาปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ทุกสังกัด
รวมทั้งสิ้น 3.47 แสนคน เป็นนกัศกึษาทีอ่ยูใ่นหน่วยงานอ่ืน 
2,013 คน คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.6 หากพิจารณา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษา
ระดับดังกล่าว พบว่ามีนักศึกษาในสังกัด สอศ.จ านวน 
3.35 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.4 (ปัจจุบันได้โอน
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในสังกัด สช. ไปรวมกับสังกัด 
สอศ. แล้ว) และในสังกัด สกอ. จ านวน 0.12 แสนคน    
คิดเป็นร้อยละ 3.6 ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ทั้งในสถาบันของรัฐและเอกชนคิดเป็นร้อยละ 99.4 หรือ
ประมาณ 3.47 แสนคน  
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสังกัด  
ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 1.79 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 77.2 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 2.32
ล้านคน โดยจ าแนกเป็นนักศึกษาในสังกัดหน่วยงานอ่ืน 
46,930 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และหากพิจารณาเฉพาะ
ในส่ วนของกระทรวงศึกษาธิการพบว่ ามีนักศึกษา         
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. จ านวน 1.74 ล้านคน  
คิดเป็นร้อยละ 99.6 และเป็นนักศึกษาในสังกัด สอศ. 
จ านวน 6,973 คน คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.4 ดังนั้น สกอ. 
จึงเป็นหน่วยหลักในการผลิตก าลังคนระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าให้กับประเทศ โดยมีผลจบการศึกษาเฉลี่ย
ประมาณปีละ 2.5 แสนคนโดยประมาณ 

จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 
2 5 5 9  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง รวมทั้งสิ้น 1.81 แสนคน เป็นนักศึกษาที่อยู่  
ในสังกัดอ่ืนจ านวน 403 คน คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.2     
โดยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการจะอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. 
ทั้งหมดในฐานะหน่วยงานผลิตบัณฑิตระดับสูงจ าแนกเป็น 
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1.55 แสนคน 
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ  86 . 1  และ เป็ น ระดั บป ริญญา เอก 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จ านวน 25,020 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.9  

หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

แผนภาพ 2.7  จ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบตัรเทยีบเท่า
        อนุปริญญา ปกีารศึกษา พ.ศ. 2559 จ าแนกตามสังกัด 

แผนภาพ 2.8  จ านวนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ทกุสงักดั ปกีารศกึษา พ.ศ. 2559 

แผนภาพ 2.9  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสังกดั ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 

หน่วย : คน 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

จ านวนประชากรอายุ 18-22 ป ีเปรยีบเทยีบกบัจ านวนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา 
ในสถาบนัอดุมศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2552 - 2559 

 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. เปรียบเทียบกับจ านวนประชากร
วัยเรียนช่วงอายุ 18-22 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2559 หาก
พิจารณาการขยายตัวของประชากรในช่วงวัยดังกล่าวจะพบว่า 
มี อัตราการขยายตัวที่ลดลง จนส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2559         
มีจ านวนประชากรลดลงในเชิงปริมาณอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ. 2558 จาก 4.82 ล้านคน ไปเป็น 4.76 ล้านคน  
แสดงให้เห็นว่าอัตราการทดแทนของประชากรในช่วงอายุ     
18-22 ปี เริ่มมีทิศทางที่ลดลงและคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้น
ในอนาคต โดยกลุ่มอายุดังกล่าวถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก    
(Age Group) ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา และหากพิจารณา
จ านวนนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาสังกัด สกอ. ระดับปริญญาตรี
ซึ่งมีผู้ เรียนคิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งประเทศ พบว่ามีนักศึกษาระดบัปรญิญาตรเีฉลีย่ตัง้แต่
ปกีารศกึษา พ.ศ. 2552 - 2559 อยูป่ระมาณรอ้ยละ 37.4 ของประชากร
ชว่งอาย ุ18-22 ป ีโดยมแีนวโนม้เพิม่ขึน้จนถงึปกีารศกึษา พ.ศ. 2556 
และเริม่มสีดัสว่นนกัศกึษาตอ่ประชากรลดลง จากรอ้ยละ 39.1 ในป ี  
พ.ศ. 2556 ไปเปน็รอ้ยละ 37.8 ,  รอ้ยละ 37.9 และรอ้ยละ 36.5 ในป ี
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้
เ ห็ น ว่ า ก า ร ล ด ล ง ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ใ น
สถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. มีทิศทางสอดคลอ้งกบัการลดลง  
ของประชากรช่วงวัย 18-22 ปีเช่นกัน แต่ยังคงอัตรานักศึกษา         
ระดับปริญญาตรีในช่วง 5 ป ีตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2555 - 2559 ของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนรวมอยู่ที่ประมาณ      
1.8 ลา้นคน ขณะที่จ านวนนกัศกึษารวมในระดับบัณฑิตศึกษาของ 
ปี พ.ศ. 2552 เทียบกับปี พ.ศ. 2559 มีการลดลงร้อยละ 8.2  

โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนนักศึกษารวมระดับ
บัณฑิตศึกษา : นักศึกษารวมระดับปริญญาตรีเป็น 11 : 89 ซึ่ง
ในช่วง 8 ปี  มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของทั้งสองระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับที่น้อยมาก แต่มีแนวโน้มของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาลดลงจาก 2.18 แสนคนในปี พ.ศ. 2557   
ไปเป็น 2.14 แสนคน และ 1.80 แสนคนในปี พ.ศ. 2558 และ 
พ.ศ. 2559 ตามล าดับ การที่กลุ่มเป้าหมายหลักมีแนวโน้มลดลง 
ส่งผลกระทบกับขีดความสามารถในการรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบ
อุดมศึกษา และเพื่อยังคงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าที่ภาครัฐ
ลงทุนไปแล้วยังสถาบันอุดมศึกษา อาจจ าเป็นต้องพิจารณา
ทบทวนกลุ่มเป้าหมายใหม่ซึ่งอยู่นอกกลุ่มเป้าหมายหลัก (Non 
Age Group)  และไม่อยู่ในช่วงอายุ 18 -22 ปี เพื่อทดแทน
จ านวนผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจะได้ใช้ศักยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่ งหาก        
ไม่สามารถทบทวน ปรับเปลี่ยนแนวทางหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
สร้างจุดเน้นของสถาบันได้ อาจจะน าไปสู่การชะลอการขยายตัว 
และการยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาในที่สุด จากข้อมูลจ านวน
ผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาทุกสังกัด ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และ
ปรญิญาตรี ปี พ.ศ. 2552 - 2559 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 18-22 ปี 
แสดงให้เห็นว่าในช่วงระยะเวลา 8 ปี มีคา่เฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 46 
ของประชากรช่วงวัยดังกล่าว หรือปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย 
และหากน าจ านวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามาพิจารณา
ร่วมด้วยจะพบว่าจ านวนนักศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 
49 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย หรือประมาณ 2.3 ล้านคน 

แผนภาพ 2.10  จ านวนประชากรอาย ุ18-22 ปี เปรียบเทียบกับจ านวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
              ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2559 

หน่วย : คน 
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นักศึกษารวม 2,007,729 คน 

Sciences & Technology Health Sciences 

Social Sciences 

ปีการศึกษา 2558 
นักศึกษารวม  1,654,447 คน 

ปีการศึกษา 2551 

5% 

(สุขภาพและบริการ) 

(งานบริการ) 

(การศึกษา

(มนุษยศาสตร์และศิลป) 

(สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและ

(วิทยาศาสตร์) 

(วิศวกรรม) 
(เกษตรศาสตร์) (เกษตรศาสตร์) 

(การศึกษา
(วิศวกรรม) 

(สุขภาพและบริการ) 

(มนุษยศาสตร์และศิลป) 

(วิทยาศาสตร์) 
(งานบริการ) 

(สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและ

จ านวนนักศึกษาจ าแนกตาม 3 กลุ่มสาขาวิชาและ ISCED ป ีพ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2558  
ทุกระดับการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 จ านวนนักศึกษารวมในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. 
ปีการศึกษา พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา พ.ศ. 2558 
พบว่ามีจ านวนนกัศกึษาเพิ่มข้ึนจาก 1.65 ลา้นคน เป็น 2.0 ล้านคน 
โดยมีอัตราการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 16 หากเปรียบเทียบการ
ขยายตัวของประชากรช่วงอายุ 18 - 22 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักในช่วงเวลาเดียวกัน มีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 4 
แสดงให้เห็นว่าโอกาสของผู้ เรียนที่ เข้าสู่ระบบอุดมศึกษา      
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัวของประชากรช่วงอายุ
ดังกล่าว และหากพิจารณาสัดส่วนผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาจาก 
3 กลุ่มสาขาวิชาหลักประกอบด้วย Science & Technology : 
Health Science : Social Science ในปี  พ.ศ. 2551 และ 
พ.ศ. 2558 เป็น 23 : 6 : 71 และ 22 : 6 : 72 การขยายตัว
เพิ่มขึ้นของผู้ เรียนด้าน Social Science คิดเป็นร้อยละ 23  
ด้าน Science & Technology และ Health Science เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16 และ 18 ท าให้สัดส่วนผู้เรียนด้าน Social Science 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และด้าน Science & Technology ลดลง 
ร้อยละ 1 ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นเปา้หมายของภาครฐัทีต่อ้งการ
เพิม่สดัสว่นในกลุม่ดงักลา่ว  

และหากน าการจัดกลุ่มของ ISCED ในช่วงปี เดียวกันคือ  
ปีการศึกษา พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา พ.ศ. 2558 
เพื่อพิจารณาสัดส่วนสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้จะมี
จ านวนผู้ เรียนเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณทุกสาขาวิชา แต่พบว่า
สัดส่วนของสาขาวิชาสุขภาพและบริการ และสาขาวิชา
วิศวกรรม ถือว่ามีสัดส่วนคงที่อยู่ที่ร้อยละ 6 และร้อยละ 10 
ตามล าดับ สาขาวิชาที่มีสัดส่วนการขยายตัวเพิ่มขึ้นคือสาขาวิชา
ด้านมนุษยศาสตร์และศิลป จากร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2551 เป็น
ร้อยละ 11 ในปี พ.ศ. 2558 และสาขาวิชาด้านการบริการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5 โดยเฉพาะ
สาขาวิชาด้านการศึกษาขยายตัวเพิม่ขึน้จากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 
11 และเป็นสาขาวิชาที่มีการขยายตัวเพิม่ขึน้สงูสดุคิดเป็น 2 เท่า
ของปี พ.ศ. 2551 อาจเกิดจากนโยบายของรัฐในการผลิตคร ู     
มอือาชพี ซึง่ประกนัการมงีานท าใหก้บัผูร้ว่มโครงการ ท าใหม้ผีูส้นใจ
เข้าเรียนสูงขึ้น ขณะที่สาขาวิชาที่มีสัดส่วนของผู้เรียนลดลงคือ
สาขาวชิาสงัคมศาสตร,์ บรหิารธรุกจิและกฎหมายลดลงจากรอ้ยละ 54 
ในป ีพ.ศ. 2551 เปน็รอ้ยละ 45 ในป ีพ.ศ. 2558 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ลดลงจากรอ้ยละ 11 ในป ีพ.ศ. 2551 เปน็รอ้ยละ 9 ในป ีพ.ศ. 2558  

แผนภาพ 2.11  จ านวนนักศึกษาจ าแนกตาม 3 กลุ่มสาขาวิชาและ ISCED ปี พ.ศ. 2551 และ ป ีพ.ศ. 2558  
               ทกุระดับการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรใีนสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 และปีการศึกษา พ.ศ. 2560  

 การลดลงของนั กศึ กษารวมระดั บปริญญาตรี          
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.03 และ
คิดเป็นร้อยละ 36.2 ของประชากรอายุ 18–22 ปี ซึ่งหาก
พิจารณาโดยจ าแนกสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มสถาบัน 
เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า สั ด ส่ ว น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : 
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคล : กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จ ากัดรับ และ 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอุดมศึกษาของรัฐแบบจ ากัดรับ โดยมี
สัดส่วนในปี พ.ศ. 2552 เป็น 13 : 26 : 7 : 28 : 26  และในป ี    
พ.ศ. 2560 เปน็ 15 : 28 : 8 : 15 : 34 ตามล าดบั ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่
ในปี พ.ศ.  2560 จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น กระจายอยู่ใน
สถาบั น อุดมศึกษาประ เภทจ ากั ดรั บ เป็นหลั ก  ขณะที่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จ ากัดรับซึ่งเป็นสถาบันประเภท 

ที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบันกัศกึษาในระดับอุดมศึกษา
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณและสัดส่วนที่ลดลง และหาก
พิจารณาร้อยละของการขยายตัวของทั้ ง  5 กลุ่มสถาบัน 
เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2552 กับ พ.ศ. 2560 จะพบว่า 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22  
มหาวิทยาลัยราชภัฏขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลขยายตั ว เพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 18  และ
สถาบันอุดมศึกษาอุดมศึกษาของรัฐแบบจ ากัดรับ ขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 มีเพียงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จ ากัด
รับ ขยายตัวลดลงร้อยละ 49 แสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของ
สถาบันอุดมศึกษาประเภทจ ากัดรับ มาจากการเปิดโอกาสให้กับ
นักศึกษาได้ เข้าสู่ ระบบปิดเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี       
พ.ศ. 2552 จนส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาประเภทไม่จ ากัดรับ  
มีนักศึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

 แผนภาพ 2.12  เปรียบเทยีบจ านวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  
           สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 และปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
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จ านวนนักศึกษารวมจ าแนกตาม 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับนโยบาย Thailand 4.0  

ป.ตรี  : 28,559 คน 
ป.โท  :   1,703 คน 
ป.เอก :    646  คน 

กลุ่มด้านสาธารณสุข สุขภาพ  
และเทคโนโลยีทางการแพทย ์

ป.ตรี  : 13,556 คน 
ป.โท  :   1,196 คน 
ป.เอก :    662  คน 

กลุ่มด้านอาหาร เกษตร  
และเทคโนโลยีชีวภาพ 

ป.ตรี  : 51,803 คน 
ป.โท  :   2,332 คน 
ป.เอก :  1,131 คน 

ป.ตรี  : 16,871 คน 
ป.โท  :     249 คน 
ป.เอก :      45 คน 

กลุ่มด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์  
และระบบเครื่องกลทีใ่ช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ควบคุม 

กลุ่มด้านดิจิทัลเทคโนโลย ี
อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ 

กลุ่มด้านกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

ป.ตรี  : 143,074 คน 
ป.โท  :     6,775 คน 
ป.เอก :     1,278 คน 

ป.ตรี 

ป.ตรี 

ป.โท 

ป.เอก 

ป.โท 

ป.เอก 

นักศึกษารวมกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่ม 
รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ประมาณ 273,708 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11 จากผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาทั้งประเทศ 
 

1 : 100,000 คน 

ป.ตรี 

ป.โท 

ป.เอก 

ป.เอก 

ป.ตรี 

ป.โท 

ป.ตรี 

ป.โท 

ป.เอก 

 แผนภาพ 2.13  จ านวนนักศึกษารวมจ าแนกตาม 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรบันโยบาย Thailand 4.0  
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ประเทศ/ป ี 2550 2551 2552 2553 2554 

ไทย 3,638 3,732 3,618 3,565 3,592 

มาเลเซีย 3,774 3,627 3,709 3,790 2,876 

เวียดนาม 2,286 2,496 2,503 2,462 2,912 

ญี่ปุ่น 3,013 3,049 3,055 3,041 - 

ที่มา : UNESCO 

สัดส่วนของประชากรช่วงอายุ 18–22 ปี ที่เข้าสู่อุดมศึกษาของประเทศไทย 
เปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2559 

ที่มา : UNESCO 

 จากข้อมูลเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลของ UNESCO สัดส่วนประชากรช่วงอายุ 18–22 ปี ที่เข้าสู่ระบบอุดมศึกษา
ในปี พ.ศ. 2559 ของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 49 หากเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนพบว่า
ประเทศไทยมีอัตราการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาสูงสุด (ไม่ปรากฎข้อมูลประเทศสิงคโปร์ในฐานข้อมูลของ UNESCO) และมี
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกับประเทศจีนร้อยละ 48 ขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีสัดส่วนของการเข้าสู่อุดมศึกษาของประชากรช่วงอายุ 
18-22 ปี ถึงร้อยละ 94 ซึ่งสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้อยู่ในระบบอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 89 และ 64 
ตามล าดับ แม้ประเทศไทยจะมีผู้เรียนในอุดมศึกษาที่จัดได้ว่าอยู่ในระดับสูงประเทศหนี่งของโลกโดยมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่ง
ของประชากรวัย 18-22 ปี ก็ตาม แต่การจะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง       
ยังจ าเป็นต้องให้ความส าคัญการผลิตบัณฑิตทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพไปพร้อมกันเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาชาติ หรือ
ประเทศพัฒนาแล้วในโลก 

 
อัตราส่วนผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาตอ่ประชากร 100,000 คน 

 แผนภาพ 2.14  สดัส่วนของประชากรช่วงอาย ุ18–22 ปี ที่เข้าสู่อุดมศึกษาของประเทศไทย 
           เปรียบเทียบกับประเทศต่าง   ปี พ.ศ. 2559 

 ตารางที่ 2.2  อัตราส่วนผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาต่อประชากร 100,000 คน 

หน่วย : ร้อยละ 
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เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศกับจ านวนนักศึกษาต่างประเทศ 
ที่เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 – 2557  

 จ านวนนักศึกษาไทยที่ออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศในระดับอุดมศึกษาจากข้อมูลของ UNESCO พบว่าในช่วง  
9 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2559 มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 27,000 คน/ปี โดยมีทิศทางลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557 
เนื่องสภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศขยายตัวลดลง ประกอบกับประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรงในช่วงปี พ.ศ. 2554 
ยิ่งส่งผลกระทบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากพิจารณาจากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยของธนาคาร      
แห่งประเทศในช่วงปีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อาจส่งผลต่ออัตราการศึกษาต่อยังต่างประเทศของ
นักศึกษาไทยในช่วง พ.ศ. 2555 - 2557 จนเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นของจ านวนนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ การขยายตัวของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเป็นอย่างมากในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2554 จนมาอยู่ที่ระดับประมาณ 
20,000 คน/ปี และเริ่มมีทิศทางลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 สอดรับกับจ านวนนักศึกษาไทยที่ไปศึกษายังต่างประเทศลดลง     
จากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเช่นกัน 

ที่มา : UNESCO 

หน่วย : คน 

266,048

360

108,217

132,685

543

35,592

52,451

19,500

428,724

842,384

2,540

Australia

Brunei

China

Japan

Laos

Malaysia

Republic of Korea

Thailand

UK

USA

Viet Nam

หน่วย : คน 

ที่มา : UNESCO 

จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เขา้มาศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเปรยีบเทยีบกบัประเทศต่าง ๆ ป ีพ.ศ. 2557 

 หากพิจารณาจ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีนักศึกษาต่างชาติ
รวมทั้งสิ้น 19,500 คน เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียที่มีนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งสิ้น 35,592 คน ซึ่งมากกว่าประเทศไทย
เกือบ 2 เท่าและจัดได้ว่าเป็นประเทศไทยมีจ านวนนักศึกษาต่างชาติต่ ามากเมื่อเทียบกับการขยายตัวของระบบอุดมศึกษาที่มี
ผู้เรียนถึงร้อยละ 53 ของประชากรช่วงอายุ 18–22 ปี การก าหนดเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค หรือ   
การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานต่าง   ของโลก ตัวชี้วัดส าคัญคือการยอมรับทางด้านชื่อเสียง ซึ่งจ านวนนักศึกษา
ต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศเป็นตัวชี้ตัวหนึ่งที่วัดความส าเร็จดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาไทยจะต้องทบทวนการจัดท า
หลักสูตรภาษาต่างประเทศหรือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของโลก เพื่อดึงผู้เรียนจากต่างประเทศเข้ามา
ศึกษาต่อ รวมทั้งเพื่อชดเชยผู้เรียนในประเทศที่มีแนวโน้มลดลง 

แผนภาพ 2.15  เปรียบเทยีบ
จ านวนนกัศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อ
ยังต่างประเทศกับจ านวน
นักศึกษาต่างประเทศที่เข้ามา
ศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2551 – 2557  

 แผนภาพ 2.16  จ านวนนักศึกษาต่างชาตทิี่เขา้มาศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศตา่ง   ปี พ.ศ. 2557  
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จ านวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดและ
ก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2546 - 2559 

 การจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546 - 2559 พบว่ามีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายหลังการบังคับใช้ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2551 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนส าหรับการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้พิการในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด ส่งผลให้อัตราการเข้าสู่การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของผู้พิการเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราการขยายตัวจากปี พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 75 
และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการขยายโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาสในสถาบันอุดมศึกษา  

 

การขยายโอกาสทางการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาที่กู้ยืม กยศ. ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 - 2559 

104,832

84,799

69,273

329,237

293,037

247,845

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2557

2558

2559

           

(24%) 

(22.5%) 

(22%) (78%) 

(77.5%) 

(76%) 

หน่วย : คน 

 แผนภาพ 2.18  จ านวนนักศึกษาที่กู้ยมื กยศ. ของสถาบันอุดมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  
           ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 -  2559 

 การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ส าคัญคือการจัดกองทุนกู้ยืมทางการศึกษาให้กับผู้ประสงค์ศึกษา
ต่อในระดบัอุดมศกึษา โดยในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 - 2559 พบว่าจ านวนนักศึกษาที่กู้ยืมในภาพรวมมจี านวนลดลงร้อยละ 27 
โดยมีสัดส่วนของนักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : นักศึกษาในต่างจังหวัด เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2557 ซึ่งอยู่ที่ 
 24 : 76 ไปเป็น 22 : 78 ในปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้อัตราการลดลงของนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครคิดเป็น
ร้อยละ 34 ขณะที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดมีการกู้ยืม กยศ. ลดลงร้อยละ 25 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีสถานะทางครอบครัว และโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ดีกว่า และไม่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ. ถึงแม้ภาพรวมของ
นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ. จะเร่ิมลดลง แต่การปรับ กยศ. ไปสู่ Demand Side Financing ก็จะเป็นประโยชน์ในการตอบสนอง
ต่อทิศทางการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และการมีงานท าของบัณฑิตในอนาคต 

แผนภาพ 2.17  จ านวนนักเรียน นิสติ 
นักศึกษาพกิารในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชนในสังกัดและก ากับของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2546 - 2559 
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จ านวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  
ปี พ.ศ. 2555 - 2560 

 บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั้ งรัฐและเอกชน
ประกอบด้วยสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีชั่วโมงการสอน
และช่วยสอน และสายสนับสนุนที่ไม่มีชั่วโมงสอนในช่วงปี   
พ.ศ. 2555 - 2560 มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะใน        
สายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีชั่วโมงการสอนปี พ.ศ. 2558 
จาก 68,453 คน ไปเป็น 74,249 คน ในปี พ.ศ. 2560 คน โดย
มีอัตราการขยายตัวถึ งร้อยละ 8 และมีสัดส่วนระหว่าง        
สายวิชาการ : สายสนับสนุนเป็น 36 : 64 หรือคิดเป็น        
สายวิชาการ 1 คนต่อสายสนับสนุน 1.77 คน โดยประมาณ 
ทั้งนี้หากพิจารณาประเภทบุคลากรที่อยู่ในระบบอุดมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2560 
พบว่ามีข้าราชการเหลืออยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 7 
ของบุคลากรในระบบอุดมศึกษาทั้งหมด เนื่องจากการเปลี่ยน
สถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ ไปเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา
ขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากรจ านวนมาก ท าให้แนวโน้มจ านวน
ข้าราชการลดลงอย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาจ านวนบุคลากร
จากประเภทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : สถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชน จะมีสัดส่วนอยู่ที่ 88 : 12 ซึ่งแสดงวา่บคุลากรสว่นใหญ่
อยู่ ในสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ  และไม่ ได้มี สถานภาพ         
เป็นขา้ราชการ หากพจิารณาจ านวนนกัศกึษารวมในสถาบนัอุดมศกึษา      
จะพบว่าร้อยละ 84 อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส่งผลให้    
การขยายตัวของบุคลากรในสถาบันของรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ขณะที่ในอนาคตจ านวนผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเร่ิมลดลง อาจ
ส่งผลกระทบกับงบประมาณที่ขอรับสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็น
ค่าตอบแทนของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต 

หน่วย :  คน 

แผนภาพ 2.20 จ านวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจ าแนกตามประเภทบุคลากรที่เป็น
ข้าราชการกับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ปี พ.ศ. 2560 

แผนภาพ 2.21 จ านวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจ าแนกตามประเภทสถาบัน  
                       ปี พ.ศ. 2560 

แผนภาพ 2.19  จ านวนบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปี พ.ศ. 2555 - 2560 

หน่วย :  คน 

หน่วย :  คน 
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บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 

บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษาและต าแหน่งทางวชิาการ 
ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 

แผนภาพ 2.22  บุคลากรสาย
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
จ าแนกตามระดับการศึกษา  
ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 

 บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและมีต าแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 34 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยจ าแนกระดับการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท : 
ปริญญาตรี : อ่ืน   เป็น  42 : 52 : 5 : 1 และมีสัดส่วนทางวิชาการ อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : 
ศาสตราจารย์ เป็น 71 : 20 : 8 : 1 ตามล าดับ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าบุคลากรสายวิชาการซึ่งเป็นสายหลักที่ท าหน้าที่สอน            
ในสถาบันอุดมศึกษาจะมีการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาถึงร้อยละ 99 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอกซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 42 ของบุคลากรสายวิชาการ แต่ขณะที่ต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการส่วนใหญ่ 
ยังอยู่ในระดับอาจารย์ถึงร้อยละ 71 จึงจ าเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาอาจารย์โดยเฉพาะการเพิ่มคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
การสร้างผลงานวิจัยเพื่อยกระดับต าแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 
 นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับกรอบเวลาของการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งผูกกับการประเมินคุณภาพบุคลากร 
และควรเข้มงวดกับ Enforcement ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศเป็นบรรทัดฐานขึ้น 

หน่วย : คน 

1 : 1,000 คน  แผนภาพ 2.23  บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษาและต าแหน่งทางวชิาการ 
        ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
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แผนภาพ 2.25  สัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับกระทรวงศึกษาธิการและ
     สถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2560 

หน่วย : คน 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณสถาบันอดุมศึกษาเทียบกับจ านวนนกัศกึษารวมทุกระดับการศึกษาของสถาบนัอดุมศกึษา 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  

 หากพิจารณากลไกขับเคลื่อนส าคัญคืองบประมาณแผ่นดินที่รัฐจัดสรรให้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2560 มีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันอุดมศึกษา
ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 68,133 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมที่ 
115,293 ล้านบาท ท าให้งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2560 ของสถาบันอุดมศึกษามีอัตราการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 69 
ของงบประมาณปี พ.ศ. 2552 นอกจากงบประมาณแผ่นดินที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับแล้ว ยังประกอบด้วยเงิน        
นอกงบประมาณ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาน ามาใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 :1     
เมื่อเทียบกับงบประมาณภาครัฐ ส่งผลท าให้งบประมาณรวมปี พ.ศ. 2560 ที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน         
ในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ที่ 203,806 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งหากพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่เข้าสู่
สถาบันอุดมศึกษาเริ่มมีจ านวนลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ขณะที่งบประมาณที่จัดสรรให้สถาบันอุดมศึกษายังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น และหากเปรียบเทียบการขยายตัวของงบประมาณกับการขยายตัวของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีทิศทาง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จะมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้น
ส่วนหนึ่งจะอยู่ที่ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

สัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กบักระทรวงศึกษาธิการและสถาบันอุดมศึกษา 
ปี พ.ศ. 2560 

 กระทรวงศึกษาธิการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 
พ.ศ. 2560 รวม 4.93 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของ
งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2560 ที่วงเงิน 2.73 ล้านล้านบาท 
โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.15 
แสนล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4 ของงบประมาณแผ่นดิน จ าแนก
เป็นงบด าเนินการ 1.03 แสนล้านบาท เป็นงบลงทุน 0.12    
แสนล้านบาท มีสัดส่วนระหว่างงบด าเนินการ : งบลงทุน เป็น 
89 : 11 ซึ่งนโยบายของรัฐบาลต้องการชะลอการขยายตัวของ
งบลงทุนในสถาบันอุดมศึกษาลง และเน้นงบประมาณที่จะ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หรืองบบูรณาการที่ตอบโจทย์การพัฒนา
เป็นหลัก 

แผนภาพ 2.24  งบประมาณ
สถาบันอุดมศึกษาเทียบกับ
จ านวนนกัศึกษารวมทุกระดับ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
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เปรียบเทียบงบประมาณด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยกับประเทศต่าง ๆ พ.ศ. 2556 

ที่มา : UNESCO 

หน่วย : Millions US $ 

 จากข้อมูลของ UNESCO ปี พ.ศ. 2556 งบประมาณที่ใช้สนับสนุนทางด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เปรียบเทียบ 183 ประเทศ พบว่าประเทศไทยใช้จ่ายงบประมาณทางด้านอุดมศึกษาเป็นอันดับที่ 37 ของโลก คิดเป็น
งบประมาณรวม 2,696 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งหากเปรียบเทียบเฉพาะกับประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบว่า
ประเทศมาเลเซียอยู่อันดับที่ 25 ใช้งบประมาณรวม 5,405 ล้านเหรียญสหรัฐ และประเทศสิงคโปร์อยู่ที่อันดับ 33       
ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,971 ล้านเหรียญสหรัฐ จัดได้ว่าประเทศไทยใช้งบประมาณส าหรับอุดมศึกษาค่อนข้างสูง
ประเทศหนึ่งของโลก แต่หากเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์แล้วจะพบว่าทั้งการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันต่าง   
รวมทั้งสมรรถนะของบัณฑิตยังอยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วง ขณะที่งบประมาณที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนให้กับอุดมศึกษา  
มีขีดจ ากัด สถาบันอุดมศึกษาควรปรับยุทธศาสตร์โดยหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม และปรับการบริหาร
งบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้นบนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 
เท่าเดิม ทั้งนี้มีประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น อังกฤษ และฝรั่งเศส เป็น 5 ประเทศแรกที่มีการใช้งบประมาณ
ส าหรับอุดมศึกษาสูงสุด โดยประเทศสหรัฐอเมริกาใช้งบประมาณทางด้านอุดมศึกษาสูงเป็น 5 เท่าของประเทศเยอรมนี 

อันดับที่ 37  

 แผนภาพ 2.26  เปรียบเทยีบงบประมาณดา้นการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของไทยกับประเทศต่าง   พ.ศ. 2556  
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 เป็นที่ทราบกันดีว่าส าหรับประเทศไทยมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งส าคัญของประเทศที่มีการท าวิจัยและผลิตผล
งานวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยในสังกัดและในก ากับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จ านวน 155 แห่ง แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 22 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 73 แห่ง 
มหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 58 แห่ง ในจ านวนมหาวิทยาลัยของรัฐนี้ สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 
กลุ่มเก่า 11 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชมงคล 9 แห่ง (2 กลุ่มหลังนี้สามารถจัดรวมเป็น 
มหาวิทยาลัยของรัฐกลุ่มใหม่ได้) นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดูแลสถาบันวิทยาลัยชุมชน
อีก 20 แห่งใน 20 จังหวัด มีสถานะเทียบเท่ากรม หรือ 1 มหาวิทยาลัย  

 ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยไทย ไม่ค่อยมีธรรมเนียมในเรื่องความร่วมมือด้านการเรียน
การสอนและการวิจัยข้ามสถาบัน หรือมีโครงการวิจัยแบบ “บูรณาการ” ร่วมกันจ านวนไม่มากนัก จนกระทั่งปี        
พ.ศ. 2543 เมื่อที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้เจรจากับส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อก าหนดรูปแบบและสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อเป็นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี    โดยใน 
Phase ที่ 1 และ 2 (ช่วงปี พ.ศ. 2542 - 2552) มีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท เอก และสร้างผลงาน  
การตีพิมพ์ในวารสารชั้นน า โดยมีการจัดสรรงบประมาณเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาให้กับ
ศูนย์ความเป็นเลิศ 11 ศูนย์ ประมาณ 7,820 ล้านบาท การท างานของอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสมาชิก  
ของแต่ละศูนย์ความเป็นเลิศเป็นก้าวแรกของการท างานร่วมกัน ถึงแม้จะมีการท างานวิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ 
(Multidisciplinary/ Interdisciplinary) ไม่มากนัก แต่ก็ถือเป็นก้าวส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบใหม่นี้
จนกระทั่งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ถึง 9,322 เรื่อง (นานาชาติ 7,011 เรื่อง และในประเทศ 2,311 เรื่อง) เป็นที่ทราบดีว่า
งานวิจัยเหล่านี้จะมีการได้รับทุนเสริมจากแหล่งทุนอ่ืน   ร่วมด้วยแต่ก็ถือว่า การสนับสนุนจากรัฐในโครงการศูนย์   
ความเป็นเลิศนี้มีส่วนร่วมอยู่ไม่มากก็น้อย รวมถึงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในห้องปฏิบัติการที่สมาชิกของศูนย์
ความเป็นเลิศได้มีโอกาสใช้เป็นการเอ้ืออ านวยแก่การวิจัย ท าให้ในช่วงเวลา 17 ปี (พ.ศ. 2543 - 2560) ที่มหาวิทยาลัย
ได้ร่วมมือกันท าให้สามารถพัฒนาก าลังคนระดับสูง ระดับปริญญาโท 7,060 คน ระดับปริญญาเอก 1,602 คน และระดับ
หลังปริญญาเอก 103 คน มีการได้รับ Matching Grant จากภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างประเทศทั้งในรูปแบบ 
In-kind และ In-cash คิดเป็นมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี  

 ศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย  
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 ในปี พ.ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีด าริที่จะให้การสนับสนุนโครงการ 
“มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยกลุ่มเก่า จึงได้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 
โดยใช้ข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ของ Quacquarelli Symond (QS) และTimes Higher Education (THE) 
ท าให้เกิดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research Universities) จ านวน 9 แห่ง ที่ประกอบด้วย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่ง สกอ. ได้ให้การสนับสนุนเงินวิจัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2554 - 
2558) โดยทั้งนี้เร่ิมจากการใช้งบประมาณภายใต้ “โครงการไทยเข้มแข็ง” มีกรอบวงเงินเร่ิมต้น 12,000 ล้านบาท ต่อมา
เมื่อเดือนกันยายน 2552 ส านักงบประมาณได้มีการปรับลดกรอบวงเงินเหลือเพียง 5,000 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณ
ปกติ  

แผนภาพ 2.27 การพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศในระยะต่าง    

7 CoEs’ 

2 new CoEs’ 
(2551) 

2 new CoEs’ 
(2558) 

 1)  ศูนย์ความเป็นเลิศนวตักรรมทางเคมี 
 2)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปิโตรเคมีและวสัด ุ
 3)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 4)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
 5)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส ์
 6)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 7)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย 
 8)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 
 9)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
10) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร ์
11) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย ์
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แผนภาพ 2.28  ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของ 16 มหาวิทยาลยัไทยจาก Scopus Database ปี พ.ศ. 2548 - 2552 
                      ซ่ึง สกอ.ใช้ในการคัดเลือกมหาวิทยาลยัวจิัยแห่งชาติ  

 นอกจาก กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยระดับกลางของรัฐ อีกประมาณ 70 แห่ง 
ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง และมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มหาวิทยาลัย  
ราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกอ. เช่นกัน โดยมหาวทิยาลยักลุ่มนี้
จะได้รับการสนับสนนุในโครงการวิจัยที่เป็นโครงการในสาขาวิชาเด่นและจ าเพาะของแต่ละมหาวทิยาลยัมุ่งเน้นการค้นหา
ความรู้ ความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ดิน -น้ า-ป่า  
ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 ในส่วนของการสนับสนุนนั้น ถึงแม้ ผู้บริหาร สกอ. จะพยายามที่จะของบประมาณสนับสนุนให้ได้ตามที่
โครงการตั้งเป้าหมายไว้ แต่ตามความเป็นจริงแล้วรัฐบาลไทยไม่มีการเพิ่มเงินสนับสนุนการวิจัยของประเทศ (0.27% ของ 
GDP ของประเทศ) ตลอดช่วงระยะเวลาที่โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติด าเนินการอยู่ และส านักงบประมาณมิได้ให้
การสนับสนุนตามจ านวนเงินทุนวิจัยตามที่ สกอ. ได้ยื่นข้อเสนอโครงการ โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการนี้ สกอ.ได้รับเงิน
สนับสนุนโครงการเพียง 4,583 ล้านบาท คิดเป็น 38% ของเงินทุนวิจัยที่โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยเสนอต่อรัฐบาล 
ถึงแม้ 9 มหาวิทยาลัยวิจัยจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยเพิ่มเติมในช่วงที่มีการขยายเวลาของโครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ แต่ส านักงบประมาณกลับปรับลดการสนับสนุนในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุน   
การวิจัยที่แต่ละมหาวิทยาลัยวิจัยเคยได้รับการสนับสนุนโดยตรงทุกปีงบประมาณ การด าเนินการดังกล่าว              
หากเปรี ยบ เที ยบกับ  โครง การ PTPTN (Perguruan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional) National Higher 
Education Fund Corporation ซึ่ ง รั ฐบ า ลมา เล เ ซี ย โ ดย  Ministry of Higher Education ท า ก า รคั ด เ ลื อ ก                
5 มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ 

International Research Publications Record of Thai Universities 
in Scopus Database 2009 
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และให้การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการน าผลงานการวจิยัไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างตอ่เนือ่งเปน็จ านวนเงิน 100 ล้านริงกิต 
ต่อมหาวิทยาลัย ต่อปี ในระยะเวลา 5 ปี ในระยะแรกแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของรัฐบาลไทย และ รัฐบาล
มาเลเซียในการให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น Key Drivers ของระบบวิจัยของประเทศ และผลจาก
การลงทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลมาเลเซียนี้ ท าให้มหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซียได้รับ   
การจัดอันดับที่ดีกว่ามหาวิทยาลัยชั้นน าของไทย  

ตารางที่ 2.3  งบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  

 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้ปิดโครงการในปี พ.ศ. 2560 โดยโครงการได้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท 1,355 คน ปริญญาเอก 755 คน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ใน
โครงการวิจัยกลุ่มเกษตร กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน 18 โครงการและพบว่ามีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อยู่ระหว่าง 14 – 48,891 ล้านบาท มีอัตราส่วนผลที่ให้ต่อต้นทุน (B/C ratio)  
อยู่ระหว่าง 3.56 – 139.70 คือทุกโครงการวิจัยมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจโดยมีผลต่อการลงทุนไม่ต่ ากว่า 3 เท่าและ
สูงสุดถึง 140 เท่า  

ปีงบประมาณ 
(พ.ศ.) 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

กรอบงบ จัดสรรจริง 

โครงการ
มหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ 

9 แห่ง 

โครงการส่งเสริม
การวิจัยใน
อุดมศึกษา  
70 แห่ง 

งบบริหาร
จัดการ 

2554 2,000 2,000 1,416 554 30 
2555 2,000 833 663 167 3 
2556 1,000 500 315 175 10 
2557 

(ขยาย) 
- 650 

(600+50) 
425 215 10 

2558 
(ขยาย) 

- 600 400 180 20 

รวม 5,000 4,583 3,219 1,291 73 
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มหาวิทยาลัยเป็น Key Drivers ที่ส าคัญของระบบวิจัยของประเทศไทย  
 หากพิจารณาศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะประเด็น 
“Global Context” แล้ว เมื่อสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง   ที่น่าเชื่อถือ เช่น ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ (แผนภาพ 2.29) จะพบว่ามากกว่า 90% ของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของประเทศไทย  
มาจากมหาวิทยาลัยเพียง 20 แห่ง ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลของปี พ.ศ. 2554 - 2559 โดยโปรแกรม Scival พบว่า 
72.3% เป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยวิจัย 9 แห่ง ในขณะที่อีก 10% เป็นงานวิจัยของหน่วยงานอ่ืน   ในประเทศ 
แผนภาพ 2.30 แสดงให้เห็นถึงจ านวนและคุณภาพของผลงานวิจัยจาก 20 มหาวิทยาลัยไทยตามล าดับ (จาก Scival    
ปี พ.ศ. 2554 - 2559)  

แผนภาพ 2.29 ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในประเทศไทย จาก Scival ปี พ.ศ. 2554 - 2559  

Thailand Publications in SciVal  
2011-2016 
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แผนภาพ 2.30 ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของ 20 มหาวิทยาลัย  

ตาราง 2.4 ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของ 20 มหาวิทยาลัย  
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 นอกจากนี้ แผนภาพ 2.30 สะท้อนให้เห็นถึง คุณภาพของผลงานวิจัย โดยดูจาก Citation Count และ  
Field-weighted citation ซึ่งตัวชี้วัดประเภทหลังนี้ เป็นการวิเคราะห์คุณภาพโดยเปรียบเทียบกับ World Average   
ซึ่งคือ 1.0 ในแต่ละสาขาวิชาที่มีการตีพิมพ์ผลงาน ส าหรับมหาวิทยาลัยไทยนั้น มีเพียง 3 มหาวิทยาลัยที่ Field-
weighted Citation สูงกว่า World Average คือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพการวิจัยตาม QS World University Ranking และ 
U.S. News Ranking ตามล าดับ จะพบว่า มีเพียง 2 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งในร้อยในระดับนานาชาติ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่อันดับที่ 47 จากทั้งหมด 50 มหาวิทยาลัย ในสาขาเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดอันดับหนึ่งในร้อย ในสาขา Biomedical Science (Microbiology & Immunology)  

 ส าหรับฐานข้อมูลอื่น   เช่น TCI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับชาติ (แผนภาพ 2.31) พบว่า มหาวิทยาลัยระดับกลาง
ส่วนใหญ่เผยแพร่งานวิจัยผ่านวารสารที่อยู่บนฐานข้อมูลนี้ อย่างไรก็ตามส าหรับมหาวิทยาลัยไทยทั้งหมดมีเพียงไม่ถึง 10 
มหาวิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์ทั้งสิ้นมากกว่า 2,000 ฉบับในฐานข้อมูล TCI (ปี พ.ศ. 2559) และมหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็น
สมาชิกของมหาวิทยาลัยในกลุ่มของสมาคมที่ประชุมมหาวิทยาลัย (สมาคม ทปอ.) ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนั้น ยังมีผลงานตีพิมพ์จ านวนน้อยเช่นกันในฐานข้อมูล TCI มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
ดังกล่าวมักนิยมเผยแพร่งานวิจัยในรูปของรายงานผลงานวิจัยซึ่งไม่ได้ผ่านระบบ Peer Review  

 ในส่วนของ Citation Index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของผลงานวิจัยนั้น พบว่ามีเพียง 9 มหาวิทยาลัย
วิจัยเท่านั้นที่มีจ านวน Cumulative Citation Index เกิน 10,000 ในฐานข้อมูล SCOPUS ในปี พ.ศ. 2559 (แผนภาพ 
2.32) มหาวิทยาลัยอื่น   นั้นยังมี Citation index ที่ไม่สูงนัก ท าให้เห็นถึงโอกาสพัฒนาของมหาวิทยาลัยไทยในเรื่อง
ของคุณภาพผลงานซึ่งทั้งจ านวนและคุณภาพผลงานวิจัยส่งผลถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและการจัดอันดับ           
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ Intentional Institute for Management (IMD) และ World Economic Forum 
อีกด้วย  
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 หากพิจารณาในแง่การเผยแพร่งานวิจัยในรูปของการจดทะเบียนสิทธิบัตรไทยจากรายงานของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2559 พบว่า มหาวิทยาลัยที่มีสิทธิบัตรมากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองลงมาเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามล าดับ (แผนภาพ 2.33) อย่างไรก็ตาม จ านวนสิทธิบัตรเหล่านี้มีสิทธิบัตรประเภทสิทธิบัตร     
การออกแบบปะปนอยู่ และการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรเหล่านี้ยังอยู่ในระดับต่ า เมื่อท าการค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร   
ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยไทยแล้ว พบว่า ยังมีจ านวนผลงานการจดทะเบียนจ านวนน้อยมาก และ มหาวิทยาลัย 
ที่มีสิทธิบัตรระดับนานาชาติมากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล รองลงมาเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามล าดับ (แผนภาพ 2.34) อย่างไรก็ตาม สิทธิบัตรอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีส าหรับงานวิจัย       
ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและอาหารซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีทรัพย์สิน
ทางปัญญาอยู่ในประเภทความลับทางการค้า (Trade Secret) ให้กับบริษัทเอกชนในสาขาดังกล่าว  

แผนภาพ 2.33  ข้อมูลการยื่นจดสิทธบิัตรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา กระทรวงพาณชิย์ (พ.ศ. 2559)  
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แผนภาพ 2.34  รายละเอียดดา้นค าขอสิทธิบัตร จ านวนสิทธิบตัรที่ได้รับการจดทะเบียนและความหลากหลายของประเภทสิทธบิัตรที่ยื่นค าขอ  
                    (ข้อมูลจากฐานข้อมูลนานาชาต ิPatent Lens มกราคม 2560)  

 จากการพิจารณาศักยภาพงานวิจัยและศักยภาพของมหาวิทยาลัยจากการจัดอันดับทางสาขาวิชา  
(Fields/ Subjects) ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่า 3 มหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลคือ
มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 86 และ 87 ตามล าดับในสาขา Immunology และ Microbiology โดย U.S. News 
Ranking) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่  47 ในสาขา Agriculture โดย QS Ranking) และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  อย่ า ง ไรก็ตาม  ในยุคที่ การวิ จั ย เป็น  Multidisciplinary / Transdisciplinary เช่น ในปั จจุบั น                
ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยยังต้องท างานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน   ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นกัน              
เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงานและมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชี่ยวชาญ   
ด้านปศุสัตว์และอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เชี่ยวชาญในด้านวัสดุศาสตร์ เรื่องที่มีความจ าเพาะกับพื้นที่ และ
กลุ่มชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหุ่นยนต์และเคมีวิศวกรรม มหาวิทยาลัย
สุรนารีเชี่ยวชาญในสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเชี่ยวชาญในสาขาวิชาศิลปะและ Creative Arts มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเชี่ยวชาญในสาขาการทดสอบสารสกัดจาก
ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และความเป็นพิษในสัตว์ทดลองรวมถึงด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ และมหาวิทยาลัย  
แม่โจ้เชี่ยวชาญในสาขาเกษตรกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง เป็นต้น ที่ส าคัญที่สุดซึ่งเป็นประเด็นที่จะท าให้     
การกระจายการศึกษาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง    ในประเทศ คือ มหาวิทยาลัย
ควรท างานแบบ Agenda-based > Program-based > Projected-based ในรูปของ “Hub and Spokes” โดยมี
มหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งเป็น Hub และท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) ในพื้นที่เพื่อสร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาให้ตรงกับอุปสงค์ (Demand) ตอบสนอง
นโยบาย “Inclusive Society” ของรัฐบาล (แผนภาพ 2.35)  

จ านวนค าขอสิทธิบัตรและสิทธิบัตรท่ีรับจดทะเบียนแล้วในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยไทย 
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แผนภาพ 2.35  Platfrom ตามวาระของชาติ  

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาคการผลิตน้อยมาก เนื่องจากมีปัญหาจากการสื่อสาร 
(Communication Gap) และบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยยังมิได้มีปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนเพื่อสร้างโจทย์ร่วมกัน
ตั้งแต่ต้นน้ า อีกทั้งมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนมีความเชี่ยวชาญน้อยมากใน Translation Research Technology   
ซึ่งท าให้ประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวผ่าน “Valley of Death” ไปได้ในหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งประเทศไทยยังต้อง
พัฒนา Ecosystem ส าหรับการสร้างนวัตกรรมอีกมาก  
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การสร้างเครือข่ายการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อสร้างนวัตกรรมและตอบสนอง
ต่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  

 จากการที่โลกยุคปัจจุบันผลักดันให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนจากการสร้างผลงานวิชาการในรูปแบบ
การตีพิมพ์ในวารสาร การจดสิทธิบัตร ไปเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคการผลิตนั้น  
ท าให้มหาวิทยาลัยไทยปรับตัวในยุคหลัง “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” ของสกอ. โดยมีการสร้างเครือข่ายการวิจัย 
ในรูปแบบของการท างานเป็นคลัสเตอร์การวิจัยและตอบโจทย์ในลักษณะ Agenda-based และ Program-based เครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบ (Impact) อย่างแท้จริงได้แก่ เครือข่าย Research University Network หรือ RUN 
(แผนภาพ 2.36 และแผนภาพ 2.37) ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยใหญ่ 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้มีการลงนามความรว่มมอืพรอ้มทัง้ไดม้ีการลงทนุรว่ม
จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อการจัดการเครือข่าย RUN มหาวิทยาลัยละ 5 ล้านบาท ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
RUN ได้มีการสร้างคลัสเตอร์การวิจัย 9 ด้าน คือ คลัสเตอร์การวิจัยด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านวัสดุศาสตร์ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ ด้านหุ่นยนต์ ด้านการศึกษาทางภูมิภาค ASEAN ด้านพลังงาน และด้านดิจิทัล 
ต่อมา ในต้นปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวรยื่นความจ านงขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ โดยใน MOU ที่ลงนามเม่ือวันที่ 12 
มีนาคม 2561 จึงท าให้ RUN Phase II เป็นเครือข่ายของ 8 มหาวิทยาลัย และเพิ่มเติมคลัสเตอร์โลจิสติกส์เป็นคลัสเตอร์ใหม่
ของการวิจัย  

แผนภาพ 2.36  เครือขา่ย Research University Network หรือ RUN  
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แผนภาพ 2.37  ความร่วมมือด้านการวิจัยของเครือข่ายมหาวิทยาลัย Research University Network  

 การด าเนินการของ RUN นี้มีวัตถุประสงค์ที่ประสานความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต ภาคการบริการและสังคม โดยการแบ่งปันทรัพยากรและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านคุณภาพ RUN ยังมีการสร้างเครือข่ายวิจัยกับต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย 
และมาเลเซีย และการรวมตัวของ RUN ในช่วง 3 ปีแรก ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ      
การประมูลเงินทุนวิจัยจากโครงการใหญ่   ของรัฐบาล ได้แก่ โครงการ Thailand Grand Challenges โครงการ    
Supercluster และโครงการ Innovation Hub ของกลุ่มประชารัฐ D1 (ทั้งนี้เปน็การท างานร่วมกับ สกอ. และ ทปอ.วิจัย)  

 สิ่งส าคัญที่ RUN แตกต่างจากการสร้างเครือข่ายวิจัยปกติที่ท าเฉพาะในรูปความร่วมมือในด้านการวิจัยและ 
Resource Sharing นั้น คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย หรือบุคลากรสายสนับสนุนท าให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย มีการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาไปจนถึง การสร้าง
เครือข่าย University Social Responsibility  

 เมื่อวิเคราะห์ความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมแล้วโดยพิจารณาจากการสืบค้นสิทธิบัตร พบว่า 
มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ RUN มีศักยภาพสูง โดย 8 มหาวิทยาลัยอยู่ใน 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่มีจ านวน
สิทธิบัตรสูงสุดในประเทศไทย (แผนภาพ 2.38 - 2.39 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2560) และ
เมื่อพิจารณาจ านวนค าขอและสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยไทย จะเห็นว่า มหาวิทยาลัยที่เป็น
สมาชิกของ RUN อยู่ใน อันดับ 4 มหาวิทยาลัยแรกที่มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศมากที่สุด อย่างไรก็ตาม 
จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกน าไปใช้จริงของมหาวิทยาลัยไทยยังอยู่ในระดับไม่สูงนัก ดูได้จากรายได้ของมหาวิทยาลยั
ที่ได้จากการให้ใช้สิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีรายได้สงูสุด เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล หรือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ยังมีรายได้เฉลี่ยไม่ถึง 50 ล้านบาทต่อปี 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนภาพ 2.38 จ านวนสิทธิบัตรจ าแนกตามประเภทที่ยื่นจดทะเบียนในประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัย  

แผนภาพ 2.39 อัตราส่วนร้อยละของสิทธบิัตร อนุสิทธิบตัร และสิทธิบตัรการออกแบบที่ยื่นจดทะเบียนโดยมหาวิทยาลัย  
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

จากเครือข่าย RUN สู่โครงการ Innovation Hub ตามนโยบาย Thailand 4.0  

 จากการที่รัฐบาลได้มีโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมผ่านทางโครงการประชารัฐ ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถ      
ขอการสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม โดยผ่านกลุ่มประชารัฐ D1 และมีนโยบายที่จะส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยด้านวิจัย (ทปอ.วิจัย) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 33 มหาวิทยาลัยภายใต้การน าของ      
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยกลุ่ม RUN จึงได้อาศัยโมเดล “Hub and Spoke” โดยอาศัยมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งเป็น Hub และ
รวบรวมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญใน 33 มหาวิทยาลัยและได้เสนอโครงการ Innovation Hub เพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก
กลุ่มพลังประชารัฐ D1 ภายใต้การน าของคุณกานต์ ตระกูลฮุน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
(ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ดร.อรรชกา สีบุญเรือง และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)  

โครงการ Innovation Hub ปี พ.ศ. 2560 - 2561  

 จากการที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ได้มีด าริให้มีการยกระดับการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม            
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 นั้น ทางโครงการประชารัฐกลุ่ม D1 จึงได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการวิจัยในระดับ Technology Readiness Level 4 ขึ้นไป (แผนภาพ 2.40) เพื่อกระตุ้นให้มีการน าผลงานวิจัย
ประยุกต์ Proof-of-Concept ไปผลิตเป็น Laboratory Prototype เพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมให้มาร่วมต่อยอดผลงานวิจัย
ไปสู่ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,416,923,900 บาท ส าหรับผู้บริหารโครงการ Innovation Hub นี้             
ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบหมายให้มีประธานและคณะท างาน
ประจ า Innovation Hub 5 กลุ่มสาขา ดังนี้ คือ  

   1. Agriculture and Food  

   2. Ageing Society  

   3. Smart City  

   4. Smart Energy  

   5. Creative Economy  

ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการเพียงปีเศษ โครงการ Innovation Hub นี้ เป็นตัวอย่างที่ดีของการให้ Block Grant แก่ผู้ที่ 
มีศักยภาพในการบริหารจัดการวิจัย ท าให้เกิดผลิตผลที่มีนวัตกรรมชนิด Technology-based จ านวนมาก  

แผนภาพ 2.40  ระดับของ Technology Readiness ในห่วงโซ่การผลิตรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 การบริหารโครงการ Innovation Hub กระท าในรูปแบบเดียวกันคือ จัดให้มีผู้บริหารโครงการจากมหาวิทยาลัยที่มี
ความเข้มแข็งที่สุดในกลุ่มสาขา 5 สาขา และให้มีมหาวิทยาลัยภูมิภาคเป็นมหาวิทยาลัยศูนย์ ในการช่วยดูแลโครงการ           
จากมหาวิทยาลัยอ่ืน   ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เช่น Ageing Society จะมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแกนน า และมีมหาวิทยาลัย  
อีก 6 แ ห่ง  ได้ แก่  มหาวิทยาลั ย เชี ยง ใหม่  มหาวิทยาลัยน เรศวร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยบู รพา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแกนของแต่ละภูมิภาค  

 โดยในแผนภาพ 2.41 แสดงถึงการท างานประสานแบบเครือข่าย “Hub and Spokes” ของโครงการ Innovation 
Hub นี้ ทั้งนี้โครงการจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ โครงการจ าพวก Translational Research และ โครงการ Startup  

แผนภาพ 2.41  เครือข่ายของระบบบริหารการวิจัยของแต่ละ Innovation Hub  
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนภาพ 2.43  เครือข่ายของระบบบริหารการวิจัยกลุ่ม Ageing Society  

แผนภาพ 2.42  ครือข่ายของระบบบริหารการวิจัยกลุ่ม Agriculture and Food  
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนภาพ 2.44  เครือข่ายของระบบบริหารการวิจัยกลุ่ม Smart City  

แผนภาพ 2.45  เครือข่ายของระบบบริหารการวิจัยกลุ่ม Smart Energy  
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 จากผลการด าเนินการในช่วงแรกนี้ จึงสรุปเปน็ผลงานโดยรวมในสิ้นปีงบประมาณแรกตาม Key Performance 

Indicator ดังตารางด้านล่าง  

แผนภาพ 2.47  ผลการด าเนินงานในช่วง 1 ปีแรก หลังจากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภท  Translational Research  
                     และบริษัท Startup  

แผนภาพ 2.46  เครือข่ายของระบบบริหารการวิจัยกลุ่ม Creative Economy   
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนภาพ 2.48 ผลงานวิจัยเด่นของโครงการ Innovation Hub 

งานเด่น 

งานเด่น 

งานเด่น 

หุ่นยนต์แพทย์เคลื่อนที่อัจฉริยะเพ่ือการ 
วินิจฉัยและรักษาผ่านระบบโทรเวช 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล 
นอกโรงพยาบาล และท่ีบ้าน 

เกษตร 

 ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ส าเร็จรูปเพื่อการผลิตพริกปลอดภัย (P-มอ.) 
 วัคซีนป้องกันเชื้อ Tilapia Lake Virus (P-มก.) 
อาหาร 

 ซุปผงใบหม่อน/ชาใบหม่อน 
     + มะเขือเทศใบเตย (มข.) 
 ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
     ข้าวก่ า ข้าวหอมมะลิแดง (มข.) 
 น้ าพริกหนุ่มอบแห้ง โดยแคบหมูแม่แช่ม (S-มช.) 
 กล้วยน้ าว้าบดและผลิตภัณฑ์ (P-มก.) 
 Snack จากข้าวท้องถิ่น (P-มก.) 
 น้ ามะกรูดอัดลมแคลอรี่ต่ าเสริมใยอาหารสูง (S-มก.) 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 
 การพัฒนาและยกระดับสารสกัดจากข้าวไทย 
     สู่มาตรฐานเครื่องส าอางสากล (S-มก.) 
 เบต้ากลูแคนจากยีสต์เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
     ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชส าอาง (S-มก.) 
 ผงพฤกษเคมีจากต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตอง (P-มช.) 
 เครื่องส าอางส าหรับผิวหน้าจากข้าวเหนียวด า (S-มฟล.) 
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟเพ่ือลด 
     และดักจับไขมัน (S-มช.) 

โครงการประเภท Translational Research และประเภท Startup Company 

 กลุ่มเรื่องสังคมผูสู้งอายุได้สนับสนนุโครงการประเภท Translational Research จ านวน 59 โครงการ และประเภท Startup 
Company จ านวน 31 โครงการ 
 

 ทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการฯ ไดล้งพื้นที่เพ่ือการประเมินการด าเนินงานของโครงการ ได้พบว่า บางโครงการได้รับการสนับสนุน 
ในประเภท Startup Company มีการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท SMEs จึงไดม้ีการเปลี่ยนประเภทสัญญา จึงท าให้มี
การสนันสนุนโครงการประเภท Translational Research จ านวน 68 โครงการ และประเภท Startup Company จ านวน 22 โครงการ 

 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ต่อยอดโครงการ
ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์จ านวน 30 โครงการ 
งบประมาณ 75 ล้านบาท 

 ขอรับประมาณสนับสนุนโครงการที่ต้องมีการวิจัยต่อ
ยอดจ านวน 30 โครงการ งบประมาณ 50 ล้านบาท 

 ขอรับการสนับสนุนโครงการใหม่ทีม่ีศักยภาพ 
จ านวน 50 ล้านบาท 

รวมงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนในปี 2561 จ านวน 175 ล้านบาท  



 53 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนภาพ 2.48  ผลงานวิจัยเด่นของโครงการ Innovation Hub (ต่อ) 

 

 โดยสรุป เพียงในปีแรกของการเกิด Innovation Hub ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลโครงการแรกที่ให้ทุนกับ
มหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยที่มีระดับสูงกว่า Technology Readiness Level 3 นั้น ได้เกิด Technology-based 
Startups ขึ้นในมหาวิทยาลัย 172 บริษัท มีการท างานร่วมกับ SME ถึง 446 ราย และมีผลผลิต รวมถึงการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เพิ่มยอดขายได้ถึง 1,012 ล้านบาท และยังผลให้มีการลงทุนด้าน Infrastructure ในเอกชนโดยมี
การสร้างโรงงานใหม่ถึง 18 โรงงาน และการลงทุนระดับโรงงานต้นแบบในทุกภูมิภาคไม่ต่ ากว่า 12 แห่ง 

งานเด่น 
Compressed Biomethane (CBG) Pyrolysis Oil Solid Biofuels 

ผลกระทบส าคัญ 

 

 เกิดตน้แบบเชิงพาณิชย์ ในการเปลี่ยนก๊าซ
ชีวภาพให้เป็นกา๊ซ CBG ซ่ึงเป็นพลังงาน
ทดแทนมูลค่าสูง สามารถทดแทนน้ ามนั
เชื้อเพลิงฟอสซิลได ้

 เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
ก๊าซ CBG และกอ่ให้เกิดบริษัทใหม ่  ใน
อนาคต (Start Up) ตลอดชว่ง Value Chain 
ของการผลิตและจ าหน่ายก๊าซ CBG ตาม
แผน AEDP ของประเทศ 

ผลกระทบส าคัญ 

 

 เกิดตน้แบบเชิงพาณิชย์ เครือ่งผลิตถ่าน
คุณภาพสูงและถ่านกัมมนัต์ ในการเปลี่ยนชวี
มวลชนดิต่าง   ให้เป็นเชือ้เพลิงแข็ง สามารถ
ทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหินได้ โดยมีก าลังผลิต
ถ่านแทนถ่านหิน 200 ตัน/เดอืน ถ่านอัดแท่ง
ไร้ควัน 100 ตัน/เดอืน ถ่านกัมมันต์ 30 ตัน/
เดือน 

 เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
การผลิตเชือ้เพลิงแข็ง โดยใช้วัสดุเหลอืทิ้งของ
วิสาหกิจชมุชน 

ผลกระทบส าคัญ 

 

 

 เกิดตน้แบบเชิงพาณิชย์ เครือ่งผลิตน้ ามนัไพโรไลซิส 
(เทียบน้ ามันดเีซล) จากวัสดุ 2 ประเภท คือ ขยะ
พลาสติก และ น้ ามนัปาล์มเหลอืทิ้ง โดยมีก าลัง
ผลิตน้ ามนัไพโรไลซิส 4,000 ลิตร/วัน/โรง 

 เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการ
ผลิตน้ ามนัไพโรไลซิส จากกองขยะขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล (อบต.) และน้ ามนัเหลอืทิง้ของ
อุตสาหกรรมปาล์ม 

งานเด่น ...สร้างอาชีพและธุรกิจใหม่ 

ผลผลิต 

•   Hubs 

    9 แห่ง 

•   Premium OTOP 

    71 โครงการ 

•   High Value Services 

    29 โครงการ 

•   Start ups 

    27 โครงการ 



000 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การพัฒนาอุดมศึกษา 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการพฒันาอุดมศึกษา 

แผนภาพ 3.1  10 แนวโน้มที่มีผลกระทบต่ออุดมศึกษา 

อุดมศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่ทุกประเทศในโลกยอมรับ 
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม 
และผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ มีปริมาณที่เพียงพอทั้งทางด้าน
วิชาการ และปฏิบัติการระดับสูงให้กับประเทศ รวมถึงบทบาท   
ในการเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นเพื่อชี้น าสังคมที่อยู่บนหลัก
วิชาการ พันธกิจของอุดมศึกษาจึงเป็นกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากภายใน และ
ภายนอกประเทศ ล้วนส่งผลกระทบกับอุดมศึกษาอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ ได้ทั้ งกระแสโลกาภิวัตน์  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี        
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร หรือปัจจัยเชิงนโยบาย      
ที่ ภ า ค รั ฐ ก า ห น ด ขึ้ น  ซึ่ ง ท้ า ท า ย ต่ อ บ ท บ า ท ใ ห ม่ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา เช่น Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 

เขตเศรษฐกิจพิ เศษ เป็นต้น  ที่ เชื่ อมโยงกับบทบาทของ
อุดมศึกษาในการสร้างนวัตกรรม และก าลังคนที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาตามกรอบนโยบายที่ก าหนด เพื่อยกระดับ   
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก ซึ่ง     
การขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว จะสะท้อนไปยัง
ปัจจัยภายในสถาบันอุดมศึกษาด้านต่าง  ๆ ทั้ งคุณภาพ 
มาตรฐาน ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย โอกาสในการเข้าถึง
อุดมศึกษา การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ
ส่งผลต่อความคาดหวัง รวมทั้งพันธกิจของอุดมศึกษาสามารถ
สร้างมูลค่า เพิ่ มที่คุ้ มค่ากับการลงทุนของรัฐบาล ให้ เกิด        
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 10 แนวโน้มที่มีผลกระทบต่ออุดมศึกษา 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการอุดมศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม 

 ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรรวมทั้งสิ้น 7.5 พันล้านคน 
ในอีก 20 ปี จะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 8.9 พันล้านคน โดยมี
อัตราการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลง 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายประเทศในโลกก าลัง เผชิญ
สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจากอัตรา
การเกิดลดลงและแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
หากพิจารณาในส่วนของประเทศไทยปัจจุบันมีประชากรรวม
ประมาณ 68 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบจ านวนประชากรแล้ว
ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 20 จาก 233 ประเทศทั่วโลก โดย
มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศฝรั่งเศส และอังกฤษ แต่หาก
เปรียบเทียบในเชิงคุณภาพจากการจัดอันดับ Human capital 
index 2016 ของ WEF ทั้งสองประเทศดังกล่าวอยู่ในอันดับที่ 
17 และ 19 ตามล าดับ ขณะที่ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 
48 จาก 130 ประเทศ ซึ่งดีขึ้นจากปี 2015 ที่อยู่ในอันดับที่ 57 
และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่าง
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีประชากรประมาณคร่ึงหนึ่งของประเทศไทย 
กลับมี  Human capital index 2016 อยู่ ใน อันดับที่  42       
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของประชากรไทยอยู่ในระดับ    
ปานกลาง และยังต้องการการพัฒนา ถ้าหากจะต้องขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลให้ก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลางเป็น
ประเทศที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องยกระดับคุณภาพของคน      
ให้สูงขึ้น และกลายเป็นสภาวการณ์ที่ควรให้ความส า คัญ    
เป็ น อั นดั บ แรก  เ นื่ อ ง จ า กประเทศไทยได้รับผลกระทบ       
ทั้งในเชิงคุณภาพของผู้ เรียนจากคุณภาพของการศึกษาและ 

การเรียนรู้ยังอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล  และ
ผลกระทบเชิงปริมาณที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรเช่นกันกับหลายประเทศในโลก ที่ถือได้ว่ามีแนวโน้มที่
ค่อนข้างรุนแรงประเทศหนึ่ง จากอัตราการเกิดเฉลี่ยที่ลดลงจาก 
4.9 คนต่อมารดา 1 คน ไปเป็น 1.6 คนต่อมารดา 1 คน ในปี 
พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของ
ประชากรอยู่ที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี และคาดว่าในปี พ.ศ. 2561 
จะเป็นปีแรกที่ประชากรอายุต่ ากว่า 15 ปี มีจ านวนน้อยกว่า
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ส านักงานสถิติแห่งชาติสรุปว่า
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมี
ประชากรผู้สูงอายุร้อยละ10.4 ของประชากรทั้งประเทศและ
คาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2567 - 
2568 และประมาณการว่าประชากรสูงอายุจะเป็น 1 ใน 3 ของ
ประชากรไทยทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2583  

แผนภาพ 3.3  ร้อยละของการขยายตวัของประชากรโลก 
      ตั้งแต่ ค.ศ. 1951 - 2015 

แผนภาพ 3.2  สัดส่วนของประชากรไทยอายุต่ ากว่า 15 ปี เปรยีบเทียบกับ
ประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ไป ระหว่างปี ค.ศ. 2010 - 2040 

แผนภาพ 3.4  ร้อยละของการขยายตวัของประชากรไทย  
      ตั้งแต่ ค.ศ. 1952 - 2017 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 อัตราทดแทนประชากรวัย 18–22 ปี ที่อยู่ในประชากร
วัยอุดมศึกษาจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้ งแนวโน้มที่     
ความแตกต่างของทั้งสองช่วงอายุจะเพิ่มและมีความรุนแรงขึ้น 
จากข้อมูลเปรียบเทียบระยะเวลาของแต่ละประเทศที่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์จะพบว่าประเทศไทยใช้เวลาทั้งสิ้น
ประมาณ 22  ปี  ซึ่ ง เป็ นช่ ว ง ระยะ เวลาที่ ค่ อนข้ า งสั้ น           
หากเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศไทยศูนย์เสีย
ก าลังแรงงานออกจากระบบการท างานอย่างรวดเร็ว ท าให้      
ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ เป็นสภาวะจนตอนแก ่
จนน าไปสู่ภาวะพึ่งพิง รัฐจะเผชิญกับค่าใช้จ่ายจากผลกระทบ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้สังคมไทยยังเผชิญ
กับปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรง เพราะโอกาสที่มีอยู่
อย่างจ ากัด จากรายงานของ The Global Wealth Report 
2016 ประเทศไทยถูกจัดอันดับความเหลื่อมล้ าอยู่ที่อันดับ 3 
ของโลก โดยมีประชากรเพียงร้ อยละ 1 ของประเทศ             
ที่ครอบครองความมั่งคั่งถึงร้อยละ 58 และจากข้อมูลของ สศช. 
ประชากรไทยร้อยละ 40 สามารถครอบครองความมั่งคั่งของ
ประเทศเพียงร้อยละ 14 เท่านั้น  

ผลกระทบต่ออุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ส่งผลให้จ านวนประชากรวัยอุดมศึกษา ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง
18-22 ปี ลดลงจนอาจมีปริมาณเท่ากับขีดความสามารถ        
ในการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ย่อมส่งผลผลกระทบ
อย่างรุนแรงจากการลดลงของจ านวนนักศึกษา โดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาที่อาศัยค่าใช้จ่ายจากค่าเล่าเรียนเป็นหลัก 
อาจได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกจากรายได้ที่ลดลง ดังนั้น  
การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการปรับ
ยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับการลดลงของจ านวนนักศึกษา โดย
ก าหนดมาตรการตั้งแต่การปิดหลักสูตร การปิดคณะ ภาควิชา 
การยุบรวมหรือปิดสถาบัน หรือก าหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่    
การพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ให้กับคณาจารย์ รวมทั้ง
สถาบันอุ ดมศึกษาต้อง เพิ่ ม ระดับคุณภาพ ทักษะ และ          
ขีดความสามารถให้กับบัณฑิตยุคใหม่ ให้พร้อมกับสภาวะ        
ที่ เปลี่ยนแปลงไป  มีสมรรถนะที่สู งขึ้นสามารถทดแทน         
การขาดแคลนแรงงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งบทบาท
ของอุดมศึกษาต้องเป็นกลไกในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมและสังคมผู้สูงวัย   

แผนภาพ 3.5  การจัดอันดบัความเหลื่อมล้ าของโลก ป ีค.ศ. 2016 

แผนภาพ 3.6  ข้อมูลเปรยีบเทียบระยะเวลาของแต่ละประเทศที่เข้าสู่สังคม    
                   ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ ์

องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยาม ผู้สูงอายุ (Older Person) หมายถึง ประชากรท้ังเพศชายและหญิงท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และ   
ได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 
ของประชากรท้ังประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรท้ังประเทศ แสดงว่าประเทศน้ันก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20  
ของประชากรท้ังประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรท้ังประเทศ แสดงว่าประเทศน้ันเข้าสู่สังคมผู้สูงอ ายุโดย
สมบูรณ์ 
 3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 
20 ของประชากรท้ังประเทศ แสดงว่าประเทศน้ันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มท่ี 

แผนภาพ 3.7 นิยาม ค าว่า “ผู้สูงอาย”ุ 
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การพัฒนาประเทศในช่วง 50 กว่าปีที่ผ่านมานับจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 
2509) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว  
อย่างต่อเนื่อง แม้จะเผชิญกับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลก 
และปัญหาทางการเมืองภายในประเทศเป็นครั้งคราว แต่ยัง
สามารถพัฒนาและสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ ยกระดับจาก
ประเทศด้อยพัฒนาที่เน้นเกษตรกรรมพื้นฐาน ไปสู่ประเทศ 
ก าลังพัฒนาที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก โดยมี GDP เพิ่มขึ้นจาก 
4.7 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2540 ไปเป็น 13.6 ล้านล้านบาท 
ในปี พ.ศ. 2558 และมีขนาด GDP อยู่ในอันดับ 26 จาก 188 
ประเทศ สดัสว่น GDP ภาคเกษตรกรรมตอ่นอกภาคเกษตรกรรม   
เป็น 0.6 : 9.4 สง่ผลให้เกดิการเคลือ่นยา้ยแรงงานภาคเกษตรกรรม    
สู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้รายได้เฉลี่ยต่อประชากร
ไทยในปี พ.ศ. 2540 จาก 6,400 บาท/คน/เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 
16,000 บาท/คน/เดือน ในปี พ.ศ. 2558 สถานะของประเทศ
ขยับมาอยู่ในระดับประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง 

การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดย IMD ในปี พ.ศ. 
2560 ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่ ในอันดับที่  27 จาก 63 
ประเทศ จัดได้ว่าประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับที่น่าพอใจ แต่ยังเผชิญกับปัญหาการพัฒนา
ประเทศไม่สามารถข้ามพ้นกับดักประเทศรายได้ประเทศ     
ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง และทรัพยากรส่วนใหญ่ยังอยู่     
ในมือของคนส่วนน้อย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตเมือง ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรของประเทศ    
ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจตามมา อย่างไร
ก็ตามรัฐบาลตั้งเป้าหมายภายในระยะ 20 ปี ประเทศจะต้อง
ข้ามผ่านกับดักรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูง ใช้กลไก
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมภายในประเทศที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจ ให้เกิด
การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยขับเคลื่อนแนวคิดของ     
การพัฒนาผ่านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0  

แนวโน้มและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ 

แผนภาพ 3.9  อันดับ GDP ประเทศไทยเปรยีบเทียบกับประเทศตา่ง ๆ 
                        ปี พ.ศ. 2558 

หน่วย : MUSD 

แผนภาพ 3.8  ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาปัจจบุัน พ.ศ. 2540 - 2558 

(พันล้านบาท) 

แผนภาพ 3.11  การจดัอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ IMD  
        พ.ศ. 2560 

GDP ขยายตัวเพิ่มข้ีน 3 เท่าตัว
ในช่วงระยะเวลา 18 ปี 

 

แผนภาพ 3.10  ภาพรวมการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบบัที่ 1-10 
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มาตรการส าคัญของรัฐบาลภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 คือการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ภายในประเทศ 
ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มาเป็นกลไกของการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้
ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งประเทศจะข้าม
ผ่านไปได้จ าเป็นต้องพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ควบคู่กับการลงทุนด้านการวิจัยให้เกิดนวัตกรรม    
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ของประเทศ 
โดยรัฐบาลมีเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จะเพิ่มงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการลงทุนด้าน R&D เป็นร้อยละ 1.5 ของ GDP และ
เพิ่มบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 
10,000 คน เพื่อประกันว่าประเทศจะต้องมีทรัพยากรมนุษย์
และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพียงพอรองรับนโยบายและ       
ทิศทางการพัฒนาที่ต้องใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีชั้นสูง 
สามารถรองรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ หรือรองรับ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้จากนกัลงทนุต่างชาติ ทั้งระบบโลจิสติกส์ 
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เป็นต้น ซึ่งเมื่อวางทิศทาง
ยกระดับเพื่อขยับศักยภาพของประเทศแล้ว ยังได้ก าหนด
นโยบายกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพ 10 จังหวัด 
ก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และวางเป้าหมายการลงทุน   
ใน 13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ   
ให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในเวทีโลก 

ผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาในฐานะ
หน่วยงานซึ่งท าหน้าที่สร้างองค์ความรู้ และสร้างบุคลากรชั้นสูง
ของประเทศ จะต้องขับเคลื่อนพันธกิจของอุดมศึกษา ในการสร้าง
ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลิตก าลังคน รวมทั้งการบริการวิชาการ   
ที่ ได้รับการยอมรับ มีคุณภาพอย่างเพียงพอ เพื่อตอบโจทย์      
การพัฒนาของรั ฐบาล  รองรั บการขับ เคลื่ อน เศรษฐกิ จ           
ด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้ความคาดหวังต่อบทบาทของอุดมศึกษา  
ที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบเคียงสมรรถนะกับประเทศต่าง ๆ ในโลก 
ดังนั้นการขับเคลื่อนอุดมศึกษาในอนาคตจะต้องผลิตบัณฑิตไม่ใช่
แค่พอเพียงเท่านั้น แต่ต้องมีคุณภาพ มีความเป็นสากล เป็นนักวิจัย
ระดับโลก ยกระดับอุดมศึกษาของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศ
พัฒนาแล้ว เป็นการสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพให้กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น   
ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและทางสังคม โดยปรับทบบาท
ของ อุดมศึกษา ใ ห้กลาย เป็ นกลไกหลั กที่ สนั บสนุน  และ           
การแก้ปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าของคนในชาติ 

13 กิจการเปา้หมายส าหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง
และกิจการที่เกี่ยวข้อง 
2.เซรามิกส์ 
3.อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
และเครื่องหนัง 
4.อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน 
5.อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
6.การผลิตเครื่องมือแพทย์ 

7.อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร
และชิ้นส่วน 
8.อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
9.การผลิตพลาสติก 
10.การผลิตยา 
11.กิจการโลจิสติกส ์
12.นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
13.กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว 

แผนภาพ 3.12  5 อุตสาหกรรมเดิม และ 5 อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต 
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ทิศทางการพัฒนาของทุกประเทศในโลกตลอดหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมาจนน าไปสู่การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
ประชาชนพลเมือง เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ไปทั่วทุก   
มุมโลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วง 20 ปีหลัง ประเทศตา่ง ๆ  
เข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์อย่างสมบูรณ์จากการพัฒนาระบบคมนาคม 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาดังกล่าวสามารถ
สร้างผลกระทบจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว
กว้างขวางทั้งเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของคนในชาติ จาก
การจัดอันดับความเป็นโลกาภิวัฒน์ของประเทศต่าง ๆ ในปี 
พ.ศ. 2560 (โดยประมวลจากข้อมูลของปี พ.ศ. 2557) ของ 
KOF Swiss Economic Institute ใช้องค์ประกอบความเป็น
โลกาภิวัฒน์ 3 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง พบว่า
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44 จาก 207 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง
แสดงถึงประเทศมีขีดความสามารถในการรองรับการเคลื่อนย้าย
ประชากร ทรัพยากร และการลงทุน มีความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรต่าง ๆ บนเวทีโลก 
ซึ่งการศึกษาจัดเป็นสินค้าบริการอยู่ภายใต้แรงกดดันของ
โลกาภิวัฒน์เช่นกัน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาถือเป็นแหล่ง
ความรู้ สามารถสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่วงการวิชาการ
และวิชาชีพให้กับโลก เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชื่อเสียงให้กับ
ประเทศจากองค์ความรู้ สามารถเปลี่ยนความรู้ให้เกิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา มีมูลค่าที่ต้องปกป้องคุ้มครอง น าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาประเทศเป็นบทบาทของอุดมศึกษาที่ทั่วโลกยอมรับ  

โลกาภิวัตน ์

แผนภาพ 3.14  KOF Index of Globalization 2017  

ตาราง 3.1 QS World University Rankings 2016/17 

ถูกน าไปจัดอันดับ (World 
Class University) เกิ ดการพัฒนาเพื่ อ ใ ห้ทั ด เที ยมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานมาประเมินศักยภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาผ่านการก าหนดตัวชี้วัดที่ เป็นสากล 
สะท้อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของอุดมศึกษาแต่ละประเทศ ซึ่ง
ตัวชี้วัดดังกล่าวอาจไม่ตอบสนองความต้องการภายในประเทศ
โดยตรง แต่น าไปสู่การเทียบเคียง การจัดระดับ และการแข่งขัน 
เพื่อสร้างการยอมรับ สร้างแรงกดดันให้กับระบบอุดมศึกษา   
ทั้ ง โ ลก  แต่ กลับ เป็นทิ ศทา งที่ ไ ม่ อ าจหลี ก เลี่ ย ง ใน โลก             
ยุคโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งกระแส 21st Century Skills เป็นอิทธิพล
ทางความคิดของโลกตะวันตกก่อให้เกิดผลกระทบทางการศึกษา
และการจ้างงานไปทั้ ง โลก บัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมี      
ความพร้อมทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะ
การใช้ชี วิต  ถึ งพร้อมทั้ งความฉลาดทางสติปัญญา และ         
ทางอารมณ์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าว ส่งผลต่อสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ก้าวทัน    
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัว หรือค้นคว้า   
หาความรู้เพิ่มเติมรองรับทักษะการท างานกับอาชีพใหม่ ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  

แผนภาพ 3.13  The Evolution of Globalization 
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การศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ จะกลายเป็นการศึกษา  
ที่ ไร้พรมแดน ด้วยอิทธิพลของการพัฒนาทางด้านดิจิทัล
เทคโนโลยี การเชื่อมโยงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไปทั่วทุกจุด     
บนโลก ทั้งในรูปแบบ Wire line และ Wire less ท าให้เกิด   
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
ต่อเนื่องเป็นการเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิตทั้ งรูปแบบในระบบ
การศึกษา และนอกระบบการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ 
และปรับวุฒิทา งการศึกษา  เพื่ อ ใ ห้ ได้ รับปริญญา เกิ ด
สถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ Cyber University , Virtual 
University หรือ Online University เป็นการขยายโอกาส  
ทางการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตาม
ความถนัด และความสนใจ เกิดเป็นรูปแบบการสะสมหน่วยกิต
ในลักษณะธนาคารหน่วยกิต แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง
มาตรฐานทางการศึกษา มาตรฐานหลักสูตร การประกันคุณภาพ 
การรับรองวิทยฐานะ การเทียบโอนหน่วยกิตที่ไม่ได้มาตรฐาน
และการยอมรับ ขณะเดียวกันการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ความหลากหลายขององค์ความรู้ และการเคลื่อนย้ายก าลังคน
อย่างเสรี น าไปสู่การเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปัญหาการครอบง าทางความคิด พร้อมกับ
การ รู้ ไ ม่ เ ท่ า ทั น สื่ อ อ อน ไ ลน์ ที่ ท า ขึ้ น เ พื่ อ ห ล อก หล ว ง   
ใ ห้หลงเชื่อและเกิดความเข้า ใจผิด ซึ่ งบทบาทที่ภาครัฐ
ต้องท าความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการส่ ง เสริมและก ากับ
ดูแลใ ห้แหมาะสม เพื่ อน ากระแสโลกาภิวัฒน์มาสร้ า ง
ประ โ ยชน์  พัฒนาผู้ เ รี ยน  เพิ่ ม ขี ด ค วามส ามารถของ
ประเทศได้ เต็มประสิทธิภาพ  

ผลกระทบต่ออุดมศึกษาคือบทบาทของภาครัฐ     
ในการก าหนดนโยบายการสนับสนุนที่ชัดเจน เพื่อการยกระดับ
มาตรฐานอุดมศึกษาของไทยสู่นานาชาติ  (World Class      
University) มีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเป็นสากลมากข้ึน    
ซึ่ ง ห ม า ย ถึ ง ก า ร ข ย า ย บ ริ บ ท ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ก ลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ และความพร้อมให้กว้างขวาง
และซับซ้อนมากขึ้น สร้างความชัดเจนเรื่องมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานหลักสูตรของระบบการเรียนการสอนที่แตกต่าง
กันบนศักยภาพของแต่ละสถาบันอย่างเหมาะสมมีคุณภาพ 
รวมทั้งส่งเสริมการเคลื่อนย้ายอาจารย์ และนักศึกษา ให้มี
ประสบการณ์ในการเรียนการสอน การวิจัย การท างาน        
ในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการ
และวิชาชีพ ตลอดจนเชื่อมโยงทางสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับ
การปฏิบัติงานบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น   
บนโลกยุคโลกาภิวัฒน ์
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การขั บ เคลื่ อนกา รปฏิ รู ปประ เทศ  ซึ่ ง หนึ่ ง ใ น
องค์ประกอบส าคัญคือการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากประเทศ
จ าเป็นต้องเตรียมคนในฐานะทรัพยากรหลักให้มีศักยภาพ       
มีความพร้อม รองรับบริบทใหม่ของการพัฒนา ส่งผลให้
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยรัฏฐาธิปัตย์        
มาท าหน้าที่วางแนวทางการปฏิรูปประเทศ ทั้งสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
ได้น าเสนอรูปแบบและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
รวมทั้งในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการวางระบบและการปรับ
ระบบบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานก ากับ
สถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เน้นคุณภาพการเรียนการสอน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ประเทศ มีการเสนอรูปแบบการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
รองรับระบบการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อดึงศักยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมมาขับเคลื่อนภารกิจที่ตอบสนอง
ต่อชุมชน สังคม และประเทศ และเสนอแนวคิดดังกล่าวต่อ
รัฐบาลน าไปเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการปฏิรูป ขณะที่
หัวใจของการปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐที่ส าคัญถูกก าหนดไว้
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดย
ก าหนดไว้ในหมวด 6 มาตรา 65 ให้รัฐบาลต้องจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติเพื่อใช้เป็นทิศทางการบริหารประเทศในชว่งระยะเวลา 20 ปี 
รวมทั้ง หมวด 16 มาตรา 258 ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงด้านการศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ ต้ อ ง เร่ งด า เนิ นการ  ทั้ งนี้ ใน  2  มาตรา  ได้ จั ดท า เป็น
พระราชบัญญัติมีผลผูกพัน และมีบทลงโทษกับทุกหน่วยงาน
ของรัฐให้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทิศทาง  
การปฏิรูปประเทศที่ก าหนดไว้  11 ด้าน เพื่อประกันว่ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการปฏิรูปประเทศจะยังคงขับเคลื่อน
ไปในแนวทางที่วางไว้ 

บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการในการรองรับ       
การเปลี่ยนแปลง และเป็นการปรับเปลี่ยนที่ส าคัญ สร้าง
ประวัติศาสตร์บทใหม่ทางการศึกษาที่เกิดขึ้นภายหลังการปฏิรูป
การศึกษา พ.ศ. 2542 คือการก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อน
การศึกษาของประเทศเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาลผ่านแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
– 2579 ซึ่งเป็นแผนที่ก ากับการศึกษาทุกระดับ และทุกหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ย ะ  2 0  ปี ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่เกิดจนจบการศึกษา
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) ประกอบกับเกิดแนวคิดผลักดันการแยกการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการและจัดตั้งขึ้นเป็น
กระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สนช. เนื่องจาก
เล็งเห็นว่าบทบาทของอุดมศึกษาจะเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญ      
เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ที่น ามาใช้เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ
ให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง จึงจ าเป็นต้องมีความอิสระ
ในเชิงการบริหาร และทางวิชาการ ให้เกิดความคล่องตัว         
ในการด า เนิน งาน  ประกอบกับบริบทของ อุดมศึกษามี          
ความแตกต่างกับการศึกษาในระดับอ่ืน ๆ  

การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ 

รฐัธรรมนูญ 
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ที่มา : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65  “รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลกัธรรมาภบิาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาํแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้
เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
     การจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และ
สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมและ  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย” 

 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 259 “ภายใต้บังคับมาตรา 
260 และมาตรา 261 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ 
จัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน     
ในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลา
ดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เริ่มดําเนินการปฏิรูป         
ในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุ ในระยะเวลาห้าป ี

ให้ดําเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใช้บังคับ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต ่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงาน
ของรัฐดําเนินการปฏิรูป โดยอาศัยหนา้ที่และอํานาจที่มีอยู่แล้วไปพลางก่อน” 

Pic. 

ผลกระบทต่อบริบทของอุดมศึกษาที่ เกิดขึ้นคือ  
ความคาดหวังที่จะต้องการเห็นบทบาทอุดมศึกษาใหม่ในฐานะ
กลไกส าคัญ เป็นหัวรถจักรของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ 
(New Growth Engines) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย 
Thailand 4.0 ควบคู่กับพันธกิจการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ความคิด และการชี้น าสังคมโดยอิสระและเสมอภาค อุดมศึกษา
ต้องท าหน้าที่เป็นห่วงโซ่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนทั้งภาคสังคม
และภาคเศรษฐกิจให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้น าการพัฒนา
ประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับการปรับ
บทบาทของหน่วยงานก ากับดูแล (Regulator) และหน่วยงาน  
ผู้ ให้บริการ (Providers) ให้มีความชัดเจน เกิดการถ่วงดุล     
ลดความทับซ้อนของหน้าที่ และการสูญเปล่าของงบประมาณ 
รวมทั้งก าหนดแนวทางเพื่อลดเงื่อนไขเชิงควบคุม ให้ความส าคัญ
กับการเพิ่มอิสระทางการบริหาร และความอิสระทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ที่อยู่บนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และประเทศ ด าเนินการปฏิรูประบบงบประมาณและรายได้ของ
สถาบั น อุ ดมศึ กษาซึ่ ง เป็ นปั จจั ยหลั ก ขอ งก า รบริ หา ร
สถาบันอุดมศึกษาที่ส าคัญภายใต้หลักการธรรมาภิบาล  
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การปฏิวัติ อุตสาหกรรมในยุคที่  4 หรือการพัฒนาสู่
อุ ต ส าหกร รม  4 . 0  ( Industrial 4.0) ที่ ใ ช้ ก ล ไกขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ข้อมูลการผลิต บริการ และ
ความต้องการของลูกค้าจะถูกเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีการ
น าหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรม
ทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ ซึ่งการผลิตสินค้าและบริการ    
จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โดยตรง อุตสาหกรรม 4.0    
จึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) Cyber-Physical  
System 2)  Internet of Things และ 3)  Cloud Computing 
ท างานผ่านโครงข่ ายขนาดใหญ่ เชื่ อมโยงไปทั่ วทุกมุมโลก          
เกิดกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเป็นฐานข้อมูลความต้องการของ
ลูกค้าขนาดใหญ่ (Big Data) จากกรณีศึกษาของประเทศเยอรมนี
การน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้สามารถเพิ่ม GDP ของประเทศ      
คิดเป็นร้อยละหนึ่ง ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกอยู่ที่ 3.8 
พันล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของประชากรโลก ขณะที่
ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และ
สมารท์โฟนรวมทั้งสิ้น 43 ล้านคนคดิเปน็รอ้ยละ 65 ของประชากรไทย 
และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ดังนั้นการพัฒนาของเทคโนโลยีและการขยายตัวของผู้ ใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นกลไกส าคัญการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) และเปิดโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ที่มี
อยู่อย่างหลากหลายได้ตลอดเวลาเป็นการสร้างสังคมแห่ง       
การเรียนรู้ผ่ านสั งคมดิจิทัล  ( Digital Society) ประเทศที่มี
ความก้าวหน้าหรือสามารถใช้ประโยชน์ทางดิจิทัลเทคโนโลยี  
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างนวัตกรรม จะเป็นประเทศ      
ที่ได้เปรียบทางการค้าและการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 จาก 
การจัดอันดับ World Digital Competitiveness Ranking 2016 
โดย IMD พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 41 จาก 63 ประเทศ 
ลดลงจากอันดับที่ 39 ในปี 2015 สอดคล้องกับการจัดอันดับ  
กา รพัฒนาทา งด้ า น  ICT หรื อ  ICT Development Index      
โดย ITU พบว่าประเทศไทยตกจากอันดับที่ 79 จาก 175 ประเทศ 
ในปี 2015 ไปเป็นอันดับที่ 82 ในปี 2016 ซึ่งแสดงถึงนัยส าคัญ  
ที่สะท้อนการพัฒนาด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นสิ่งส าคัญส่งผลให้
ประเทศต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคน และน า
ดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้อย่างจริงจัง 

แผนภาพ 3.16 การพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตามภูมิศาสตร์ ค.ศ. 2016 

แผนภาพ 3.18  ผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2559 

 แผนภาพ 3.17  Industrial 4.0 

แผนภาพ 3.15  อนัดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านดจิทิลัของประเทศไทย 
       ค.ศ. 2013 – 2017 
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาม
นโยบายของรัฐบาล ที่จะน าเอาเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งดิจิทัล
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และหุ่นยนต์เข้ามาใช้เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้สามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลก รวมทั้งผลักดันที่จะยกระดับทางการศึกษา
เพื่อเตรียมก าลังคนของประเทศให้มีความพร้อมและมีทักษะ    
ที่เพียงพอในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่อัตราการแข่งขันรุนแรง โดยใช้
ประโยชน์จากการขยายตัวของโครงข่ายความเร็วสูงที่มีต้นทุน  
ที่ถูกลง ท าให้สามารถสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
ได้อย่างรวดเร็วในลักษะ Inter Active ในรูปแบบข้อมูล และ
ภาพเคลื่อนไหว ที่หลากหลายผ่าน Application บน Web 2.0 
เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การ
สอนทุกระดับการศึกษา ช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงความรูต้า่ง  ๆ
เป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงวัย 
เพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพ ให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข 
รวมทั้งลดต้นทุนการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้
ขยายบริ ก า ร อุดมศึ กษา ไป ได้ ทั่ ว โ ลก  เพื่ อตอบสนอง          
ความต้องการด้านการศึกษาอย่างกว้างขวาง ผลักดันให้เกิด
อุดมศึ กษา เพื่ อมวลชน  ( Massification) น า ไปสู่ ก า รลด      
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยปรับรูปแบบการเรียน      
การสอนสู่ระบบ E-learning และ Digital Education หรือ 
MOOCs ที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและประชาชนในวงกว้าง    
มี  On-line Resource ที่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ใ น รู ป แ บ บ             
ที่หลากหลายทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ซึ่งมีผู้ใช้อยู่ร้อยละ 
40.5 ของประชากรในปี 2016 ท าให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งความรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลา และน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าหรับนักวิจัยเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและความรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดเครือข่ายเชื่อมโยง
องค์ ค ว ามรู้  ค ว าม เชี่ ย วช าญ  ก า ร เ รี ยนการสอนและ            
การเคลื่อนย้ายอาจารย์และนักศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่ง    
การ เรี ยนรู้  ( Knowledge Economy) น า ไปสู่ ก า รพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ตั้ งแต่การมีใช้  การใช้เป็น       
การแก้ปัญหาได้ จนไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรม  

 ดิจิทัล เทคโนโลยีสร้างผลกระทบต่ออุดมศึกษา         
ที่ค่อนข้างรุนแรง สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการบริหารจัดการ และหลักสูตร 
การเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับการเกิดโอกาส   
ทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมทั้งอาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามทิศทางของ
กระแสโลก บัณฑิตต้องปรับตัวและมีทักษะทางดิจิทัลเทคโนโลยี
ที่เพียงพอ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการปฏิวัติการเรียน 
การสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน (Student-Centric) 
โดยเฉพาะลักษณะคนใน GEN-Z ที่ เกิดในยุคเทคโนโลยี          
มีความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาเหตุผลด้วยตนเอง และไม่ติดยึดกับ
กฎระเบียบ ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องการใบปริญญาบัตรอีกต่อไป 
รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือสร้างกลไกเชื่อมโยงองค์กรทั้งภายใน 
และนอกประเทศ ภาคอุตสาหกรรม ศิษย์เก่า เกิด Social    
Engagement ที่ แปลงพันธกิจของสถาบันไปสู่ภาคสั งคม     
สร้างสังคมให้เข้มแข้ง โดยบทบาทภาครัฐต้องให้การสนับสนุน 
ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการ เกิดเครือข่ายความเร็วสูง
เพื่อการศึกษาและการวิจัย ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลความรู้
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพใน      
การบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของ
สถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง 

แผนภาพ 3.19  ร้อยละของประชากรไทยตั้งแต่อายุ 6 ป ีขึ้นไปที่ใช้ ICT ตั้งแต่ 
       พ.ศ. 2555 - 2559 
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สภาพแวดล้อมภายในระบบอุดมศึกษา 

คุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

 คุณภาพการศึกษา คือ มุมมองที่แสดงให้เห็นทั้ ง
ความส า เร็ จและความไม่ ส า เร็ จของการจั ดการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาจากอดีตที่ผ่านมาและอาจส่งผลต่อไปในอนาคต 
โดยเฉพาะในเร่ืองคุณภาพของบัณฑิตและคุณภาพด้านการวิจัย  

 ด้านคุณภาพของบัณฑิต แม้ว ่าในภาพรวมระบบ
อุดมศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง แต่มีรายงานเกี่ยวกับ
ปัญหาแรงงานที่สะท้อนคุณภาพของบัณฑิต เช่น ในปี พ.ศ.  
2556 มีความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีจ านวน 45,000 
คน ซึ่งสถานประกอบการไม่สามารถคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งได้ 
แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีกว่า 75,000 คน ว่างงาน แสดงให้เห็นความไม่สอดคล้องของ
คุณภาพของบัณฑิตกับความต้องการของตลาดแรงงาน จาก
การศึกษาติดตามพัฒนาการของระดับความสามารถของบัณฑิต
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่า มีช่องว่างระหว่าง
ระดับความสามารถบัณฑิตกับความต้องการของนายจ้างเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วนายจ้างเองให้ความส าคัญกับ
ความสามารถทางด้านทักษะทั่วไป (Soft Skills) ซึ่งรวมถึงความ
ซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา และความกระตือรือร้นในระดับที่สูงขึ้น 
มุมมองของสถานประกอบการยังเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษายัง
มิได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่าง
จริงจัง โดยให้ความส าคัญกับหลักสูตรและการจัดการเรียน   
การสอนให้ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร จึงท าให้คุณภาพ
ของบัณฑิตมีความแตกต่างหลากหลายระหว่างสถาบันและ  
การตอบสนองต่อความตอ้งการของสถานประกอบการทีแ่ตกตา่งกัน  

 ด้ านการวิจัย  ใ นภาพ รว ม  พ บว่ า ผ ล ง านวิจั ย         
ที่ตรวจสอบจากรายงานการพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานทาง
วิชาการผ่านวารสารทางวิชาการในระดับชาติและระดับ
นานาชาติมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่การผลิตผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าวยังกระจุกอยู่เพียงบางสถาบัน ในขณะที่บางสถาบันไม่มี
ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเลย 
คุณภาพด้านการวิจัย ถ้าจะพิจารณาในมิติของการสร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญา การน าผลการวิจัยไปถ่ายทอดหรือน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ การสร้างและพัฒนานักวิจัย 
การท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ตลอดจนการพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรม พบว่า มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันกับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการซึ่ งมีลักษณะกระจุกตัวและมีจุดเน้น           
ที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน (ดูรายละเอียด 
ในบทที่ 5) นอกจากนี้ยังพบว่า อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนใหญ่มีศักยภาพด้านการวิจัยต่ า มีปัญหาความสมดุลย์
ระหว่างภาระงานสอนกับภาระงานวิจัย ซึ่ งผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะว่า สถาบันที่มีศักยภาพด้านการวิจัยสูงจะต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอกหรือระดับหลัง
ปริญญาเอกมากยิ่งขึ้น 

 การจัดอันดับ (University Ranking) สามารถสะท้อน
คว า มห มา ยขอ งคุณภา พกา ร ศึ กษ า ร ะดั บ อุ ด มศึ กษ า              
ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการจัดอันดับระดับนานาชาติ ในอดีต
ที่ผ่านมา พบว่า สถาบันอุดมศึกษาของไทยจ านวน 8 แห่ง    
จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 156 แห่ง อยู่ในเวทีการแข่งขัน
ระดับโลกและระดับเอเชีย ผลการจัดอันดับดังกล่าวเกิดจาก   
ผลการด าเนินงานของสถาบันดังกล่าวในอดีต ซึ่งเป็นไปตาม
สภาพปกติมิได้มีการวางแผนหรือก าหนดเป้าหมายและได้รับ
การสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐบาลเพื่อการจัดอันดับแต่อย่างใด 
จากการจั ดอันดั บมหาวิทยาลั ย โลกที่ ผ่ านมาจึ งพบว่ า 
มหาวิทยาลัยไทยมีแนวโน้มลดลงจากการจัดอันดับของ QS และ 
THE อย่ า ง ไ รก็ ต าม  ก า รจั ด อั นดั บ ใน ระดั บส า ขา วิ ช า 
(Disciplines) พบว่า หลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยไทยอยู่ใน
อันดับที่ดี จึงเป็นแนวโน้มที่ควรติดตาม การจัดอันดับโลกยังคง
เป็นไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์ (Criteria) 
การประเมินได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้นและเชื่อว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบนัอุดมศกึษาของประเทศในระยะยาว 

แผนภาพ 3.20  ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ QA ผ่านการก ากับมาตรฐาน
        ระดับหลกัสูตร 
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 ผลกระทบการวิเคราะห์มิติคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มความต้องการใน       
การพัฒนาประเทศในอนาคต พบว่า คุณภาพการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ต้องก าหนดแนวคิดใหม่ในเร่ืองคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนแนวคิดเรื่องมาตรฐานการศึกษา โดยควรพิจารณาให้ความส าคัญในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 การก าหนดมาตรฐานอุดมศึกษาใหม่ หมายความ
รวมตั้งแต่การปรับแนวคิดเรื่องมาตรฐานการศึกษา ซึ่งต้องเป็น
มาตรฐานเดียวนั้น อาจไม่สอดคล้องกับความหลากหลายของ
สถาบันอุดมศึกษาและความต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิตและ
ผลงานวิจัย เป้าหมายในระยะยาวจึงต้องให้ความส าคัญกับ    
การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สูงขึ้น    
อย่างน้อยต้องให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้ว โดยมุ่งเน้น
ศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของบัณฑิตที่ ตอบสนองความต้องการใน       
การพัฒนาประเทศในมิติที่แตกต่างกัน ประเด็นส าคัญจึง
เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศกึษาใหม ่
มาตรฐานผลการเรียนรู้ มาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

 การจัดกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 
การจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การ
ก า หนดจุ ด ยื น  จุ ด เ น้ น  ตลอดจนพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า รขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาให้ชัดเจนว่ามีความมุ่งหมายในด้านการผลิต
ก าลังคน การผลิตผลงานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างไร 
ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามผลงาน (Performance) และ
ศักยภาพ (Potential) ของสถาบันแต่ละแห่ง ซึ่งตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศที่แตกต่างกัน 

 การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ระบบ
การประกันคุณภาพจะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลงานและ
ศักยภาพตามกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา      
การประเมินคุณภาพหรือประเมินทักษะของบัณฑิตจะต้องได้
การพัฒนาให้เป็นส่วนส าคัญของระบบอุดมศึกษา เพื่อรายงาน
ต่อสาธารณะว่า ณ เวลานั้น ๆ บัณฑิตมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ 
มากน้อยเพียงใด และจะเป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนดนโยบาย 
การแก้ไขปัญหา และสามารถสร้างความเชื่อมั่นว่าในอนาคต   
จะมีทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยของการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศระดับโลก 

 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน การสร้า ง
มาตรฐานใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการปฏิรูปการเรียนการสอน ด้วยแนวความคิด
หรือทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21 และอิทธิพลของ
เทคโนโลยีดิจิทัลกับการสร้างระบบรองรับการพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านการสอนและการพัฒนานักศึกษาใหม่ ท าให้คณาจารย์      
ได้ เ รี ยนรู้ และพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล            
ในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการจัดการศึกษาบูรณาการกับ 
กา รท า ง า น  (Work Integrated Education) ห รื อ กา ร ใ ห้
นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปท างานกับภาคเอกชน และท างานวิจัย
เพื่อตอบโจทย์ของภาคการผลิต (Talent Mobility) จะท าให้
การผลิตบัณฑิตมิได้มุ่งเพื่อปริญญาบัตร แต่มุ่งเน้นการท างาน
และการสร้างงาน น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 



 68 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

การเข้าถึงบริการอุดมศึกษา 

 จากการขยายตัวของระบบอุดมศึกษาในช่วง 20 ปีที่
ผ่ านมา ท า ใ ห้จ านวนสถาบัน อุดมศึกษาทั้ งภาครั ฐและ
ภาคเอกชนมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น สามารถให้บริการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้วย ท าให้ระบบ
อุดมศึกษาของประเทศเปลี่ยนจากการศึกษาเพื่ออภิสิทธิชน 
(Elite Education) ไปสู่การศกึษาเพือ่มวลชน (Mass Education) 
ตั ว ชี้ วั ดที่ ส า คัญป ระกอบด้ วย  อั ตราการ เ ข้า เ รี ยนใน
ระดับอุดมศึกษา (Higher Education Enrollment Rate) 
หมายถึง อัตราส่วนของจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา (โดยไม่จ าแนกอายุ) ต่อจ านวนประชากรรวม
ของประเทศ อายุ 18-22 ปี และในบางกรณีอาจใช้อัตราส่วน
ของจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อ
ประชากร 100,000 คน  

ในปี พ.ศ. 2557 ระบบอุดมศึกษาของประเทศให้บริการ
แก่นักศึกษารวมทั้งสิ้น 2.4 ล้านคน เมื่อเทียบกับประชากร      
วัยอุดมศึกษา (อายุ  18 -22 ปี)  พบว่า อัตราการเข้าเรียน         
ในระดับอุดมศึกษาร้อยละ 51 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงพอสมควร 
เมื่อเทียบกับร้อยละ 36 ของประเทศมาเลเซีย และร้อยละ 32 
ของประเทศอินโดนีเซีย และในขณะเดียวกัน จากจ านวน
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าว เมื่อเทียบกับประชากร 
100,000 คน พบว่า ระบบอุดมศึกษาของประเทศสามารถ
ให้บริการได้ในอัตรา 3,565 คน เมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่น
สามารถให้บริการได้ 3,041 คน อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าเรียน
ในระดับอุดมศึกษายังแสดงให้เห็นความสามารถของระบบ
อุดมศึกษา ในการ ใ ห้บริ กา รแก่ ป ระชากรนอกวั ย เ รี ยน
ระดับอุดมศึกษา (Non-Higher Education Age-group) เช่น 
อัตราเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
ร้อยละ 98 ประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 94 ประเทศญี่ปุ่น  
ร้อยละ 61 เป็นต้น  

 จ านวนนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) ศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จ านวนนักศึกษาส่วนนี้เหลือ (ร้อยละ 
15) ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

 จากการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรในอนาคต พบว่า จ านวนประชากรวัยอุดมศึกษา (อายุ 
18-22 ปี) มีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2557 จ านวน 4.82 ล้าน
คน เหลือ 3.62 ล้านคนในปี พ.ศ. 2575 หรือลดลงประมาณ 
1.20 ล้านคน ดังนั้น จึงน่าจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ระบบอุดมศึกษาของประเทศ และจากการติดตามจ านวน
นักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2557 พบว่า ใน
ภาพรวมไม่มีการขยายตัว หรือมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อย โดย
พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาใหม่ปี พ.ศ. 2550 จ านวน 
572,517 คน เทียบกับปี พ.ศ. 2557 จ านวน 579,976 คน และ
พบว่า สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งรับนักศึกษาใหม่ได้น้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งก าลังปรับ
ยุทธศาสตร์การรับนักศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการผลิต
บัณฑิตของตนเองไว ้

 ในระยะ 20 ปี (ภายในปี พ.ศ. 2579) ได้มีการ
ประมาณการว่า อัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาจะอยู่ใน
ระดับร้อยละ 60 ซึ่งสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ด้วยเหตุที่
จ านวนประชากรวัยอุดมศึกษา (อายุ 18-22 ปี) จะลดลงเหลือ
ประมาณ 3,618,000 คน จึงประมาณการว่าจะมีนักศึกษารวม
ในระดับศึกษาประมาณ 2,206,000 คน หรือตั้งแต่ปัจจุบันจะมี
จ านวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาลดลงปีละประมาณ 15,000 
คน  ซึ่ ง จ ะ เ กิ ด ผ ลกระทบ ทา งต รง ต่ อ ก า รบ ริ ห า รขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาและการตอบสนองความต้องการทรัพยากร
มนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

แผนภาพ 3.21  จ านวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด 
      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2550 - 2557 

หน่วย : คน 
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แผนภาพ 3.22  ปิรามดิโครงสร้างประชากรไทย ป ีพ.ศ. 2537 เทียบกับ
        ป ีพ.ศ. 2557 

 ความเสี่ยงทางการเงิน สถาบันอุดมศึกษาจะเผชิญ
กับความเสี่ยงทางการเงิน แม้จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
ก็ต าม  อัน เนื่ องมาจากการลดลงของจ านวนนักศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิรูประบบการเงินและงบประมาณเพื่อ
สร้างความหลากหลายของแหล่งเงินทุนที่มิได้ขึ้นอยู่กับจ านวน
นักศึกษาแต่ เพี ยงด้ านเดียว  การปรับ เปลี่ ยนกลยุทธ์ ใน         
การด าเนินการตามพันธกิจให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม 
ผู้ได้ประโยชน์ที่หลากหลายตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา การบริหารจัดการงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
จึงเป็นช่องทางใหม่ที่ท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขจัดหรือ
ลดความเสี่ยงทางการเงินในอนาคตได ้ 

 ผลกระทบส าคัญที่จะเกิดที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ประกอบด้วย 

 โอกาสการเข้าถึงบริการการอุดมศึกษา  ในด้าน
ผู้รับบริการหรือนักศึกษาจะมีโอกาสเข้าถึงบริการการอุดมศึกษา
ได้สูงขึ้น จากการปรับอัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาจาก
ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 60 ในขณะเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษา
จะเกิดการแข่งขันในด้านคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้นักศึกษาเลือกเข้าศึกษาในสถาบันของตน จ าเป็นต้องปรับ
ทัศนคติในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มิได้มุ่งเพื่อปริญญา
เป็นหลัก แต่ต้องมุ่งเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อ
พึ่งตนเอง และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องปรับช่องทางการเข้าถึง อุดมศึกษาให้หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่อยู่นอกวัยอุดมศึกษา 
(Non Age group) และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life-Long Learning) ตลอดจนนักศึกษาต่างชาติ 

 การปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอดุมศกึษา การลดลง
ของจ านวนนักศึกษา ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร เป็นโอกาสดีที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ให้เห็นจุดเน้น จุดยืน และ    
การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  สร้างแรงจูงใจให้เกิด       
การปฏิรูปการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรให้น าสมัย    
ให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผลการเรียนอย่างจริงจัง ตลอดจน 
การสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ     
ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา  
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 ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม 
 ถึงแม้ว่ าระบบอุดมศึกษาของประเทศสามารถ
ให้บริการการอุดมศึกษาแก่ประชากรได้เป็นจ านวนมากและ
พัฒนาไปสู่อุดมศึกษาเพื่อมวลชนแล้วก็ตาม แต่ถ้าพิจารณา     
ในด้านความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคมแล้วยังมี
ข้อสังเกตบางประการที่ต้องพิจารณาปรับปรุงเพื่อเสริมสร้าง
ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ        
การอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

 ความแตกต่างทางเพศ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
นักศึกษาเบื้องต้น พบว่า ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 จากจ านวน
นักศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งประเทศเป็นนักศึกษาเพศหญิง 
ร้อยละ 62.5 และเป็นนักศึกษาเพศชาย ร้อยละ 37.5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับประชากรทั้งประเทศในปีเดียวกัน พบว่า จาก
จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นประชากรเพศหญิง ร้อยละ 50.8 
และเป็นประชากรเพศชาย ร้อยละ 49.2 ในด้านประชากร     
ทั้งประเทศ พบว่า สัดส่วนของเพศหญิงและเพศชายมิได้
แตกต่างกันมากนัก และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า 
สัดส่วนของนักศึกษาเพศหญิงมีแนวโน้มสูงกว่าสัดส่วนของ
นักศึกษาเพศชายอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีผล     
การศึกษาวิจัยที่ยืนยันชัดเจนว่าความแตกต่างทางเพศมีผลต่อ
ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในโอกาสการเข้าถึงบริการ
การอุดมศึกษาหรือไม่ 

 โอกาสการเข้าถึงบริการการอุดมศึกษาคุณภาพสูง 
จากการวิ เคราะห์มีข้อสัง เกตที่ ว่ า สถาบันอุดมศึกษาที่มี
คุณภาพสูงสามารถคัดเลือกนักศึกษาเก่งเข้าเรียน และนักศึกษา
เก่งเหล่านั้นมักจะมาจากครอบครัวผู้มีรายได้สูง ซึ่งสามารถดูแล
บุตรหลานให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพได้ จึงท าให้
นักศึกษาที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้ต่ ากว่ารายได้ปานกลาง   
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงน้อยลง 
ผู้มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงยังได้รับประโยชน์จากการที่ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ต่ ากว่า อันเนื่องมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาคุณภาพสูงเหล่านั้นมักเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐที่มีค่าเล่าเรียนต่ ากว่า เนื่องจากการอุดหนุนจากรัฐ 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ในหลักการ
แล้ว กยศ. เป็นกลไกของรัฐในการสร้างความเท่าเทียมและ 
ความเป็นธรรม เพื่อการเข้าถึงบริการการอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ในระยะเวลาทีผ่า่นมา 
กยศ. ต้องประสบปัญหาจากกรณีที่ผู้กู้ยืมจ านวนมากไม่ช าระคืน
เงินกู้เมื่อครบก าหนด ท าให้ กยศ. ไม่สามารถน าเงินที่ช าระคืน
ไปหมุนเวียนให้ผู้กู้รายใหม่ได้ และต้องอาศัยเงินงบประมาณ
แผ่นดินเพิ่มเติมเป็นประจ าทุกปี เพื่อรักษาความเท่าเทียมและ
ความเป็นธรรมในโอกาสการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน อย่างไรก็ตามสาเหตุส่วนหนึ่งของ
ปัญหานี้คือ การไม่มีงานท า หรือ การท างานต่ าระดับ ซึ่งได้
ค่าตอบแทนไม่เพียงพอในการด ารงชีพและช าระคืนเงินกู้ยืม  
เพื่อการศึกษา กรณีนี้ก าลังเป็นปัญหาระหว่างการเพิ่มโอกาส
และความเป็นธรรมทางการศึกษาให้แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
กับการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพที่สามารถสร้างงาน   
สร้างรายได้ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะมิใช่กลไกในการ
ยกระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
แต่จะเป็นการเพิ่มภาระทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง  

แผนภาพ 3.24  เปรยีบเทยีบจ านวนผู้วา่งงาน จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ 

สัดส่วนนักศกึษาชาย : หญิง 

37.5 

62.5 

: 

1 : 100,000 คน 

แผนภาพ 3.23  สัดส่วนนักศึกษาชายต่อนักศึกษาหญิง ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 

แผนภาพ 3.25  จ านวนคนจน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2560 
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 การศึกษาส าหรับผู้พิการ ระบบอุดมศึกษาของ
ประเทศขณะนี้ เปิดกว้างและให้ความเป็นธรรมต่อผู้พิการ     
มากยิ่งขึ้น ปัญหาพื้นฐานคงจะอยู่ที่ระบบอุดมศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการมากน้อยเพียงใด 
เพราะการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือการจัดการศึกษา
แบบการเรียนร่วม หมายความว่า นักศึกษาผู้พิการจะต้องเรียน
ร่วมกับนักศึกษาปกติ แต่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดระบบ  
การสนับสนุนให้ผู้พิการประเภทต่าง ๆ สามารถเรียนรู้        
เช่นนักศึกษาปกติได้ ระบบสนับสนุนดังกล่าวจะแตกต่างกัน 
ตามศักยภาพและความสามารถของผู้พิการแต่ละคน ดังนั้น 
ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในกรณีของผู้พิการคือ      
ขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดระบบ
สนับสนุนให้ผู้พิการสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษา
ปกติ 

 ผลกระทบ ประเด็นความเทา่เทยีมและความเปน็ธรรม
โดยทั่วไปแล้วมิใช่ปัญหาหลกัในระบบอุดมศกึษา แตก่ารพจิารณา
นโยบายในระยะยาวคงต้องให้ความส าคัญกับการปรับตัว     
เพื่ อ ส่งเสริมให้กลไกการสนับสนุนความเท่าเ ทียมและ       
ความเป็นธรรมของภาครัฐ  สามารถท าหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ต้องร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาที่ให้
ความส าคัญกับการมีงานท าของบัณฑิตทุกระดับทุกประเภท
ควบคู่กับการจัดระบบการคัดเลือกผู้กู้ เพื่อให้มีจิตส านึกใน  
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติที่ต้อง
ศึกษาให้ส าเร็จและมีงานท า 

 อีกประการหนึ่งระบบอุดมศึกษาควรสร้างกลไกในการ
สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนจากผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของ
รัฐคือ กลุ่มครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ร้อยละ 40 แรก (B40)    
ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการอุดมศึกษาที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 
ผ่านระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มี     
ความหลากหลายและได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
จนสามารถมีงานท า 

 ภาครัฐควรใช้กลไกทางการเงินและงบประมาณผ่าน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อจูงใจให้สถาบันอุดมศึกษาคุณภาพสูง
คัดเลือกผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้ต่ า 
(B40) เข้ารับการศึกษาในสถาบันคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
ส่งเสริมกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
ชุมชนให้มากขึ้น (Social Engagement) 
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ประสิทธิภาพการบริหาร 

 ประสิทธิ ภาพของการบริหาร เป็นประ เด็นที่ มี
ความส าคัญและส่ งผลกระทบต่ อกา รด า เนิน ง านของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รุนแรงมาก ระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย
มักมองประเด็นประสิทธิภาพอยู่ที่ความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการมากกว่าความคุ้มค่าและความเหมาะสมของต้นทุนใน 
การจัดการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าของผลลัพธ์ที่ได้ 
ปัญหานี้ เกิดขึ้นทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ซึ่งมี
ประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ระบบการวางแผนทั้ง ระดับนโยบายและระดับ
สถาบันไม่สอดคล้องกับระบบการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งสองระบบเป็นกลไกที่แยกส่วนผู้มีอ านาจ
หน้ าที่ ก าหนดนโยบายและแผนกับผู้ มีอ านาจหน้าที่ ใน         
การจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนต่างยืนยันในความถูกต้อง
เ ห ม า ะ ส ม โ ด ย อ า ศั ย น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล เ ป็ น ห ลั ก             
ความไม่สอดคล้องนั้นท าให้สถาบันอุดมศึกษาเลือกที่จะท างาน
ตามงบประมาณที่ได้มากกว่านโยบายและแผนที่ก าหนดและ 
ขาดการการท างานที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว 

ประสิทธิภาพของระบบอุดมศึกษา 

 ขาดระบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
การด าเนินงานในระบบอุดมศึกษา ท าให้ขาดข้อมูลหลักสูตรและ
การวิจัย การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมว่า 
เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย (แผน) ที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด 
โดยเชื่ อว่ าระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ         
การประเมินคุณภาพจากภายนอกที่มีการรับรองด้วยนั้น      
เป็นเครื่องชี้ความส าเร็จของระบบอุดมศึกษาที่เพียงพอแล้ว   
แต่ที่จริงระบบดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการประกันคุณภาพที่เน้น
กระบวนการและผลผลิตบางส่วนไม่สามารถชี้น าให้เห็น
ความส าเร็จของอุดมศึกษาทั้งระบบได้ 

 ขาดระบบสารสนเทศอุดมศึกษาที่มีคุณภาพถูกต้อง
และ ทั น ส มั ย  เพื่ อ ก า หน ดน โ ยบ ายก า ร ว า ง แผน แล ะ             
การประเมินผลในระบบอุดมศึกษา มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศแบบแยกส่วนตามวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน จึงท าให้
ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศอุดมศึกษาที่     
เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน (Real time) 

ประสิทธิภาพของผลผลิตในระบบอุดมศึกษา  

 ขาดการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต 
เช่น อัตราการออกกลางคัน อัตราการส าเร็จการศึกษา อัตรา
ก า ร ค ง อ ยู่  ต ล อ ด จ น ค ว า ม สู ญ เ ป ล่ า ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา 

 ขาดระบบการประเมินผลด้านการวิจัยในภาพรวม  
ของประเทศ ท าให้การรับรู้สถานภาพการพัฒนาองค์ความรู้   
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ขาดความชัดเจน การลงทุนด้านการวิจัย
ประยุกต์ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชน ขาดการติดตามจนถึงระดับการรับรู้ผลกระทบ 

ประสิทธิภาพในการบรหิารสถาบนัอดุมศกึษา  

 ประสิทธิภาพในการบริหารสถาบันอุดมศึกษามักจะให้
ความส าคัญกับความอิสระและคล่องตัวในการบริหารตลอดจน
การพัฒนาไปสู่สถาบันในก ากับของรัฐเป็นส่วนใหญ่ ท าให้
ประสิทธิภาพการบริหารในแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหาร    
ที่น าไปสู่ผลส าเร็จโดยใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ อย่างประหยัด 
คุ้มค่า มีต้นทุนที่ เหมาะสม ทันเวลา และมีคุณภาพได้รับ
ความส าคัญน้อยลง ทั้งนี้อาจเนื่องจากระบบการจัดสรรเงิน
อุดหนุนและการก ากับดูแลจากภาครัฐยังไม่สร้างเงื่อนไข    
อย่างเพียงพอในการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะ    
ในภาครัฐต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารอย่างจริงจัง 
ระบบบริหารสถาบันอุดมศึกษาจึงมีลักษณะที่อ่อนแอไม่ทันสมัย
และปรับตัวล่าช้าในการตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม
และโลกาภิวัฒน์ ในบางกรณีที่ภาครัฐผ่อนคลายกฎระเบียบ เช่น 
การจัดตั้งส่วนงานภายในโดยอ านาจของสภาสถาบัน ท าให้เกิด
การขยายตัวของส่วนงานภายในมากมายจนเกินความจ าเป็น
ประกอบกับการขาดการวางแผนด้านก าลังคนจึงกลับเป็นปัญหา
ด้านงบประมาณของสถาบันในเวลาต่อไป  
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 การพัฒนากลไกการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษา   
การพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาวต้องให้ความส าคัญกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับสถาบัน ให้มากที่สุด    
ในหลักการสถาบันอุดมศึกษาต้องมีอิสระและความคล่องตัว   
ในการบริหารกิจการภายในของตน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศตามเอกลักษณ์ ความเชี่ยวชาญ และ 
ความพร้อมของแต่ละสถาบันสอดคล้องกับหลักนิติธรรม จึงเป็น
หน้าที่ของแต่ละสถาบันที่ต้องบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับกลไกการก ากับดูแลจากภาครัฐที่จะ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาบันได้ กลไกดังกล่าว
ควรเริ่มต้นจากการสร้างความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่าง    
การก าหนดนโยบายกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและ   
การประเมินผลงานในระบบอุดมศึกษา การจัดสรรงบประมาณ
จะต้องมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกับผลผลิตหรือผลลัพธ์อันเป็น
จุดประสงค์ของนโยบายประกอบกับการประเมินผลงานที่เป็น
กลไกบ่งชี้ความส าเร็จของระบบอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 ความมีอิสระและคล่องตัวของสถาบันอุดมศึกษา รัฐ
ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
บริหารจัดการโดยอิสระและมีความรับผิดชอบต่อความส าเร็จ
และความอยู่ รอดของตนเองให้มากที่สุด สามารถพัฒนา    
ระบบบริหารที่ เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของตนใน    
การตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยรัฐควร
ก าหนดก ลุ่มยุทธศาสตร์  (University Strategic Profiles)      
ที่แสดงถึงทิศทางการด าเนินภารกิจของสถาบันและศักยภาพที่มี
ความเป็นไปได้สูงสุดที่สามารถตอบสนองความต้องการ      
ตามยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน และใช้กลไกการก ากับดูแลระบบ
อุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้นใหม่ในการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุน
สถาบันให้พัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลกระทบ 
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การตอบสนองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 การผลิตก าลังคนไม่สอดคล้องกับความต้องการ     
ที่ เปลี่ยนแปลงไป จากสถานการณ์ที่สถานประกอบการ      
ยังขาดแคลนก าลังแรงงานระดับปริญญาตรีเป็นจ านวนมาก    
แต่ก็มีบัณฑิตจ านวนมากเช่นกันที่ไม่สามารถหางานท าได้ 
ประเด็นนี้อาจจะเกิดจากความล่าช้าในการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยกับความต้องการ  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหรืออาจเกิดจากความพร้อม    
ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ความต้องการในอนาคตและ  
การลดปัญหาความซ้ าซ้อนในการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษา จากข้อเท็จจริงที่ว่าการผลิตก าลังคนทุกวันนี้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันก าหนดแต่ไม่มีใครรู้ได้ว่า 
ความต้องการทักษะ ความรู้ และทัศนคติในอนาคตเมื่อส าเร็จ
กา รศึ กษาแล้ วจะ เป็ น เช่ น ไ ร  ไ ม่ มี ใ ค รรู้ ว่ า เทค โน โลยี              
จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในการประกอบอาชพีไปอย่างไร ประเดน็นี้
จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการวางแผนองค์รวม       
เพื่อออกแบบหลักสูตรในอนาคต ให้เน้นการสร้างทักษะ และ
ทัศนคติ ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ในอนาคตอันเนื่องจากอิทธิพล
ของเทคโนโลยีดิจิทัล 

 สถาบันอุดมศกึษามีความรับผิดชอบในการปฏบิตัพินัธกจิ
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและนโยบายของรัฐ   
ในการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สถาบันอุดมศึกษา    
บางแห่งจึงมีปัญหาในการปรับกลไกการบริหารให้ทันต่อ    
ความเปลี่ยนแปลงหรือมีความล่าช้าในการตอบสนองต่อ      
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกาภิวัตน์ โดยมีประเด็นที่ควร
พิจารณาดังต่อไปนี้ 

 การวิจัยที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางวิชาการกับประโยชน์
เชิ งพาณิชย์ นับว่ า เป็นการเปลี่ ยนแปลงที่ส าคัญ  เมื่ อ
สถาบันอุดมศึกษาต้องท าหน้าที่กลไกขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
ของประเทศ (New Growth Engines) ซึ่งต้องปรับบทบาท 
ด้านการวิจัยให้เกิดดุลยภาพระหว่างการวิจัยเชิงวิชาการและ
การวิจัยเชิงประยุกต์ อย่างไรก็ตามดุลยภาพดังกล่าวจะขึน้อยูก่บั
สถาบันนั้น ๆ อยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ (University Strategic 
Profiles) ใด ซึ่งจะสะท้อนลักษณะของผลงานวิจัยที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน 

 ความเชื่อมโยงระหว่างโลกวิชาการกับโลกของ   
ก ารท า ง าน  ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ กษ า ใ นอน า คต ต้ อ ง ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกวิชาการกับโลกของการท างานที่มี
ความชัดเจนและมีรูปแบบถาวรมากยิ่งขึ้น โลกของการท างาน
ห ม า ย ถึ ง ช า ติ ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ                    
ทั้ งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ 
ตลอดจนองค์กรทางสังคม ชุมชน และภาครัฐ การเชื่อมโยงนั้น 
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พื่ อ ส ร้ า ง กล ไ ก ใน กา รป รั บ ตั ว เ พื่ อ ใ ห้
ส ถาบั นอุ ด มศึ กษาผลิ ตบัณฑิ ตหรื อ วิ จั ย ให้ ตอบสนอง          
ความต้องการในโลกของการท างาน สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
ตลอดจนนวัตกรรมที่ สามารถชี้ น าและสร้ างประโยชน์        
อย่างแท้จริงในสังคม โลกของการท างานยังรวมไปถึงองค์กร   
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

51. Thai 

ตาราง 3.2  อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ ในจีนและอาเซียน 
   ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2561 

แผนภาพ 3.26  Global Innovation Index 2017 



 75 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ผลกระทบต่ออุดมศึกษาจะตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้  

 ก า ร พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย เ ชิ ง ร ะ บ บ ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในรูปแบบ    
ที่เป็นทางการมากขึ้น แสดงความรับผิดชอบของภาคส่วนต่าง ๆ 
ต่อการผลิตก าลั งคน การวิ จัยและนวัตกรรม ตลอดจน        
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ชัดเจน รูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย 

   พันธกิจสัมพันธ์กับสังคมและชุมชน (University 
Social and Community Engagement) มีหลักการส าคัญ    
4 ประการ คือ การร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน 
เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการให้ความรู้และ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชน    
ที่ประเมินได้ 

  การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work 
Integrated Education) หมายถึงการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
เวลาเรียนในสถาบันกับในสถานประกอบการอย่างเหมาะสม 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพระหว่างภาคทฤษฎี
กับปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ 

 เทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัว    
ในการให้บริการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและ        
การถ่ ายทอดเทค โน โลยี  ตลอดจนการบริหารจั ดกา ร           
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยสร้างโอกาสให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐจ าเป็นต้องให้การสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบและ
มาตรฐานการศึกษาให้อ านวยประโยชน์ต่อทั้งผู้ เรียนและ
สถาบันอุดมศึกษาในอนาคต 

 ภาษาอังกฤษ เนื่องจากองค์ความรู้สามารถที่จะหาได้
อย่างง่ายดายขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
จึ งควรส่ ง เสริมการสอนแบบมุ่ ง ใ ห้ผู้ เ รี ยนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อการสื่อสารทุกด้านไปพร้อม
กับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางในการค้นคว้า (Search) 
และได้รับความรู้ด้านเนื้อหาวิชาการเฉพาะทาง การที่เยาวชนมี
ทักษะภาษาอังกฤษที่ดี จะส่งผลให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ 
ด้วยตัวเองในอนาคต เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานธุรกิจ         
ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย อีกทั้งภาษาอังกฤษเป็น 
“Working Language” ซึ่ ง จ ะท า ใ ห้ ส า ม า ร ถ ปฏิ บั ติ ง า น          
ในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การก าหนดเป้าหมายทางการศึกษา เป้าหมายการจัด
การศึกษาเป็นประเด็นส าคัญที่ท าให้ระบบอุดมศึกษาตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แต่   
การก าหนดเป้าหมายมักประสบปัญหาความเที่ยงตรงและ  
ความน่าเชื่อถือเสมอ โดยเฉพาะในสภาวะการเปลี่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็ว จึ งจ า เป็นต้องสร้างความสมดุลย์ระหว่าง        
การวางแผนการผลิตก าลังคน  (Planned Approach) กับ  
การใช้กลไกการตลาด  (Market Approach) การวางแผน    
การผลิตก าลังคนจะมุ่งเน้นสาขาที่เป็นรัฐบริการ เช่น การผลิต
แพทย์ และสาขาที่เก่ียวเนื่องกับบริการทางการแพทย์ การผลติคร ู
และการผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลนและจ าเป็นต่อ      
การพัฒนาประเทศเป็นการเฉพาะ ส่วนการใช้กลไกการตลาด
เป็นการให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินและคาดการณ์การ
เปลี่ ยนแปลงทาง เศรษฐกิ จกับความต้องการก าลั งคน          
ตามสภาพแวดล้อมและบริบทของแต่ละสถาบัน และประมวล
ภาพรวมในลักษณะการตอบสนองด้านอุปทาน ซึ่งจะต้องมี   
การปรับตัวอย่างรวดเร็วตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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 อุดมศึกษาเป็นสถาบันหลักทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ที่มีความจ าเป็นต่อสังคม ในการสร้างสรรค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าสังคม  
ด้วยความเป็นกลาง 

 อุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์และ
นวั ต ก ร รม เพื่ อ ขั บ เ คลื่ อ นก า รพัฒน า เศ รษฐกิ จ          
ของประเทศ รวมทั้งสื่อสารต่อประชาคมโลก 

 อุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เป็นระบบบริหารจัดการ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  พั ฒ น า
สถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและสู่ความเป็นเลิศ 

 อุดมศึกษาติดยึดอยู่กับการสนบัสนุน ปกป้องและคุ้มครอง
จากภาครัฐ จนท าให้การพัฒนาประสิทธิภาพเชิงบริหาร
เป็นไปอย่างลา่ชา้ 

 อุดมศึกษายังปรับตัวให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
ของโลกอย่างล่าช้าไม่ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 

 อุดมศึกษายังต้องเผชิญปญัหาธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการตนเอง และสง่ผลกระทบต่อคุณภาพในการจัด    
การเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม 

 วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลและ     
โลกาภิวัตน์  (Globalization) จะเป็นแรงขับเคลื่ อน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง       
การเรียนการสอนและการวิจัย ท าให้การใช้ทรัพยากร 
การใช้ภาษากลาง (ได้แก่ ภาษาอังกฤษ) เพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนแปลงไป 

 คนรุ่นใหม่ (Gen-Z) มีความต้องการพัฒนาความรู้และ
ทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เกิดแรงจู งใจ        
ใ ห้ อุดมศึกษาพยายามแสวงหาวิ ธี การตอบสนอง      
ความต้องการที่หลากหลาย 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศ
พัฒนาแล้ว ท าให้อุดมศึกษาต้องปรับตัวเปลี่ยนกลยุทธ์
การบริหารให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ (Re-positioning) 

 การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐจะมี เงื่อนไข และ
ข้อจ ากัดมากยิ่งขึ้น ท าให้อุดมศึกษาต้องพึ่งพาตนเอง
สูงขึ้น อาจน าไปสู่ อุดมศึกษาเชิงพาณิชย์ และการจัด
การศึกษาที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 

 กระแสการแข่งขันทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา       
มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้ประชากร
วัยอุดมศึกษา (18-22 ปี) ลดลง จนส่งผลกระทบต่อ
จ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

แนวโน้มอุดมศึกษาในอนาคต 

 จากการประมวลและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในระบบอุดมศึกษา ท าให้พบว่ามีปัจจัย    
ที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งผลในการน าบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา   
เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของอุดมศึกษาในอนาคต ประกอบด้วย 
12 แนวโน้ม เพื่อใช้ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี ้

จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

แผนภาพ 3.27  จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของอุดมศึกษาในอนาคต 
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การขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง 

 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนอุดมศึกษาแห่งอนาคต แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ต้องน าไปสู่      
การปฏิรูปอุดมศึกษา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงที่เป็นการเปลี่ยนระบบอุดมศึกษาใหม่ (Reset Higher 
Education System) ใน 4 มิติหลักของอุดมศึกษา คือการปรับทิศทาง ปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ ปรับยุทธศาสตร์ 
และปรับรูปแบบองค์กรใหม่ สร้างความชัดเจนในอัตลักษณ์ บนศักยภาพของสถาบัน และเชื่อมโยงภารกิจ            
ความรับผิดชอบร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายในระบบอุดมศึกษา อย่างมีพลวัตร เพื่อให้อุดมศึกษา        
ของประเทศมีขนาดและการด าเนินงานที่เหมาะสม (Right Size & Right Direction) สามารถรองรับบริบทใหม่ ๆ   
ในยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องทบทวน        
ระบบอุดมศึกษา ที่ประกอบด้วย 

Re - Profiling : การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษา สามารถน าเอาจุดเด่น และศักยภาพ
ความเข้มแข็ง ใน 4 พันธกิจหลัก มาใช้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศทั้งในสถานการณ์
ปัจจุบัน และอนาคต ได้อย่างยั่งยืน 

Re - Structure : ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น โ ค ร ง ส ร้ า ง             
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะ Service 
Provider  ใ ห้มีป ระสิทธิ ภาพ เพิ่ มขึ้ น  ตอบสนอง       
ภ า ค ผู้ ผ ลิ ต ใ น ฐ า น ะ ผู้ ใ ช้ ผ ล ผ ลิ ต ที่ เ กิ ด จ า ก
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อบูรณาการให้เกิดการเชื่อมโยง
ร ะ หว่ า ง หน่ ว ย ง าน  อ ย่ า ง มี เ อ ก ภา พ  แล ะ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้ งใน       
เชิงนโยบายและคุณภาพอุดมศึกษา 

Re - Organization : การจัดองค์กรโดยเฉพาะองค์กร
ภาครัฐผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล (Regulator & Facilitator) 
เพื่ อการบริ การ  การก าหนดนโยบาย  มาตรฐาน          
การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินผล เพื่อให้     
การขับเคลื่อนศักยภาพของอุดมศึกษาใหม่ กลายเป็น
กลไกส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ได้อย่างเต็ม      
ขีดความสามารถและศักยภาพที่อยู่บนพื้นฐานของ    
หลักธรรมาภิบาล 

Re - Orientation : การปรับเปลี่ยนทิศทาง บทบาท
ความรับผิดชอบ สถานะ กลุ่ ม เป้าหมาย รวมทั้ ง
ความชอบธรรม ในการด ารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา 
เ พื่ อ ร อ ง รั บ บ ริ บ ท ข อ ง โ ล ก  แ ล ะ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ               
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

แผนภาพ 3.28  การขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง 
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Re - Orientation  

Re - Profiling 

Re - Structure  

Re - Organization  

 New Engines of Growth 

 สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีและการวิจัย 

 สร้างสรรค์บัณฑิตคุณภาพสูงเพื่อการแข่งขัน 
    ของประเทศ  Start up - Spin off 

 Community / Social Engagement 

 21th  Century Learning / Skills 

 โลกาภิวัตน์ (Globalization) 

 Self Assessment 

 Self Improvement Process 

 Self Strategic Profile Development 

 โครงสร้างการผลิตก าลังคน 

 โครงสร้างการวิจัย-เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 โครงสร้างบุคลากร และการบริหารงานบุคคล 

 โครงสร้างต้นทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายในระบบอุดมศึกษา 

 โครงสร้างการท างานร่วมกันของภาครัฐ  
    ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน 

 การก าหนดนโยบายและมาตรฐาน 

 การจัดสรรทรัพยากร 

 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบอุดมศึกษา 

 การสร้างความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ 
    ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

องค์ประกอบส าคัญที่สะท้อนทิศทางของการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบอุดมศึกษา 

ก าหนดทิ ศทางของ
ระบบอุดมศึกษาใหม่ 

การปรับยุทธศาสตร์ของ 
สถาบันอุดมศึกษา 

ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง 
การด าเนินงาน 

การจัดองค์กรเพื่อการบริหาร 
ระบบอุดมศึกษาใหม่ 
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เป้าหมายเชิงหลักการ  
 ภายใต้การทบทวนระบบอุดมศึกษาให้เกิดแนวคิดการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของทั้ง 
4 กลไก เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งทิศทางของการพัฒนาประเทศ และความต้องการเห็นการพัฒนาระบบอุดมศึกษา
ของไทยให้มีบทบาทและสมรรถนะเทียบเคียงได้กับระบบอุดมศึกษาของประเทศพัฒนาแล้ว และความคาดหวังถึงการน า
บทบาทและสมรรถนะที่มีอยู่ในแต่ละสถาบันอุดมศึกษามาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ โดย
วางเป้าหมายเชิงหลักการซึ่งเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย  

  คุณภาพของบัณฑิต : ผู้ จบการศึกษาในทุกระดับมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด
ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 5 ด้าน ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม    
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ คคลและความรับผิ ดชอบ  และด้ านทั กษะ            
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีทักษะและองค์ความรู้       
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เป็นไปตาม
สาขาวิชาที่ได้รับการศึกษา หรือสามารถสร้างงาน และปรับตัว
เข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการท างานและการใช้
ชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี  

  คุณภาพของการวิจัยและนวัตกรรม : ผลงานวิจัยที่
พิจารณาถึงความถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักของการวิจัยที่ดี 
อาศัยความรู้ ความมีเหตุมีผล มีเป้าหมาย และความน่าเชื่อถือ 
ที่ยึดหลักวิชาการ รวมทั้งได้รับการยอมรับหรือถูกน าไปอ้างอิง
ในระดับสากล 

  ระดบัการพฒันาสูค่วามเปน็เลศิของสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ตา่ง ๆ  :  

 มหาวทิยาลยัระดบัโลก (World Class University)  :  กลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตองค์ความรู้ และก าลังคนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นหลักทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางสังคม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และการยอมรับในระดับสากล 

  มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (Specialized  University) : กลุ่ม
สถาบันที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและองค์ความรู้ ที่มุ่งเน้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นหลัก เพื่อน า
งานวิจัยสู่ภาคการผลิตจริง ตอบสนองการเพิ่มศักยภาพ
ของประเทศ รวมทั้งการสร้างให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

  การบริหารแบบมืออาชีพ (Smart University) :  การ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ         
มีองค์ความรู้  และเข้า ใจบริบทต่าง  ๆ ทั้ งภายนอกและ
ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบกับอุดมศึกษา และน ามาใช้
ประโยชน์ในการก าหนดทิศทางของสถาบัน รวมทั้งสามารถ    
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสถิติมาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ  

  การบริหารต้นทุนคุณภาพ : การก าหนดมาตรฐานเพื่อ   
การใช้งบประมาณในการบริหารต้นทุนคุณภาพ ส าหรับ       
การป้องกัน และปรับปรุงการบริหารจัดการ ขับเคลื่อนทั้ง       
4 พันธกิจของสถาบัน อุดมศึกษา ได้อย่ าง เหมาะสมโดย           
ไม่ลดคุณภาพ แต่จะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
เกิดประโยชน์สูงสุด  

  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต  ( Retention /  
Success Rate) : สถาบันอุดมศึกษามีอาจารย์ และหลักสูตรที่
เป็นไปตามมาตรฐาน มีความทันสมัย สอดรับกับบริบทของ
ประเทศและของโลก ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน  และอัตราคงอยู่ของนักศึกษา รวมทั้งปริมาณและ
คุณภาพของบัณฑิตสูงขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตภายใต้
กรอบงบประมาณที่ได้รับคงเดิม 

  ธรรมาภิบาลของระบบบริหาร : การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และคงไว้ซึ่ง
ความยุติธรรม รวมทั้งการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

  ประสิทธิภาพการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม : ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมอยู่บนประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ เกิด
เครือข่ายการวิจัยที่มีการแบ่งปันองค์ความรูท้ั้งมิติเชิงสังคม และ
เศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงกับโจทย์ของภาคการผลิตจริง รวมทั้ง
เป็นไปตามความต้องการพัฒนาประเทศ การสร้างระบบนิเวศ 
(Ecosystem) เพื่อเอ้ือต่อการท าวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 

1. เป้าหมายด้านคุณภาพ 
 (Quality) 

2. เป้าหมายด้านประสทิธิภาพ 
 (Efficiency) 
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  โอกาสและความหลากหลายของผู้รับบริการ : การสร้าง
ช่องทางและรูปแบบในการเข้าถึงบริการของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้ง 4 พันธกิจ ให้กับผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้อย่าง
หลากหลายโดยไม่จ ากัดอาชีพ อายุ เพศ และระดับการศึกษา 
เพื่อยกระดับไปสู่แหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

  กลไกการพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส : การจัดช่องทางรวมทั้ง
รูปแบบของการบริการทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา     
เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งทางร่างกาย หรือ
สถานะทางเศรษฐกิจให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสม 
ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 

  การระดมทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา :  การดึง
ภาคเอกชน ศิษย์เก่า เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุน     
ทางการศึกษาในรูปของกองทุนให้เปล่า หรือทุนกู้ยืมให้แก่
ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหาสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
และรายได้น้อย แต่มีศักยภาพในการเรียนในระดับอุดมศึกษา
ตามความเหมาะสม และความจำเป็น  

 การปรับตัวของการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ความต้องการที่
เหมาะสม : การทบทวนยุทธศาสตร์ของสถาบันในการผลิต
ก าลังคนโดยพิจารณาจากศักยภาพ ขีดความสามารถ และ 
ความเชี่ยวชาญ ควบคู่กับนโยบายทิศทางการพัฒนาประเทศ 
และทิศทางของโลก เพื่อวางยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตของ
อุดมศึกษาใหม่ ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด   

 การลดช่อง ว่างทักษะของบัณฑิตกับความต้องการ 
ของนายจ้าง : ด าเนินการส ารวจเพื่อให้ทราบ Skill Gaps 
และใช้ เป็นข้อมูลในการปรับกระบวนการเรียนการสอน       
การอบรมให้สอดคล้องกับทักษะความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ในแต่ละสาขาวิชา และอาชีพ เพื่อลด Skill Gaps ให้เหลอืต่ าทีส่ดุ 

 ความสัมพันธ์กับภาคการผลิตและชุมชน : การผลิตบัณฑิต 
งานวิจัยและนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงกับภาคผู้ใช้บัณฑิต และภาค
การผลิตจริง เพื่อให้การผลิตบัณฑิตสามารถไปปฏิบัติงาน 
รวมทั้งงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จนน าไปสู่    
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ 

 การสร้างงานและการมีงานท า การเป็นผู้ประกอบการ New 
Start Up : การก าหนดบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการใช้
ทรัพยากร รวมทั้งองค์ความรู้ ที่เป็นการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
เพื่อการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พร้อมในการท างาน รวมทั้ง
สร้างงาน และสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ  

 การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จาก  
การวิจัยและนวัตกรรม : การส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึง และ
การ ใช้ ป ระ โ ยชน์ ผล งานวิ จั ย  อ งค์ ความรู้ ต่ า ง  ๆ  ของ
สถาบันอุดมศึกษา ของทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน ประชาชน 
ชุมชน เพื่อน างานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต ทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ 

 มหาวทิยาลยัเพือ่พฒันาชมุชน (Community University) : 
กลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้าน
สังคมศาสตร์ และการท างานเป็นหลัก รวมทั้งเป็นสถาบัน
เพื่อการสร้างโอกาสในการเรียนรู้  สร้างองค์ความรู้       
เพื่อตอบสนองการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  

 สถาบนัวทิยาลยัชมุชน และอ่ืน ๆ (Community College) : 
กลุ่มสถาบันที่ผลิตก าลังคนระดับต่ ากว่าปริญญาตรี โดย
ตอบสนองทิ ศทางความต้องการที่ เป็นองค์ความรู้          
การพัฒนาอาชีพของชุมชน และคนในพื้นที่  

3. เป้าหมายด้านความเสมอภาค 
 (Equity) 

4. เป้าหมายด้านการตอบสนองบทบาท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 



000 

 

เจตนารมณ์ วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
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 เจตนารมณ์ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี  ได้ถูกจัดท าขึ้น
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จึงมีเป้าหมาย
ไม่เพียงแค่พัฒนาศักยภาพของคนในประเทศเท่านั้น แต่มุ่งให้
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรทางด้าน
ความคิดทั้งบุคลากร ความรู้และเครื่องมือที่น าสมัย เพื่อ      
การสร้างผลงานวิจัยใหม่  ๆ แนวคิดและองค์ความรู้ที่ มี
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร พั ฒ น าและสร้ า งขี ดความสามารถ            
ในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนการสร้างหลักสูตรชั้นน า   
ที่สามารถผลิตบคุลากรที่ตอบสนองตลาดแรงงานในสัดส่วน 

ที่เหมาะสม โดยมีมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับระดับสากล ทั้งนี้
โดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศในภาพรวม 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
20 ปี เป็นไปตามเจตนาที่ตั้งไว้ ที่ต้องการเห็นอุดมศึกษาเป็น
กลไกส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ยกระดับ    
ขีดความสามารถในการแข่งขัน บนพื้นฐานการบริหารงานที่ยึด
หลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ จึงได้ก าหนดเจตนารมณ์ของแผนไว้
ดังนี้ 

อุดมศึกษาไทยต้องน าการพัฒนาและเปิดโอกาส  
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เกิดทักษะ
ทางความคิด มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชพี 
ตลอดจนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 
 
อุดมศึกษาไทยต้องเป็นศูนย์รวมของความรู้และ
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย น าไปสู่การแก้ปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

อุดมศึกษาไทยต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนา
ของศาสตร์  และวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้         
ที่จะบูรณาการข้ามศาสตร์ 

1 3 

เจตนารมณ ์

2  4 อุดมศึ กษา ไทยต้ องพัฒนาคุณภาพสู่ ส ากล       
เพื่ อส ร้ า ง ขี ดค วามส ามารถ ในการแข่ ง ขั น         
ของประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว       
สร้างปัญญาให้สังคมไทยและสังคมโลก ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ให้เป็นปัจจัย
เพิ่ ม ขี ด ค ว า มส า ม า รถ ใน กา รแข่ ง ขั น  ย ก ระ ดั บ ค ว า ม เป็ น น า น า ช า ติ 
(Internationalization)  ยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรมให้เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและตอบโจทย์ยุคโลกาภิวัตน ์

เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุม
ผู้มี ส่ วนได้ส่ วน เสีย ในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้สามารถ                
น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม มาใช้เพิ่มขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเองของสถาบันอุดมศึกษา สามารถ
พัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพ  ด้ วยการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Re - Positioning) 

เพื่ อสนับสนุนการเคลื่ อนย้ ายทางสั งคม (Social Mobility) ขยายโอกาส           
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมประชากรวัยเรียน วัยแรงงานและ
ผู้สูงอายุให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน การสร้างงาน 
และการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในท้องถิ่น หรือภูมิล าเนาของตนเอง 

วิสัยทัศน์  

“อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สรา้งนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย 
ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาประเทศและสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน” 
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จุดเน้นของแผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ปี 

1. ก าหนดพันธกิจของอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา  
    แต่ละแห่ง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Reprofiling HEI) 

2. มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ของระบบอุดมศึกษา (Higher Education Outcomes) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานที่ยอมรับระดับสากล 

3. ปฏิรูปอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนและสมดุล เพื่อให้กลไกนโยบาย การสนับสนุน การก ากับตรวจสอบ และ          
การประเมินผลกระทบของระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด (Return on Investment) 

ประเด็นเพ่ือการก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 6 ดา้น  

การพัฒนา
ก าลังคน 

การพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

 
เสริมสร้าง

สมรรถนะหลัก
ด้านวิจัย-
นวัตกรรม 

การสร้างงาน 
การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ 

ประสิทธิภาพ  
การบริหาร 

 

ปรับระบบ 
การตรวจสอบ/ 

การจัดสรร
งบประมาณ 
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 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้ง 
 ทักษะความคิดและการรู้คิด เพื่อสนบัสนุนการพัฒนาประเทศ 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 การพัฒนาระบบอุดมศึกษาในแผนระยะยาวสองฉบับแรกได้ส่ ง เสริมให้ เกิดการเติบโต                
ของสถาบันอุดมศึกษาและเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น สัดส่วนของผู้เข้าศึกษา           
ในระดับอุดมศึกษาต่อประชากร 100,000 คน เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2558 แต่ขณะเดียวกันอัตรา      
การว่างงานของผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษากลับสูงถึง 29% และมีเสียงเรียกร้องจากทุกภาคส่วนในเรื่องคุณภาพ
ของบัณฑิตที่ไม่ตรงตามความคาดหวังของตลาดแรงงาน  

 นอกจากนี้ จากการส ารวจของ สกอ. พบว่า สัดส่วนการผลิตในระดับอุดมศึกษาโดยรวมในปี       
พ.ศ. 2558 ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเพียง 22% (ไม่นับรวมแพทยศาสตร์อีก 6%) ซึ่งยังไม่เพียงพอกับ   
ความต้องการด้านบุคลากรในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ซึ่งก าลังเปลี่ยนผ่านจากยคุอุตสาหกรรม 3.0 ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องอาศัยความรู้และบุคลากรทางด้าน STEM มากขึน้ 
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลต่อการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องเน้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะ
ด้านดิจิทัล รวมทั้งการสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ ที่เป็นความต้องการของโลกในศตวรรษที่ 21 และเพียงพอต่อการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการยกระดับการแข่งขันของประเทศ การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    
เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนให้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะในรูปแบบของการท างานคู่ขนานกับการเรียน 
ระบบการสะสมหน่วยกิต และการเปิดโอกาสให้บุคลากรวัยท างานสามารถต่อยอดความรู้เพื่อเตรียมพร้อมกับ          
การปรับเปลี่ยนสายอาชีพ และเพื่อเตรียมรับมือกับการปรับสัดส่วนประชากรของประเทศที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้ 

 คุณภาพของบัณฑิตที่ถดถอยและไม่ตรงความต้องการของผู้จ้างงานและตลาดแรงงานที่ก าลัง 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมยั และทันกบัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
และความสามารถในทักษะดา้นดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ   

 ความครอบคลุมเหมาะสมของสาขาการผลิตและศาสตร์ตา่ง ๆ ตามความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ 
และการพัฒนาประเทศ  

   การผลิตคนให้เพียงพอตามทศิทางการพัฒนา 

   การเปิดโอกาสให้ต่อยอดความรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับการปรับสัดส่วนประชากร 

ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

บริบท 

ยุทธศาสตร์ 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

1.1 ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพื่อให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา 
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  
1.3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่ม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยท างานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
1.4 การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (Work-based learning, 

Integrated Learning, Credit Bank) 
1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization) เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในยุคโลกาภวิัตน์          
     (Globalization) 

ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI) 

เป้าหมาย 

KPI 3 : ระดับการพัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษ  (CEFR ระดับปริญญาตรี)  C1+ 

KPI 2 : รอ้ยละของผูเ้รยีนในระบบอดุมศกึษาเทยีบกบัจ านวนประชากร ชว่งอาย ุ18-22 ป ี ร้อยละ 60  

ที่มา: http://www.modulolearning.com/ระดับภาษาcefrของโมดูโล่.html 

พ.ศ. 2580 

KPI 1 : สัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบนัอุดมศึกษา 60 : 40 

พ.ศ. 2558 = 28 % = 60 % 
40 % 

สายวิทย ์

พ.ศ. 2580 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2580 
53 % 60 % 100 % 

ประชากร 18 - 22 ป ี

สายอื่น 

Gross Enrolment Rate 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

  บทบาท สกอ. ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรที่เป็นวิทยาศาสตร์ หลักสูตรที่ตอบโจทย์
การพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ การสนับสนุนให้เกิด
หลักสูตรที่ต่อยอดส าหรับประชากรนอกวัยเรียน (Non-age group) เพิ่มสัดส่วนหลักสูตรนานาชาติที่มีการเรียนการสอน
โดยเน้นภาษาอังกฤษเป็น Working Language การสนับสนุนให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนควบคู่ไปกับ     
การท างาน เพื่อรักษาก าลังคนที่ส าคัญในตลาดแรงงาน 

  สถาบันการศึกษาควรปรับปรุงสัดส่วนการผลิตของตนเองให้เหมาะสม (Re-profiling) เน้นหลักสูตร  
ที่มีคุณภาพ และตรงกับศักยภาพของสถาบัน ลดความซ้ าซ้อนของหลักสูตรภายในสถาบันรวมทั้งลดสัดส่วนการผลิต    
ในบางหลักสูตรลง สร้างหลักสูตรที่ทันสมัยเน้นทักษะที่เป็นที่ต้องการ ปรับหลักสูตรเน้นสมรรถนะตอบสนอง         
ความต้องการในระยะสั้น ปรับเส้นทางการเข้าถึงบริการอุดมศึกษาที่หลากหลาย (Multiple Tracks) ปรับปรุง
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งประเมินขีดความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา ปรับปรุงทุกหลักสูตรเพื่อให้ทันกับทิศทางของการพัฒนาประเทศไทยในยุคเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

แผนงาน : 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ 
 และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 การพัฒนานักศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการผลิตบัณฑิต เพราะเป็นการสะท้อนถึงคุณภาพของหลักสูตร 
และปรัชญาในการศึกษาของแต่ละสถาบัน เป็นส่วนส าคัญที่แสดงถึงความส าเร็จในระบบการผลิตบัณฑิตและก าลังคน   
ที่ตรงความต้องการออกไปสู่ตลาดแรงงาน และสร้างคุณค่าให้กับสังคม การพัฒนานักศึกษาจึงต้องครอบคลุมทักษะ      
ที่จ าเป็นทั้งวิชาการ วิชาชีพ ความคิด การแก้ปัญหา รวมทั้งการปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและความคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด 
ในอนาคต การพัฒนามีทั้งในส่วนที่เป็นหลักสูตร และในส่วนของกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

 อีกมิติหนึ่งของการพัฒนานักศึกษาคือการเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงของกลุ่มต่าง ๆ 
ทั้งกลุ่มที่มีข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ และการพัฒนากลุ่มที่มีความสามารถพิเศษเพื่อให้นักศึกษาทุกกลุ่มได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ 

  การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (3R8C) 

  การเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมและการเข้าถึงของกลุ่มทีม่ีข้อจ ากัด 

  การพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ   
การพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการสร้างนวัตกรรมและความเปน็ผูป้ระกอบการ 

  การสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและความเปน็ประชากรโลก 

  การพัฒนาศักยภาพเพื่ออนาคต 

  กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักสูตร 

 ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้และทักษะของอาจารย์ เพื่อให้นักศึกษา   
รู้จักคิดแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ 

2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลมุความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษที ่21  

2.2 พัฒนาทักษะการท างานและการแก้ปัญหา (3R8C) 

2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสนับสนนุการสรา้งนวตักรรมและวิจัย  

ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 2 :  

เป้าหมาย 

บริบท 

ยุทธศาสตร์ 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI) 

แผนงาน : 
  บทบาท สกอ. ในการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต เสริมสร้างทักษะที่เป็นที่ต้องการ  
ของอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิต การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์และวิจัย       
การประเมินสมรรถนะนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้เกิด   
การแลกเปลี่ยนและเปิดโลกทัศน์ในการเป็นประชากรโลก ในขณะเดียวกันวางมาตรการลดความเหลื่อมล้ าและการเพิ่ม 
ของโอกาสในการเข้าถึงอุดมศึกษาของทุกกลุ่มผู้เรียน 

  สถาบันการศึกษาควรบูรณาการหลักสูตรและการใช้ชีวิตของนักศึกษาในสถาบันให้เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่า ก าหนดกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในทุกด้าน ทั้งวิชาการ ความคิด คุณธรรม และสังคม 
ประเมินผลการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในเชิงรูปธรรม เปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมและ   
การเข้าถึงของทุกกลุ่ม สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะที่เป็น Soft Skill และการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้าง 

  นอกจากนี้ความสามารถและความทันสมัยในเทคนิคการถ่ายทอดวิชาความรู้ของอาจารย์เป็นสิ่งส าคัญ 
ที่สถาบันการศึกษาควรพจิารณา โดยเฉพาะการให้การอบรมเพิ่มเติมกับอาจารย์ผู้สอน การจัดให้มีการรับฟังข้อคิดเห็น 
(Feedback) จากนักศึกษาผู้เรียนถึงทัศนคติและความต้องการของแต่ละ Generation เพื่อความเหมาะสมในการปรับปรงุ
วิธีสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

KPI 4 : การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตดา้น Soft Skill และ  
Critical Thinking  

21st Century 

KPI 5 : Innovative Universities 10 แห่ง 

Soft Skill และ  

Critical Thinking  

Soft Skill และ  

Critical Thinking  

Talent Scholarship 

Innovation Education 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนา 
ต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย  
ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา 
และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับทอ้งถิ่นและระดับประเทศ 

  การวิจัยเป็นภารกิจหลักหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา เพราะอุดมศึกษาเป็นศูนย์รวมของความรู้และ
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และทรัพยากรที่สามารถสร้างผลงานวิจัยได้อย่างมากมาย จากการวิเคราะห์พบว่า กว่า 90% 
ของผลงานตีพิมพ์ใน SciVal ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2559 มาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเฉพาะใน 9 มหาวิทยาลัย
วิจัยของรัฐมีสูงถึง 79% แม้การวิจัยจะมีการน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอด แต่ขาดการรวมพลังเพื่อน าไปสู่  
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
ยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้านงานวิจัย แต่ไม่มีระบบการบริหารงานวิจัยที่บูรณาการ         
เพื่อน าผลงานวิจัยไปสู่อุตสาหกรรม และการสร้างนักวิจัยที่เป็นกลุ่มก้อนมากพอ ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีโอกาส
ในการสร้างผลงานวิจัยในหลากหลายสาขา แต่ต้องก าหนดจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง และจัดสรรทรัพยากร
เพื่อให้เกิดผลจากงานวิจัยของตนเองอย่างแท้จริง โอกาสในการสร้างผลงานวิจัยอาจน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งระดับท้องถิ่น
และในระดับสากล รวมทั้งการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยที่มีความสามารถไปสู่การจัดอันดบัที่ดีขึ้นใน World Class Ranking  

  การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยและนวตักรรมที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศ (Thailand 4.0) 

  การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่เป็นแนวหน้า 

  การค้นหาค าตอบเพื่อสนับสนุนการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

  การน าผลงานวิจัยมาต่อยอดเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

  การพัฒนาศักยภาพของนักวจิัย ทั้งกลุ่มหลัก กลุ่มสนับสนุน และนักวิจัยมืออาชพี 

  การพัฒนาขีดความสามารถสูม่หาวิทยาลัยวิจัยและการเป็น Global University 

ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 3 :  

บริบท 

ยุทธศาสตร์ 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI) 

3.1 พัฒนาสถาบนัอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพดา้นการวิจัย และการบริการที่มีตอ่สังคม  
(Research Hubs, Innovation Center) 

3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง 
(ผลงานวจิัย/จ านวนอาจารย์, จ านวนนักวิจัย, Impact Factor, Citation) 

3.3 การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยทีน่ าไปสู่การใช้งานจรงิ แก้ไขปัญหา และชีน้ าสงัคม (จ านวน
นวัตกรรมที่ใช้งานและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม) 

3.4 พัฒนาขีดความสามารถไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก (University 4.0, World Class / 
Global University Ranking)  

เป้าหมาย 

KPI 6 : จ านวนนักวิจัยต่อประชากร 60 คน 

KPI 7 : รายได้ทีไ่ด้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 50 ลา้นบาทตอ่ป ี

KPI 8 : World Class Ranking at 200 7 แห่ง 

จ านวนค าขอสิทธิบัตรทีส่ถาบันอุดมศึกษายื่นรวมทั้งสิน้ 646 ช้ินในปี พ.ศ. 2558 

ที่มา : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2574 พ.ศ. 2579 

นักวิจัย : ประชากร 10,000 คน 

13.6 คน 25 คน 35 คน 50 คน 60 คน 

(ท่ีมา  : เป้าหมายนักวิจัยในระยะ 20 ปี ของ สวนช.) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2574 พ.ศ. 2579 

0 แห่ง 

2 แห่ง 
4 แห่ง 

5 แห่ง 
7 แห่ง 

ที่มา :  สวทน. 

Global Innovation Index 2017 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 51 จาก 127 ประเทศ 

ที่มา : https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report# 
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  บทบาท สกอ. ในการก าหนดนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดนักวิจัย งานวิจัย และการน างานวิจัยไป 
ขยายผลเชิงพาณิชย์และต่อยอดทางธุรกิจ การสนับสนุนด้านกฎระเบียบ ภาษี แรงจูงใจในการสร้างคู่ความร่วมมือ  
ด้านงานวิจัยทั้งในประเทศ และในระดับนานาชาติ ก าหนดต าแหน่งนักวิจัยรวมทั้งผลตอบแทนที่จูงใจ ไม่ซ้ าซ้อน 
ก าหนดเกณฑ์ของบัณฑิตศึกษาที่สนับสนุนงานวิจัย การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนผลงานนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืน 
ก าหนดกรอบในการประเมินขีดความสามารถด้านงานวิจัย 

  สถาบันการศึกษาควรก าหนดขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและงานวิจัยของตนเอง                
(Re-positioning) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือต่อการสร้างผลงานวิจัย และจูงใจให้เกิดจ านวนนักวิจัยมืออาชีพ
เพิ่มข้ึน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
สร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ( Innovative Ecosystem) ของการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชน 

แผนงาน : 
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อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสรา้งงานและน าความรู ้
ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและทอ้งถิ่น 

 การน าความรู้และทรัพยากรที่มีไปสู่การบริการทางสังคมที่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน  

 สถาบนัการศึกษาควรมีบทบาทในการสร้างงานและโอกาสทางธุรกิจ  

 ความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ทีส่อนและการน าไปใช ้ 

4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวชิาการสู่สงัคม (University Social Engagement) 

4.2 ส่งเสริมการน าความรู้ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator)  

4.3 แหล่งสนับสนุนการพฒันาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือกับเอกชน/   
ท้องถิ่น ประชารัฐ Community University) 

4.4 โครงการพัฒนาทีต่อบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven)  

ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 4 :  

เป้าหมาย 

  การน าความรู้สู่สังคมในรูปแบบการบริการวิชาการเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา 
ทั้งนี้เพราะอุดมศึกษาเป็นศูนย์รวมของความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยและถูกสังคมชุมชนมองดูว่าเป็นที่พึ่ง          
ในการแก้ไขปัญหา และการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้ท ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมวิชาชีพ   
การถ่ายทอดความรู้ไปจนถึงการเป็นแหล่งความรู้ในการแก้ปัญหา บทบาทดังกล่าวเพิ่มความส าคัญมากยิ่งขึ้นในยุคสมัย
ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านสื่อ และการผลิตทีล่ดตน้ทนุลงอย่างมากมาย ในขณะทีเ่ปดิโอกาสสู่การค้าในรปูแบบใหม่
บน Internet นอกจากนี้บทบาทส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาควรรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ดี       
เพื่อไม่ให้ถูกท าลายจากการพัฒนาที่ก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็ว บทบาทอีกอันหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมจึงควรเป็น
การสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนต่าง ๆ  

บริบท 

ยุทธศาสตร์ 
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ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI) 

  บทบาท สกอ. ในการส่งเสริมให้เกิดคณะกรรมการร่วมรัฐ-เอกชน -ท้องถิ่น การเป็นตัวกลาง  
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยในโครงการต่าง ๆ เพื่อลดความซ้ าซ้อน และใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ในสาขาวิชาต่าง ๆ ก าหนดนโยบาย           
ที่สนับสนุนให้เกิดธุรกิจใหม่ และต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจ  

  สถาบันการศึกษาควรค้นหาความต้องการของชุมชนที่ตนอาจไปช่วยพัฒนา ค้นหาโอกาส      
ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ น าความรู้ไปสู่ชุมชนผ่านกลไกการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นแหล่งสนับสนุนด้านวิชาการ สถาบันการศึกษา 
ควรพัฒนา Incubator และ Accelerator ในการบ่มเพาะทั้งเทคโนโลยีและธุรกิจ เพื่อเอ้ือประโยชน์กับการน า
นวัตกรรมไปท าให้เกิดรายได้กับภาคธุรกิจและชุมชน 

แผนงาน : 

KPI 9 : จ านวน Technology-based startups 
ไม่น้อยกว่า 
300 แห่ง 

KPI 10 : น าองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสรา้งความเข้มแข็งให้กับ SMEs 
ไม่น้อยกว่า 
800 แห่ง 

Global Entrepreneurship Index  อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 70  

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
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ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ  
มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลที่รับผิดชอบ 
ต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 

 ความโปร่งใสของระบบการบริหารของอุดมศึกษา 

 การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความรับผดิชอบในการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ

 การติดตามประเมนิผลที่ขาดประสิทธิภาพและขาดบทลงโทษ 

 การยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลยัทุกกลุ่ม 

 ระบบการก ากับดูแลที่มปีระสิทธิภาพ มีการรายงาน ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและ
จริยธรรมจรรยาบรรณ 

5.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา (HE Restructure,  
Governance Roles and Responsibility) 

5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากร 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดตน้ทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบดา้นการเงนิ) 

5.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ สกอ.  
และต่อสาธารณะ) 

5.4 สร้างระบบการก ากับดูแลทีโ่ปร่งใส ความรับผิดและตรวจสอบได้ (Governance Accountability/
Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวข้องกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 5 :  

เป้าหมาย 

 แม้สถาบันอุดมศึกษาจะมีทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยในก ากับ และภาคเอกชน แต่ระบบ
การบริหารจัดการและระบบการก ากับดูแลก็เป็นส่วนส าคัญที่จ าเป็นต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ
ระบบก ากับดูแลของสถาบัน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด การดูแลการบริหารไม่ให้เกิดการทุจริต มีความ
โปร่งใส สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมีจริยธรรมในการด าเนินการตามพันธกิจทุกด้าน หรือแม้นโยบาย               
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนล้วนเป็นความรับผิดชอบของระบบการบริหารจัดการของสถาบัน การรายงานผลประกอบการ 
สู่สังคมก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ สกอ. และสถาบันการศึกษาทุกแห่ง การบริหารความเสี่ยง และการสร้าง  
ความเข้มแข็งด้านการเงิน 

บริบท 

ยุทธศาสตร์ 
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KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด ร้อยละ 90 

ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI) 

การรายงานข้อมูลและสถิติภาพรวมของอุดมศึกษาเพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ เช่น สัดส่วนการผลิต
บัณฑิตในสาขาต่าง ๆ อัตราการได้งานท า ความนิยมของสถาบัน เป็นต้น บทบาท สกอ. ในการสง่เสริมให้เกดิธรรมาภิบาล
และความโปร่งใสทั้งระบบ การพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสของการจัดการและระบบการก ากับดูแล 

  สถาบันการศึกษาควรปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการของสถาบัน 
อย่างต่อเนื่อง จัดท ารายงานผลการด าเนินการของตนเอง และประกาศนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งสร้างระบบ
การประเมินผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และระบบการติดตามตรวจสอบที่ทันกาลและ         
มีประสิทธิผล 

แผนงาน : 

การประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA ) 

https://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA 

KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม  

Economic and Social Outcome 

แผนงาน : 
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ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ 
และการติดตามรายงานผลที่มีประสทิธิภาพ 

 การติดตามประเมนิผลที่ขาดประสิทธิภาพ 

 การจัดสรรงบประมาณทีไ่ม่สอดคล้องกับทิศทางการผลิตบัณฑิต และยังไม่เป็น Performance-based 

 มาตรการกระตุ้นให้มหาวิทยาลยัพัฒนาให้รวดเร็วและตรงตามความต้องการของประเทศ 

 การยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานที่ก ากับดูแล และการติดตามประเมินผลระบบคุณภาพ 
ในทุกมิติได้อย่างมปีระสทิธิผล 

 กลไกการติดตามและระบบฐานข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 6 :  

เป้าหมาย 

 การรายงานและการติดตามประเมินผลของ สกอ. ในอดีตมุ่งเน้นไปในเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งไม่อาจสะท้อนปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในภาพรวม ตั้งแต่หลักสูตรที่มีการเปิดเกินความต้องการ และการหดตัว
ของจ านวนผู้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณในภาครัฐที่ลงไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง 
ไม่อาจบอกได้ว่าภาพรวมในการผลิตได้ตอบสนองทิศทางการพัฒนาเพียงใด ทั้งนี้เพราะการติดตามข้อมูลและ          
การประเมินผลการใช้งบประมาณของ สกอ. ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

บริบท 

ยุทธศาสตร์ 

6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบนัอุดมศึกษา  
(Financial Incentive: Demand Pull, Performance-based, PA) 

6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้เชื่อมกับการให้คุณ  
ให้โทษตาม Performance 

6.3 สร้างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุ่งเนน้ประสิทธิผล การสร้างความรู้ และทักษะของบัณฑติ 
(Quality System: Accreditation System, QA System, Learning Outcome, Ranking) 

6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุกดา้น  
(Resource and Support Centers, Benchmark Partners) 

6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบขอ้มูลสารสนเทศและสถิติอุดมศกึษา  
การรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ 
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KPI 13 : ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร ร้อยละ 80 

ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI) 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรก าหนดนโยบายระดับมหภาค และมาตรฐานการบริหาร
จัดการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านอุดมศึกษาเพื่อการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสะดวกต่อการจัดท ารายงานสู่สาธารณะ 
และการท าดัชนีเทียบเคียง (Benchmark) 

ปรับปรุ งรูปแบบการจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาจากคุณภาพของการผลิตบัณฑิต  
ขีดความสามารถด้านการวิจัย ผลิตภาพจากผลงานวิจัยและศักยภาพของการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา  

ใช้กลไกของงบประมาณการเงินเพื่อปรับสัดส่วนการผลิตให้สนับสนุนการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์
ระยะยะยาวของประ เทศ รวมทั้ ง การสร้ า งสมดุ ลของ เป้ าหมายการผลิ ตระหว่ า ง  Planned Approach  
กับ Market Approach  

สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิผล ในขณะที่สร้างกลไกการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกพันธกิจและระบบการบริหารของ
สถาบัน 

แผนงาน : 

KPI 14 : ความสามารถในการปฏบิัติงานภายหลังจบการศึกษา  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2580 
60 % 80 % 100 % 



000 

 

การวางแผน 
เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
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 การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

  หลักการส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของอุดมศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ให้มีระยะเวลา 20 ปี และก าหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Changes) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง         
เชิงระบบ ทั้งนี้  เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาใหม่ (New Higher Education System) สามารถด าเนินการได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีสมมติฐานว่า “ถ้าระบบอุดมศึกษามีความเหมาะสม   
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าความต้องการในการพัฒนาประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถ
ตอบสนองและเป็นกลไกของรัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายได้” ทั้งนี้ให้แยกบทบาทของรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารกิจการภายในของ
สถาบันตามที่กฎหมายก าหนด ภายใต้การก ากับของสภา
สถาบันอุ ดมศึ กษา  รวมทั้ ง ความรับผิ ดชอบต่ อผล         
การด าเนินงานตามกรอบนโยบายและงบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุนจากภาครัฐ 

บทบาทของรัฐ  

รัฐมีอ านาจหน้าที่ เป็นผู้ ก ากับดูแลระบบอุดมศึกษา 
(Regulator) โดยใช้กลไก เชิ งนโยบายและมาตรฐาน
อุดมศึ กษาที่ แ สดงถึ งความคาดหวั ง ของรั ฐที่ มี ต่ อ
สถาบัน อุดมศึกษา ในการปฏิบัติ ตามอ านาจหน้ าที่           
ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ        
ให้การสนับสนุนทรัพยากรโดยวิธีการที่ เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล    
โดยเน้นผลิตภาพ และผลสัมฤทธิ์มิใช่กระบวนการ เพื่อให้
ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นความส าเร็จของการใช้
กลไกเชิงนโยบายและมาตรฐานอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นข้อมูล
ย้อนกลับไปสู่กลไกเชิงนโยบายและการสนับสนุนทรัพยากร
ต่อไป 
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แผนภาพ 5.1  การจดัระบบอุดมศึกษาใหม่ 

ปรับบทบาทภาครัฐ (Regulator) 

สร้างสภาพแวดล้อม 

และเงือ่นไขท่ีเอื้ออ านวย 
บูรณาการภารกิจ 

การจัดระบบอุดมศึกษาใหม ่

การก าหนดนโยบาย  
(Policy Formulation) 

การก าหนดนโยบาย หมายถึง การ
ก า ห น ด เ ป้ า ป ร ะ ส งค์ แ ล ะ แ น ว ท า ง       
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ มี        
ความชัดเจนเฉพาะเจาะจงในที่นี้รวมถึง
การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาด้วย 

มาตรฐานอุดมศึกษา หมายถึง  
ระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ที่สถาบันจะต้อง
ปฏิบัติเป็นส่วนส าคัญของการบริหารที่มี
ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ หมายถึง วิธีปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะได้รับการสนับสนุน
จากรัฐ 

การก าหนดเส้นทางยุทธศาสตร์
ของสถาบัน หมายถึ ง  การจั ดกลุ่ ม
สถาบันตามศักยภาพที่แตกต่างกันและ
การตอบสนองความต้องการของประเทศ 

ระบบการสนับสนุน  
(Support System) 

การจัดสรรเงินอุดหนุนตามนโยบาย
ที่ก าหนดในลักษณะ Block Grant โดยยึด
หลัก Results-based / Performance-
based (Value-based) และ Demand 
Side Financing 

 การสร้างสภาพแวดล้อมและ
เงื่ อนไขที่ เอื้ ออ านวย การปรับปรุ ง
กฎระเบียบ การประสานความร่วมมือ 
การสนับสนุนข้อมูล และองค์ความรู้   
จากภายนอก 
 
 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานของ
สถาบัน 

การพัฒนาระบบข้อมูลและการวิจัย
ระบบอุดมศึกษา และการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะของสถาบัน 

ระบบการประเมินผล  
(Assessment System)  
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แผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Changes)  

ประเด็นผลลัพธ์ของระบบอุดมศึกษา (H.E. Outcomes) ประกอบด้วย 

  1. โอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาและความเปน็ธรรม (Accessibility and Equity) 

  2. สมรรถนะของบัณฑิต (Graduate Competencies)  

  3. การวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
     (Research Innovation and Technology Transfer)  

ประเด็นระบบการขบัเคลื่อนอุดมศึกษา (H.E. Driving System) ประกอบด้วย 

  4. การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Concentration of Talents) 

5. การบริหารและธรรมาภิบาล (Management and Good Governances) 

6. ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial Security) 

  7. ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน (Public Private Community Partnership) 

8. อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education)  

 แผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การก าหนดประเด็นหลักเชิงนโยบายทั้งในส่วนของผลลัพธ์ของระบบอุดมศึกษาใหม่
ที่พึงประสงค์และในส่วนของประเด็นระบบการขับเคลื่อนอุดมศึกษาที่เป็นบทบาทของผู้ก าหนดและก ากับนโยบาย (Regulators) 
จะต้องเป็นผู้ริเริ่มด าเนินการ ทั้งการสื่อสารนโยบายให้สังคมเกิดความเข้าใจและการเป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนระบบต่าง ๆ ที่
ก าลังขับเคลื่อนการอุดมศึกษาของประเทศ 

แผนภาพ 5.2  แผนเพื่อการเปลีย่นแปลง (Blueprint for Changes) 
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1 โอกาสการเข้าถึงอุดมศกึษาและความเป็นธรรม  
(Higher Education Access and Equity) 

ความส าคัญ 

 ถ้าพิจารณาในภาพรวมแล้วจะพบว่าระบบอุดมศึกษา
ของประเทศสามารถให้บริการแก่ผู้เรียนได้กว้างขวางจากอัตรา
การเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาสูงถึงร้อยละ 51 (เมื่อเทียบกับ
ประชากรวัย เรียนอายุ  18 -22 ปี )  แต่ เมื่ อพิจารณาใน
รายละเอียดจะพบว่า มีนักศึกษาที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้ต่ า
จ านวนมากไม่สามารถเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ    
ที่ มีคุณภาพสู งซึ่ งมีค่ า ใช้จ่ ายต่ า ได้  แต่ต้อง เข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพต่ ากว่าซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง   
ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมอย่างต่อเนื่อง จากการที่
ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงวัย เนื่องจากการหดตัว
ของประชากรวัยเรียนและวัยท างาน ท าให้ประชากรสูงวัย      
มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าอัตราการเข้าเรียน
ในระดับอุดมศึกษาจะสูงขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 60 แต่จะมี
จ านวนผู้เรียนลดลงเหลือประมาณ 2.2 ล้านคนในปี พ.ศ. 2575 
ดังนั้น การพิจารณาโอกาสการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และความเป็นธรรมในอนาคตจึงมีความซับซ้อนสูง ท าให้
สถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันสูง มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่  
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการใช้ชีวิตและความต้องการของผู้เรียน
ที่หลากหลาย ประกอบกับนโยบายของรัฐที่มุ่งลดความเหลือ่มล้ า
ทางสังคมและเศรษฐกิจ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องปรับกลไก    
การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีศักยภาพสามารถ
เข้าถึงระบบอุดมศึกษาอย่างเป็นธรรม 

วัตถุประสงค ์

 การเปลี่ยนแปลงด้านโอกาสทางการเข้าถึงอุดมศึกษา
และความเป็นธรรม มีว ัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนที่มาจาก
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ตลอดจนผู้สูงวัยและผู้ที่อยู่ใน
ตลาดแรงงานหรืออยู่ในกลุ่มนอกวัยเรียน (Non-Aged Group) 
สามารถเข้าถึงบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูง 
เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้สูง
เพียงพอที่จะช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและ
ครอบครัวที่ดีขึ้นในอนาคต 

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ ที่  1  การจั ดการศึ กษา เพื่ อการพัฒนา 
(Development Education) 
ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมรับผู้ เรียนที่มาจากครอบครัว        
ผู้มีรายได้น้อย (B40) เข้าเรียนในกรณีนี้ผู้เรียนจ านวนมากมักมี
ปัญหาความพร้อมด้านวิชาการ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัด
การศึกษา เสริม เพื่ อ ใ ห้ความช่ วย เหลื อในระยะแรกของ           
การเข้าศึกษาและจัดระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือให้ส าเร็จ
กา รศึ กษ าอย่ า ง มี คุณภาพ  ทั้ ง นี้ รั ฐ ค ว รจั ด เ งิ น อุ ดหนุ น             
การด าเนินงานทั้งในสว่นของสถาบันอุดมศึกษาและผูเ้รียน ในส่วน
ของผู้เรียนอาจจัดเงินทุนการศึกษา ทุนเงินให้กู้ยืม การให้ท างาน
ระหว่างเรียน รวมทั้งทุนผูกพันเมื่อส าเรจ็การศึกษาในรูปแบบตา่ง ๆ   

 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับระบบการศึกษาเพื่อรองรับผู้เรียน
นอกวัยเรียน (Non-Aged Group) ผู้เรียนนอกวัยเรียนจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญของระบบอุดมศึกษาในอนาคต ซึ่งบุคคล
กลุ่มนี้ก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
ความต้องการความรู้และทักษะใหม่ ดังนั้น การจัดระบบการศึกษา
จึงมีความยืดหยุ่นสูง ประกอบด้วยการเทียบโอนประสบการณ์   
การท างานกับการเรียนรู้เชิงวิชาการ การสะสมหน่วยกิต (Credit 
Bank) และเป็นการศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการเพิ่มพูนทักษะ
แบบจ าเพาะเป็นหลัก 

 กลยุ ท ธ์ ที่  3  ก ารจั ด ก ารศึ กษาส าห รั บผู้ สู ง วั ย         
การจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงวัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับวัยและสมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนั้น การศึกษาส าหรับผู้สูงวัย
ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้สามารถดูแล
ตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้สูงวัยจึงต้องการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างจากระบบการศึกษาปกติ 

 กลยุทธ์ที่ 4 การเรียนรู้ตลอดชวีติ (Lifelong Learning) 
การเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญของการด ารงชีวิตในอนาคต ระบบ
อุดมศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง      
องค์ความรู้และบริการทางวิชาการของสถาบันโดยไม่มีขีดจ ากัด 
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์มิได้จ ากัดเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็น
นักศึกษา แต่จะเป็นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ว่าศิษย์ผู้นั้นจะอยู่
ในสถานภาพใด สถาบันต้องให้บริการตลอดชั่วชีวิต 
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  1. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

   การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา (Development Education) ส าหรับผู้ เรียนที่มาจากครอบครัว         
ผู้มีรายได้น้อยด้วยการสนับสนุนทรัพยากรพิเศษแก่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงในสาขาวิชาหลัก ๆ ให้รับนักศึกษา
ที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้ต่ าร้อยละ 40 (B40) เข้าศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษา 

   จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนนอกวัยเรียน (Non-Aged Group Learners) สถาบันอุดมศึกษาออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียนนอกวัยเรียนหรือผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงาน เพื่อเสริมศักยภาพ
ให้มีความรู้และทักษะใหม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคตด้วยการปรับระบบการรับนักศึกษา ระบบการจัด       
การเรียนการสอน การเทียบโอนประสบการณ์ การวัดและประเมินผล ตลอดจนระบบธนาคารหน่วยกิต 

   จัดการศึกษาส าหรับผู้สูงวัย (Aged Learners) สถาบันอุดมศึกษาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นที่ตอ้งการความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมและ
กลุ่มผู้สูงวัยทั่วไปที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   จัดการศึกษาส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (Handicapped Learners) สถาบันอุดมศึกษา
จัดการศึกษาส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือผู้พิการที่มีศักยภาพแตกต่างกันด้วยวิธีการที่ต่างกัน จัดให้มี
ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือพิเศษ จัดโควตาการเข้าศึกษาพิเศษเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถศึกษาร่วมกับผู้เรียนปกติ
ได้จนประสบความส าเร็จ 

 2. จัดระบบการส่งเสริมการบริหารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

   จัดระบบข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรอันอาจเกิดผลกระทบต่อการบริหารงานอุดมศึกษา
ทั้งในระดับสถาบันและระดับชาติ 

   เสนอแนะมาตรการการปรับระบบบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการปรับตัวให้เหมาะสม         
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

   เสนอแนะมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา  
อันเนื่องมาจากการปรับระบบบริหารของสถาบันอุดมศึกษา 

   สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนการเงินเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
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2 สมรรถนะของบัณฑิต  
(Graduate Competencies)  

ความส าคัญ 

 การเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมและสามารถปรับตัว
ได้ในสถานการณ์ที่มิอาจคาดเดาได้ในอนาคต เป็นประเด็น
ส าคัญของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน แนวคิด
และความท้าทายเก่ียวกับทักษะและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มี อิทธิพลต่อนักการศึกษาทั่ วโลกและเป็นปัจจัยผลักดัน        
การปฏิรูปการศึกษาในหลาย ๆ ประเทศ ส าหรับประเทศไทย
อาจต้องมองข้ามปัญหาคุณภาพของบัณฑิตในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
แล้ววางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงกลไกการก ากับ และการผลิต
บัณฑิตใหม่ โดยมุ่งเป้าหมายให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในการพัฒนาสร้างสรรค์ สมรรถนะของบัณฑิตยุคใหม่ ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง
การขับเคลื่อนโครงการส าคัญต่าง ๆ ในนโยบาย Thailand 4.0  
เช่น โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น  

วัตถุประสงค ์

 กา ร เ ปลี่ ย น แป ล ง ด้ า น ส มร ร ถ นะ ข อ งบั ณ ฑิ ต             
มีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาบณัฑติทุกคน ให้มีค่านิยมตามบรรทดัฐาน
ที่ดีทางสังคม มีทักษะด ารงชีวิตส าหรับโลกในศตวรรษที่ 21 
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่ประกอบด้วย     
ก) สมรรถนะเชิงวิชาการ ข) สมรรถนะการประกอบอาชีพ      
ซึ่งประกอบด้วยทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และ ค) สมรรถนะการเป็นพลเมืองและพลโลก 
สมรรถนะเหล่านี้จะช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว  ตลอดจนสั งคม และมีส่ วนร่วม อันส าคัญต่อ         
การพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง  

 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบการก ากับคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตรให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่าง
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผล หลักสูตรต้องก าหนดคุณลักษณะ
ของบัณฑิตในลักษณะของผลการเรียนรู้  (Learning Out-
comes) อย่างชัดเจน ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา และ
ตอบสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนาประเทศ      
การจัดการเรียนการสอน ต้องปรับให้สอดคล้องการใช้ชีวิตของ
ผู้เรียนยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า 
และการวัดและประเมินผลต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถแสดงผลการเรียนรู้ และพัฒนาการของผู้เรียน ตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งนี้ รัฐต้องก าหนดกลไกสนับสนุน
การด าเนินงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาได้ตามความจ าเป็น 

 กลยุทธ์ที่  2  วางแผนการผลิตบัณฑิตก าลังคน     
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องตามศักยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความต้องการเพื่ อ        
การพัฒนาประเทศ รัฐควรสร้างกลไกการติดตาม และ
ตรวจสอบความต้องการก าลังคน ความต้องการของสมรรถนะ   
ที่จ าเป็นในการท างาน การเปลี่ยนแปลงของอาชีพตลอดจน   
การประเมินศักยภาพของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ แผน  
การผลิตบัณฑิตต้องประกอบด้วย กลไกการก ากับปริมาณและ
คุณภาพก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ โดยที่สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการวางแผนการผลิต
บัณฑิตของตนเอง การวางแผนการผลิตก าลังคนจะต้องเชื่อมโยง
กั บ ร ะ บ บ แล ะก ล ไ ก ก า รจั ด ส ร ร ง บ ป ระ ม า ณอุ ดห นุ น
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ การสนองทุนผ่านด้านอุปสงค์ 
(Demand Side Financing) ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต 

2 
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 กลยุทธ์ที่ 3 การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning) การพัฒนาบัณฑิต ให้ เกิ ด
สมรรถนะเชิ งวิชาการและเชิ งวิชาชีพอย่างสมบูรณ์นั้ น           
ไม่สามารถบรรลุผลได้จากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียว แนวโน้มในอนาคตโลกของการท างาน           
มีความเปลี่ยนแปลงสูงมาก ความรู้ ทักษะใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีพอย่างก้าวหน้าในอนาคตจะเกิดขึ้นในโลกของ  
การท างานเปน็สว่นใหญ ่รัฐจึงควรสนบัสนุนการเรียนรู้เชงิบรูณาการ
กับการท างานให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาสมรรถนะของ
บัณฑิต และสมรรถนะเชิงวิชาการ สมรรถนะเชิงวิชาชีพ และ
สมรรถนะการเป็นพลเมืองและพลโลก ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องเป็นผู้ออกแบบและวางแผนการจัดการศึกษา โดย    
ความร่วมมือของสถานประกอบการ ทั้ งองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับ    
การท างาน จึงเป็นกลไกที่ต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง
โดยการบูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการเรียนรู้ใน   
สถานประกอบการให้เหมาะสม  

 กลยุทธ์ที่  4 การยึดหลักการทฤษฎีพหุปัญญา 
(Multiple Intelligence Theory) หมายถึง การมุ่งส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียนในทุกด้าน โดยค านึงถึงศักยภาพของ
ผู้ เรียนที่มีความแตกต่างกัน ความสามารถดังกล่าว ได้แก่ 
ความสามารถด้านภาษา ความสามารถในการใช้ เหตุผล       
การคิดค านวณ ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ความสามารถ   
ในกา ร เคลื่ อน ไหวร่ า งกา ย  ความสามารถด้ านดนตรี 
ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการเข้าใจ
ตนเอง และความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติ นักศึกษา    
ทุ ก ค น ย่ อ ม มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ฉ พ า ะ ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น 
สถาบั น อุ ดมศึ กษ าจะต้ อ ง ค้ นหาและพัฒนา ใ ห้ทุ กคน             
ได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงอย่างเต็มที่ การพัฒนาประเทศจะมิได้
เกิดขึ้นเฉพาะผู้มีความสามารถกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

 กลยุทธ์ที่ 5 การบูรณาการสร้างศาสตร์ใหม่ ความรู้
ของมนุษย์เกิดขึ้น พัฒนา และน าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
ไม่มีวันหยุด ไม่มีสิ้นสุด ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดจาก
การบูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ เป็นจุดก าเนิดของศาสตร์ใหม่
ที่เร็วที่สุดและง่ายที่สุด อุดมศึกษายุคใหม่ต้องเปิดเสรีภาพ    
ทางวิชาการสูงสุด เพื่อให้คณาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้ท างาน
ร่วมกัน พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโยโลยีร่วมกัน อันจะ
ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดภูมิปัญญา และ
ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนความร่วมมือระหว่าง
สถาบันและความร่วมมือของนักวิชาการระหว่างประเทศทั่วโลก 

 กลยุทธ์ที่  6  การปรับ เปลี่ ยนกระบวนการจั ด       
การเรียนรู้ในระบบศึกษา นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ
ที่มวลมนุษยชาติได้สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้จากวิธีการ
ดั้งเดิมไปสู่วิธีการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะส่งผล
กระทบกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
โดยตรง การเปลี่ยนแปลงครัง้นีเ้ปน็ความทา้ทายขดีความสามารถ    
ของคณาจารย์ว่าจะสามารถก้าวข้ามมิติใหม่ของการเรียนรู้     
ในโลกของความจริงได้หรือไม่ ยิ่งในระยะ 20 ปี ข้างหน้า      
การเปลี่ยนแปลงจะรวดเร็วและทรงพลังต่อสติปัญญาของมนุษย์
มากยิ่งขึ้น 
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แนวทางการด าเนินงาน 

 1. มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

  รัฐควรทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เป็นกลไกสนับสนุน     
การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และ
จุ ด เน้ น ในการผลิ ตและพัฒนานั กศึ กษา ใ ห้ตอบสนอง         
ความต้องการในการพัฒนาประเทศที่แตกต่างกัน  

  กลไกดังกล่าวต้องสามารถพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถของสถาบัน อุดมศึกษา ใ ห้มี ระดับสู งขึ้ น           
ตามแผนพัฒนาของสถาบัน อุดมศึกษาในระยะยาวและ
เทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาสากล 

  ปรับระบบประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

  มหาวิทยาลัยควรทบทวน คุณภาพและหาหลักสูตร 
และความตอ้งการของสงัคม ตลอดจน Return on Investment 
การพิจารณาระบบการกู้เงินเพื่อการศึกษา (Contingent Loan) 
และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ  

 2. การพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะนักศึกษา 

  รัฐควรก าหนดสมรรถนะของบัณฑิตที่เป็นมาตรการ
ร่วมกันในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดย
อาจก าหนดเป็น 3 ลักษณะ 

 สมรรถนะเชิงวิชาการ คือ ความสามารถในการน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏบิตังิาน การแก้ปัญหา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 สมรรถนะการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยทักษะ
ส าคัญ 2 ประการ คือ 

ทักษะการปฏิบัติงาน (Employability Skills) 
หมายถึง ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะ     
ที่จ าเป็นอื่น ๆ  

ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Entrepreneurial Skills)  

สมรรถนะการเป็นพลเมืองและพลโลก  หมายถึง 
การมีจิตส านึกที่ถูกต้องต่อการเมือง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิและหน้าที่ เสรีภาพ การรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม ด ารง
ตนในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  

จัดให้มีการประเมินสมรรถนะของนักศึกษา 
ในด้านต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ งทักษะ
ภาษาอังกฤษ  โดยก าหนดสมรรถนะที่พึงประเมินไว้ล่วงหน้า 
ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม
สถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะแตกต่างกัน และอยู่ในสาขาวิชา 
และชั้นปีแตกต่างกัน 

ก าหนดให้มีการสอบเพื่อส าเร็จการศึกษา 
(Exit Exam) เป็นส่วนส าคัญของการก ากับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
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 3. การวางแผนการผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและความต้องการใน       
การพัฒนาประเทศ 

  จ าแนกการผลติก าลงัคนตามสาขาวิชา International 
Standard Classification of Education (ISCED 1997)  

  ประเมินแผนการผลิตก าลังคนตามสภาพจริงใน
ปัจจุบัน จ าแนกตาม ISCED 1997 

  พัฒนาระบบการประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และ
สถาบันอุดมศึกษาในการก าหนดความต้องการก าลังคนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

  ปรับ ฐานการผลิ ตก า ลั งคนระดับสถาบั น ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว ท า ง ก า ร ป รั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์                      
ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง รวมถึงเพิ่มความร่วมมือใน  
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตก าลังคนข้ามศาสตร์กับ
มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 

  ใช้แผนการผลิตก าลังคนเป็นกลไกการจัดสรรเงิน
อุดหนุนสถาบันอุดมศกึษาในลักษณะ Demand Side Financing 
ที่ก ากับด้วยคุณภาพและปริมาณการผลิต 

  ประเมินผลแผนการผลิตก าลังคนเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อการเจรจาปรับแผนการผลิตก าลังคนกับสถานศึกษาในระยะ
ต่อไป 

 

 4. การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต 

  ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Education) ใ ห้ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า         
วางแผนการจัดหลักสูตรและการเรียนรู้มุ่งเน้นผลการเรียนรู้และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  
ที่มีคุณภาพ จัดสัดส่ วนการเรียนรู้ ในห้อง เรียน และใน       
สถานประกอบการให้เหมาะสม เพียงพอที่จะสร้างให้เกิด     
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนสู่เป้าหมายที่พึงประสงค ์

  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรตอบสนองความต้องการ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการน าของผู้ เชี่ยวชาญใน
ภาคอุตสาหกรรมนั้น ๆ (Industry-led Curriculum) 

  ส่ง เสริมการศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Education) มุ่งสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาและการประกอบอาชีพที่ส่งเสริมการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ การลงทุน 
และการบริหารทรัพยากรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ผู้เรียน
ปรับเปลี่ยนแนวคิด (Mindset) สู่โลกของการท างานสมัยใหม ่

  ส่ง เสริมการศึกษาเชิงนวัตกรรม ( Innovation   
Education) มุ่งสร้างสรรค์โอกาสและประสบการณ์ของผู้เรียน
ให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม กระตุ้นให้
ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเองในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจนิตนาการและการน าไปใชใ้นโลกของ
ความเป็นจริง 

  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา
ในภูมิภาคและระดับโลก (Student Mobility) เป็นการพัฒนา
นักศึกษา สัมผัสกับวิถีชีวิตจริงในสังคมนานาชาติ เพื่อการพัฒนา
คุณลั กษณะ เฉพาะและการแลกเปลี่ ยน เชิ ง วัฒนธรรม 
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดเป็นเงื่อนไขให้หลักสูตรให้
นักศึกษาต้องไปเรียนรู้ หรือเสริมประสบการณ์จากการท างานใน
ต่างประเทศ และถ่ายโอนประสบการณ์ดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาในหลักสูตร 

  ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 
และความเป็นเลิศสู่มืออาชีพ ควบคู่กิจกรรมแลกเปลี่ยน       
เชิงวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนส าคัญในระบบการศึกษา 

  ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร มที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ใ ช้ ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ มุ่งสร้างทักษะใน 
การปฏิสัมพันธ์  เพื่ อการสื่ อสารที่ มี ความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) 
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               การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม ่

 วัตถุประสงค ์

 เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง
ส าหรับท างานในอุตสาหกรรมไปสู่ New S-Curve 

 เพื่อสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตบณัฑิต หลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพและสมรรถนะสูง 

(กรณีตัวอย่าง) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามศาสตร์สู่การปฏิบตัิงาน
จริง ทักษะชีวิตสังคมดิจิทลัและตอบสนองความ
ต้องการการเรียนรู้รายบุคคล 

 การร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร  
   (50 : 50 , 3+1 , 2+2) 

 เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 

 ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการเรียนรู้ 

แผนภาพ 5.3  กรณตีัวอย่าง การสรา้งบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
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3 การวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
(Research Innovation and Technology Transfer)  

ความส าคัญ 

 บทบาทของสถาบั น อุดมศึ กษา ในฐานะกล ไก         
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหม่ (New Growth  
Engine) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หมายถึง 
บทบาทด้านการวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จากพัฒนาการในอดีตซึ่งสถาบันอุดมศึกษาประสบผลส าเร็จ 
เป็นอย่างดีในการสื่อสารกับประชาคมโลกให้รับรู้  ผลงาน      
ทางวิชาการที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ตลอดจนการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านการเกษตร 
แล ะส า ธ า รณ สุ ข  จ น เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ขอ ง ส า กล  ก า ร ที่
สถาบัน อุดมศึกษาจะท าหน้าที่ เป็นกลไกการขับเคลื่ อน        
การขยายตัวทางเศรษฐกิจใหม่ภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 
จึงเป็นมูลเหตุให้ระบบอุดมศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
เชิงนโยบาย การก ากับ และการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้
บรรลุ เป้ าหมายดั งกล่ า ว  ด้ านการวิ จั ย  ( Research) แม้
สถาบันอุดมศึกษายังให้ความส าคัญต่อการวิจัยบริสุทธิ์ หรือ  
การวิจัยเพื่อขยายขอบเขตองค์ความรู้ ในศาสตร์ที่ตนเอง
เชี่ยวชาญ แต่ต้องมีจุดเน้นหรือเป้าหมายที่จะน าไปสู่การพัฒนา 
(Development) เพื่อประยุกต์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะของกิจการเชิงพาณิชย์ (Commercialization) และ
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีเป้าหมายเพื่อ       
การพัฒนาประเทศในกรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม 
(Innovation) คือกลไกขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่พิสูจน์แล้ว การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงจะต้องสร้างสภาพแวดล้อม 
(Ecosystem) ให้เหมาะสมทั้งภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม 
ภาครัฐ และภาคชุมชนในฐานะผู้บริโภค และยังต้องได้รับ     
การสนับสนุนด้านการเงินและการลงทุน ดา้นกระบวนการพัฒนา 
สู่ เป้าหมาย และการมีบุคลากรระดับมันสมองสนับสนุน       
เป็นจ านวนมาก  

วัตถุประสงค ์

 การเปลี่ ยนแปลงด้านการวิจัย  นวัตกรรม และ       
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระบบอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก า ร ข ย า ย ข อบ เ ข ต แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร วิ จั ย ใ น
สถาบันอุดมศึกษาให้กว้างขวางครอบคลุม การวิจัยบริสุทธิ์   
การวิจัยประยุกต์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหม่
ของประเทศ ซึ่งเป็นการด าเนินงานอย่างมีเป้าหมายเฉพาะ      
ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0  

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ที่  1 ก าหนดจุด เน้นและเป้าหมายของ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา  
ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0  
 ประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด
ในการก าหนดความต้องการเทคโนโลยีเพื่ออนาคต 
 ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มี  
จุดแข็งและศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายในการก าหนด
ความรับผิดชอบร่วมกัน 
 ประสานความร่ วมมือกับองค์กรภาครัฐ เพื่ อ ใ ห้        
การสนับสนุน ส่งเสริม และการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลและแผนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างรูปแบบความร่วมมือเพื่อการวิจัย 
นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด 
 ความร่วมมือในลักษณะศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และนวัตกรรมเฉพาะทาง (Center of Excellence) โดยความ
ร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา  และสถานประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรม 
 ความร่วมมือในลักษณะศูนย์ประสานการด าเนินการ
ด้านนวัตกรรม (Innovation Hubs) โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงเป็นแกนน าในเชิงบริหาร และมีสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายรับผิดชอบการพัฒนานวัตกรรม
ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ 
 ส่ ง เ ส ริ ม ค ว าม ร่ ว มมื อ อย่ า ง เ ป็ นท า งก า รขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและความสนใจในประเด็น
การวิจัยร่วมกันให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
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 กลยุทธ์ที่ 3 ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ  
 เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก (World Class 
University) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาที่สถาบัน 
อุดมศึกษาในประเทศยังอยู่ ในระยะของการพัฒนา แต่มี
ความส าคัญ และจ าเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาเพื่ออนาคตโดยรัฐ
ก าหนดเงื่อนไขการสนับสนุนและผ่อนคลายกฎระเบียบให้
สถาบันอุดมศึกษาระดับโลกสนใจมาด าเนินการทั้งการผลิต
บัณฑิต และการวิจัยในประเทศ ทั้งนี้อาจด าเนินการผ่าน   
ความร่วมมือกับสถาบนัอุดมศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศก็ได้  
 ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือกับ
นักวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีสมรรถนะสูงในระดับ
นานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ เพื่อการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0  

 กลยุทธ์ที่  5  พัฒนานักวิช าการ  นักวิจัย ระดับ
มันสมองให้สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและ
อนาคต 
 พัฒนานักวิชาการและนักวิจัยระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาตนเองและเป็น
ผู้น าการวิจัยในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ส่งเสริมการขยายหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกใน
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาวิธีการจัดสรรงบอุดหนุนด้าน   
การวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สามารถ  
สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์  นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาทุ่มเทก าลังความสามารถเพื่อการพัฒนา
ประเทศ 
 พัฒนาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นฐานของผล     
การด าเนินงาน (Performance) และผลกระทบต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามโมเดลประเทศไทย 4.0 และให้อิสระใน       
การบริหารงบประมาณด้วยความคล่องตัว 
 พัฒนาระบบการประเมินผลงานด้ านการวิ จั ย 
นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 

 1. จัดท าแผนบูรณาการด้านการวิจัย นวัตกรรม และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาระยะ 5 ป ี

  ก าหนดเป้ าหมายการพัฒนา เทคโน โลยี เพื่ อ
อุตสาหกรรมหลักตามโมเดลประเทศไทย 4.0 

  ก าหนดรูปแบบและวิธีการด าเนินโครงการร่วมกัน
ของสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะ Center of Excellence และ 
Innovation Hubs และรูปแบบอ่ืน 

  การบูรณาการความร่วมมือของภาควิชาการ ภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน 

 2.  พัฒนาวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการ วิจั ย 
นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

  การจัดสรรเงินอุดหนุนให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ที่
สะท้อนผลการด าเนินงานและความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลกระทบต่อแผนงานและโครงการที่ก าหนด 

  ใช้วิธีการและหลักเกณฑ์ที่หลากหลายตามเป้าหมาย
ผลผลิตที่แตกต่างกัน ทั้งการวิจัยบริสุทธิ์ การวิจัยประยุกต์    
การพัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

  พัฒนาระบบการประเมินผลงานด้านการวิจัย 
นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน   
การสนับสนุนงบประมาณและการก าหนดนโยบาย 

 3. สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้ด าเนินการใน   
การพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ให้มีประสิทธิภาพ 

  จัดสรรทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
  จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
  การสนับสนุนการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก 

(World Class University) 
  การสนับสนุนวิสาหกิจของสถาบันอุดมศึกษา      

อันเนื่องมาจากการวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
  ก า รสนั บสนุ น ใ ห้ เ กิ ด ระบบนิ เ วศนวั ตกรรม 

(Innovative Ecosystem) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  การสนับสนุนการสร้ า งนวัตกรรมโดยระบบ
นวัตกรรมเปิด (Open Innovation) 
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4 การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง  
(Concentration of Talent)  

ความส าคัญ 

 คุณภาพของระบบอุดมศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจตาม   
ความเชี่ยวชาญ ความสอดคล้องของพื้นที่และโอกาสใน 
การสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ คุณภาพของสถาบัน 
อุดมศึกษาก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชุมชนวิชาการในสถาบัน
นั้น ๆ ตั้งแต่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักปฏิบัติ และ
ผู้น าในการบริหาร ในสภาวะของความเปลี่ยนแปลงและ
ความคาดหวังที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวรถจักร     
ในการพัฒนาประเทศ ระบบอุดมศึกษาต้องสร้างโอกาส   
ให้ศูนย์รวมของบุคลากรคุณภาพสูงมีมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยมี
ในอดีต การก าหนดเส้นทางอาชีพและการพัฒนาของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ   
การระดมสรรพก าลังที่มีความสามารถสูงตั้งแต่การสร้าง
สภาพแวดล้อมให้ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง การคัดเลือก และ
การด ารงรักษาให้เจริญเติบโต 
 ในสภาพปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาให้ความส าคัญ
กับการสรรหาคณาจารย์เพื่อปฏิบัติการสอนเป็นหลัก    
การปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนทั้ ง ในด้ านการวิ จัย  การพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นและ   
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงเป็นภาระงานที่ต้องสร้างสรรค์
ฝึกฝนขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เส้นทางอาชีพและการพัฒนามิได้
เอ้ือให้บุคลากรเหล่านั้นได้เจริญก้าวหน้า สร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างเต็มความสามารถ 

วัตถุประสงค ์

 1. ระบบอุดมศึกษาสามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดึงดูด
ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
คณาจารย์ นักวิจัย ผู้น า และผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติสนับสนุน
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
 2. ระบบอุดมศึกษาเป็นชุมชนทางวิชาการที่มีศักยภาพสูง 
มีความหลากหลาย มีจุดเน้น จุดแข็งที่แตกต่างกัน ล้วนสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 
 3. ระบบอุดมศึกษามีขีดความสามารถในการแข่งขัน       
สู่สากลเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก เป็นจุดดึงดูดนักวิชาการ
จากทั้งโลกมาร่วมพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 

 ก ล ยุ ท ธ์ ที่  1  ก า ห น ด จุ ด เ น้ น เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
สถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ป ระ เทศ ในมิ ติ ต่ า ง  ๆ  ก ลยุ ท ธ์ นี้ เ รี ย ก ว่ า  University Re-
positioning Framework คือการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้ท า
หน้าที่ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ        
ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสอดคล้องในแนวเดียวกัน
ระหว่างความต้องการของประเทศ นโยบาย ทิศทางของสถาบัน  
การก ากับดูแล การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการทรัพยากร
บุคคล การสร้างจุดเน้นของการด าเนินการของสถาบันในเรื่องที่เป็น
ความต้องการของประเทศและประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่มี
คุณค่าอย่างแท้จริง 

(กรณีตัวอย่าง) 

แผนภาพ 5.4  กรณตีัวอย่าง University Re-positioning Building blocks 
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 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนกรอบการบริหารงานบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเส้นทาง
อาชีพที่หลากหลายในระบบอุดมศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรคุณภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาร่วม
ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนวิชาการ ชักจูงผู้ประสบความส าเร็จใน
ภาคเอกชน-ภาครัฐ มีโอกาสมาช่วยงานวิชาการและงานวิชาชพี
ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับจุดเน้น
ของสถาบันแต่ละแห่ง 

 กลยุทธ์ที่  3 ส่ง เสริมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา       
สู่ระดับโลก (World Class University) ในสังคมวิชาการระดับ
โลกต่างยอมรับบทบาทของนักวิชาการด้วยกันว่าเป็นผู้ที่
สร้างสรรค์ พัฒนาความรู้หรือวิชาการที่ส่งผลกระทบต่อแวดวง
วิชาการทั้งโลก ชุมชนวิชาการนั้นอยู่ในสถาบันใดมากที่สุด 
สถาบันนั้นจะเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับและยกย่องให้เป็นสถาบัน
ระดับโลก การพัฒนาไปสู่จุดนั้นเป็นเรื่องยาก จึงเป็นสิ่งที่รัฐ
ต้องเข้ามามีบทบาทผลักดันอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยเลือกสรร
สถาบันที่มีความพร้อมเหมาะสม มีความเป็นไปได้สูงเท่านั้น 

 กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาระบบการส่ง เสริมและเชิดชู
เกียรติบุคลากรคุณภาพสูงในระดับสากล มุ่งส่งเสริมชุมชน
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การประกวดการแข่งขัน
ผลงานวิชาการ การสนับสนุนผลักดัน ให้ เป็นบุคลากร           
ผู้มีชื่อเสียงของประเทศและของโลก 

แนวทางการด าเนินงาน 

 1. การก าหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
(Re-positioning Framework) 

  ก าหนดกรอบแสดงจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษา   
ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 
ความหมาย คุณลักษณะ และแนวทางการวิเคราะห์ คุณลักษณะ
เหล่านั้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของสถาบัน (Strategic 
Profiles) พร้อมระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  พัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษาฐานคุณค่า (Value-
based Financing) 

  พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลและ   
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 2. ก าหนดกรอบส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

  ก าหนดแนวทางการพัฒนาและเส้นทางอาชีพของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายและสามารถดึงดูด
ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก 

  การก าหนดวิธีการและผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่หลากหลาย ทั้งในสายคณาจารย์ผู้สอน 
และนักวิจัย ตลอดจนนักสร้างสรรค์นวัตกรรม 

  การก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุน ชักจูงและ   
คัดสรรบุคลากรผู้มีความสามารถทางวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ พัฒนาระบบเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 3. การส่งเสริมการพฒันาสถาบนัอดุมศึกษาสูร่ะดับโลก 

  ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามความเคลื่อนไหวของการจัด
อันดับสถาบันอุดมศึกษาของโลกที่มีความหลากหลายมิติและ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของประเทศ 

  รัฐร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมสูง เพื่อให้การสนับสนุน สร้างแรงจูงใจและก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาแบบมเีงือ่นไขร่วมกันในระยะสัน้และระยะยาว 

  รั ฐ ใ ช้ ม า ต ร ก า ร จั ด อั น ดั บ ห รื อ จั ด ร ะ ดั บ
สถาบันอุดมศึกษาในประ เทศ ทั้ งนี้ เพื่ อการพัฒนาและ        
การส่งเสริมให้เป็นไปตามจุดเน้นที่ก าหนด 
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การบริหารและธรรมาภิบาล  
(Management and Good Governance) 

ความส าคัญ 
อุดมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดที่สร้างประโยชน์  

ทางสังคมและเศรษฐกิจให้แก่ปัจเจกบุคคลและการพัฒนา
ประเทศโดยส่วนรวม บุคคลจึงมีความพยายามที่จะเข้าศึกษาต่อ
ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  จึ ง เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษาใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อขยาย
ปริมาณอุดมศึกษารองรับความต้ องการดั งกล่ า ว  เมื่ อ        
ความต้องการเริ่ม อ่ิมตัวประกอบกับโครงสร้างประชากร       
เริ่มเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อภาระงานด้านการเรียน 
การสอนและรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเริ่มลดลง 
ปรากฎการณ์นี้มีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส 
และความสอดคล้องสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยรวม 

ธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษาคือแนวความคิดหรือ
หลักการพื้นฐาน และวิธีการบริหารสถาบันอุดมศึกษาโดยยึดถือ
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแนวทางในการจัดการ ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามครรลองธรรม ภายใต้
ความคาดหวังจะบรรลุผลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ   
ความสุจริตโปร่งใส และคุ้มค่าเงิน ดังนั้นธรรมาภิบาลในระบบ
อุดมศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ      
การพัฒนาอุดมศึกษา 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 
– 2565) ได้ให้ความส าคัญกับธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา และได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาไว้  
4 ประเด็นส าคัญ ประกอบด้วย  

 ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร บ ริ ห า ร ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา ที่มาและระบบการสรรหานายกสภา
สถาบัน สัดส่วนกรรมการสภาจากบุคคลภายนอกและ
ภายในสถาบัน การจัดตั้งส านักงานสภาสถาบัน การมี
เลขานุการสภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ปรับจ านวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้กะทัดรัดแต่มีการท างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิรูปการประชุมสภาให้มีเนื้อหา   
เชิงนโยบายมากกว่าเชิงบริหาร ตลอดจนการทดลองระบบ
บริหารใหม่ ๆ ที่มีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องในการก ากับทิศทาง
และยุทธศาสตร์ 

 การประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาลอย่างครบ
วงจร ประกอบด้วยการก าหนดตัวชี้ว ัด ธรรมาภิบาล  
ที่เหมาะสม รวมทั้งการประเมินนายกสภา อธิการบดี 
ถึงผู้บริหารระดับภาควิชา  

 สร้ า ง เวที การถ่ ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์การบริหารนโยบาย  ระหว่างรัฐมนตรี       
ที่ก ากับการอุดมศึกษา รัฐมนตรีก ากับเศรษฐกิจและสังคม 
กับนายกสภาสถาบัน และคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ปรับโครงสร้างคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็น   
คณะมนตรีหรือคณะกรรมการ (Commission) โดยมี
มนตรีหรือกรรมาธิการ (Commission) ท าหน้าที่เต็มเวลา 
และจัดโครงสร้างการบริหารของ สกอ. ให้เอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 

5 
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ในระยะเวลาที่ ผ่ านมาได้มีการด า เนินการตาม       
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบัน  
คลังสมองของชาติได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกพัฒนาผู้ก ากับ
น โยบายและผู้ บ ริ หา รด้ วยหลั กสู ตรธรรมาภิ บาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับกรรมการสภา
สถาบันและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ ส่วนการปรับ
โครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาได้มี 
การปรับปรุงตามบริบทและวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละสถาบัน
อยู่เป็นประจ า  

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 
เ รื่ อ ง  ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ แล ะ แ ก้ ปั ญหา ธ ร ร ม าภิ บ า ล                 
ในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ด้วยปรากฏ
ข้อ เท็ จจริ งว่ าสถาบัน อุดมศึกษาบางแห่ง เปิดสอนและ           
จัดการศึกษาทั้ ง ในและนอกสถานที่ตั้ ง  โดยใช้หลักสูตร           
ที่ ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลิตบัณฑิตที่ มีปัญหา        
ด้านคุณภาพและไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่ง
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สภาสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง
อาศัยอ านาจและช่องว่างทางกฎหมายด าเนินการในลักษณะ     
ที่ส่อเจตนาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อให้ตนเองอยู่ใน
ต าแหน่งต่อไป มีการกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้ามจนกระทั่งเกิดปัญหา
ร้องเรียนและฟ้องร้องทางคดีเป็นจ านวนมาก  

การด า เนิ นกา รของสถาบัน อุดมศึกษา เหล่ านี้          
จึงไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการศึกษาของประเทศโดยตรง ดังนั้นหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจึงมีค าสั่งพอสรุปได้ดังนี้  

 1. ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใน
การยับยั้งการแต่งตั้งหรือการด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภา หรืออธิการบดีในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง
หรือฝ่าฝืนกฏหมาย 

 2. ก าหนดจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ซึ่งบุคคลจะ
ปฏิบัติหน้าที่นายกสภา และ/หรือกรรมการสภา รวมทั้งก าหนด
สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนเมื่อประชุม และสิทธิประโยชน์   
อื่นใดจากสภาสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ 

 3. ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีหน้าที่
รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปรากฏว่า
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดด าเนินการจัดการศึกษาไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา หรือมาตรฐานหลักสูตร จงใจ
หลีกเลี่ ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่ ง  ผู้บริหารมี
พฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายใน    
จน สภา สถา บั น ไ ม่ ส า ม า รถ แก้ ไ ข ไ ด้  รั ฐ มน ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งให้สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ยับยั้ง
การรับนักศึกษา ปิดหลักสูตร ยุติการจัดการศึกษา ตลอดจน  
สั่งการในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งผู้บริหารในระยะเวลา         
ที่ก าหนด 

 4. ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ค าแนะน าของ  กกอ.  มีอ านาจสั่ ง ให้ผู้ ด า รงต าแหน่ ง ใด            
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือนายกสภาหรือคณะกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากต าแหน่ง 
และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนต าแหน่งดังกล่าวได ้
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลในระบบอุดมศึกษาให้มี
ความเข้มแข็ง สมดุล ก่อเกิดประโยชน์ในการบริหารและบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อลดและขจัดปัญหาและสาเหตุของปัญหา     
ก า ร ด า เ นิ น ก า รที่ ไ ม่ ส อด คล้ อ ง กั บหลั ก ธ ร รม าภิ บ า ล               
ในสถาบันอุดมศึกษา 

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะสภาสถาบันอุดมศึกษา
และผู้บริหาร 

 สนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นให้สังคมเห็นความส าคัญ
และบทบาทของสภาสถาบนัอุดมศึกษาในการสรา้งสรรคธ์รรมาภบิาล 
สนับสนุนองค์กรอิสระต่าง ๆ ให้จัดระบบการสื่อสารให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านข้อกฎหมายและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน จัดการฝึกอบรม 
วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่สภาสถาบัน การวิเคราะห์บทบาท  
การท าหน้าที่และการแก้ไขปัญหาทั้งสภาและผู้บริหารจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ระดับมืออาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับโครงสร้างธรรมาภิบาลในระบบ
อุดมศึกษา 

  สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อความรู้และความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งถึงปัญหาธรรมาภิบาล พร้อมมุ่งแสวงหาแนวทาง    
ในการปรับโครงสร้างอ านาจหน้าที่และองค์ประกอบที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ ก าหนดและก ากับนโยบาย การตรวจสอบ
การด าเนินงานของสถาบัน การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบัน และสร้างเสริมดุลยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับ
สภาวิชาชีพและสภาคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา 

  ปรับระบบการสรรหานายกสภา กรรมการสภา และ
อธิการบดี เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาและการรับฟังความคิดเห็น
อย่างกว้างขวาง 

  ปฏิรูปสภาสถาบันอุดมศึกษา จัดให้มีส านักงาน 
สภาสถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้ งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ      
สภาสถาบันท าหน้าที่เลขานุการสภาสถาบันเป็นการเฉพาะ 
จัดระบบการประชุมสภาสถาบันที่โปร่งใส มีความก้าวหน้า เน้น
การพิจารณาเชิงนโยบายและการพัฒนาความก้าวหน้าของ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง ติดตามการปฏิบัติตามมติของสภา      
โดยแยกบทบาทการก ากับดูแลและการบริหารสถาบันให้เกิด
ความเข้าใจอย่างชัดเจน ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากลไกการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

มุ่ งสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงพัฒนานวัตกรรม     
การบริหารและการจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ
การบริหารงานยุคดิจิทัล ทั้งผู้ก ากับนโยบายและผู้บริหาร
จ าเป็นต้องปรับตัว น าเทคโนโลยมีาช่วยในการบริหาร ซึ่งจะท าให้
การเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงมีความโปร่งใส การตัดสินใจ      
เชิงบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง 
รัฐพึงสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมหรือสมาพันธ์ของนายกสภา
และกรรมการสภาสถาบันให้เป็นแหล่งรวมและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาธรรมาภิบาลต่อไป 

 กลยุทธ์ที่  4 การประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิง   
ธรรมาภิบาล 

มุ่ ง เน้ นการก าหนดมาตรฐานธรรมาภิบาล ใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้ เป็น เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ ใน       
การก ากับดูแลและการใช้อ านาจเชิงบริหาร โดยยึดหลัก    
ความเป็นธรรมเพื่อให้การบริหารจัดการของสถาบันบรรลุ
วั ต ถุ ป ระส งค์  ม าต รฐา นดั ง กล่ า ว ยั ง ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ น            
การประเมินผลธรรมาภิบาลทั้งระดับสภาสถาบันและผู้บริหาร 
ตั้งแต่อธิการบดีจนถึงระดับคณะหรือเทียบเท่าและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ การก าหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลต้องก าหนด     
ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ ภา รกิ จ หลั ก ขอ ง สถ า บั น อุ ด มศึ กษ า 
ประกอบด้วย ธรรมาภิบาลในการผลิตบัณฑิต การวิจัย       
การบริการวิชาการ การบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมตลอดจน        
ธรรมาภิบาลในระบบบริหารงานบุคคล 
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แนวทางการด าเนินงาน 

 1 .  ก า ร ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น
สถาบันอุดมศึกษา 

 รัฐจัดให้มีการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและ
อ ง ค์ ป ร ะ กอบส า คัญ ที่ ส่ ง ผ ลก ระ ท บต่ อ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล              
ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนการประมวลผลจากการวิจัย 
บทความทางวิชาการ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ การก าหนด
มาตรฐานธรรมาภิบาลจะเป็นพื้นฐานของการด าเนินงาน เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมธรรมาภิบาลในล าดับต่อไป เช่น การพัฒนา
สมรรถนะสภาและผู้บริหาร การประเมินธรรมาภิบาล เป็นต้น 

 4. ก าหนดกรอบและแนวทางการปฏิรูปสภาสถาบัน 

 รัฐควรให้ความส าคัญกับการปฏิรูปสภาสถาบัน เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่     
ของสภาตามที่กฎหมายก าหนด 

 2. การส่งเสริมงานวิจัยเชิงนโยบายด้านธรรมาภิบาล 

 มาตรการส่ ง เ ส ริ ม ธ รรม าภิ บ า ลที่ ผ่ า นมา เป็ น          
การตัดสินใจจากสภาวะแวดล้อม สังคมยังขาดข้อมูลองค์ความรู้
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิจัยอย่างเป็นระบบ     
รัฐควรส่งเสริมก าหนดเป้าหมายการวิจัยเพื่อแสวงหาหลักฐาน
เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 3. การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาและผู้บริหาร 

 ปัจจุบันสถาบันคลังสมองของชาติภายใต้มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้บริหาร
และกรรมการสภาสถาบันมาอย่ า งต่อ เนื่ อง  รั ฐควรให้
ความส าคัญและให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบัน   
คลังสมองของชาติ โดยการก าหนดคุณสมบัติของกรรมการสภา
และผู้บริหารจะต้องผ่านการพัฒนาหลักสูตรธรรมาภิบาลหรือ
หลักสูตรอื่นที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ รัฐควรส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเชิงสังคมหรือเชิงวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เ รี ยน รู้ เ กี่ ย วกั บ ธ รรมาภิ บ าลของอ งค์ ก รอื่ น  ๆ  ที่ มิ ใ ช่
สถาบันอุดมศึกษา 
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ความมั่นคงทางการเงนิในระบบอุดมศึกษา  
(Financial Security)  

ระบบการเงินอุดมศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงให้เห็น
นโยบายของรัฐที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ในอดีตที่ผ่านมารัฐจัดสรรเงินอุดหนุนอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
เพราะเห็นว่าการศึกษาคือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ        
ในขณะเดียวกันการศึกษาระดับอุดมศึกษายังช่วยเพิ่มพูนรายได้
และยกสถานภาพทางสังคมให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ท าให้ในช่วง 
20 ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวของบัณฑิตศึกษาระดับอุดมศึกษา
อย่างต่อเนื่องและด้วยการสนับสนุนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ท าให้โอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษามีสูงขึ้น    
ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน แต่ในอนาคตอีก 20 ปี
ต่อจากนี้ ระบบอุดมศึกษาที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องก าลัง 
จะประสบปัญหาการหดตัวของจ านวนนักศึกษา อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรง
กับรายได้และภาระงานของสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2550-2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจ านวน 57,152 
ล้านบาทในปี พ.ศ. 2550 และเพิ่มขึ้นเป็น 111,755 ล้านบาท 
ในปี พ.ศ. 2559 หรือมี อัตราการเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว     
(ร้อยละ 93.49) ในขณะที่เงินรายไดเ้พิม่ขึน้จาก 45,536 ล้านบาท 
ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 98,617 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2559 หรือมี
อัตราการเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว (ร้อยละ 96.92) เช่นเดียวกัน 
ถ้าพิจารณาเฉพาะงบประมาณแผ่นดินประเภทงบด าเนินการ  
จะมีเงินใกล้เคียงกับเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา แสดงให้
เห็นว่าในภาพรวมค่าใช้จ่ายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผู้เรียน
มีส่วนร่วมรับผิดชอบเฉลี่ยร้อยละ 50  

จากการวิเคราะห์พบว่า เงินงบประมาณแผ่นดินที่รัฐ
จัดสรรให้ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาไม่สัมพันธ์กับจ านวนนักศึกษา
รวมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เนื่องจากในระยะเวลา 10 ปี 
ที่ผ่านมา จ านวนนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในระดับต่ าหรือ
คงที่ประมาณ 1,800,000 คน แต่ได้รับงบจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มข้ึนทุกปี 

เมื่อพิจารณาเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พบว่า แม้จ านวนนักศึกษารวมจะมีอัตราคงที่แต่เงินรายได้กลับมี
จ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษา
พยายามปรับตั ว ในด้ านต่ า ง  ๆ  ท า ให้แหล่ งรายได้ของ
สถาบันอุดมศึกษามิได้ขึ้นอยู่กับค่าเล่าเรียนที่เรียกเก็บจาก
นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว รายได้จากการด าเนินภารกิจ    
ด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย และบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 
น่าจะเป็นแหล่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

6 
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  การจัดสรรงบประมาณอุดหนนุสถาบันอุดมศึกษา  

 หมายถึง จ านวนเงินงบประมาณที่อุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวด้วย เนื่องจาก     
การจัดสรรเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงบประมาณ ซึ่งมีวิธีการจัดสรรงบประมาณและ
มาตรฐานการจัดสรรงบประมาณส าหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นหลักหรือที่เรียกว่า การจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผ่านด้านอุปทาน (Supply Side Financing) เป็นหลัก ท าให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาตามความพร้อมและความต้องการ
ของสถาบันเป็นหลัก จึงไม่ท าให้เกิดการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและท าให้การผลิตบัณฑิตไม่ตอบสนอง   
ความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือเป็นความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ความมั่นคงทางการเงินของระบบอุดมศึกษาจึงมีปจัจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 ประเด็น คือ 

  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เรียน  

 ปัจจุบันผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่แล้ว ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในระดับ
สถาบันและในระดับสาขาวิชาที่ศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีส่วนช่วยเหลือผู้เรียนที่มาจากครอบครวัรายไดน้อ้ย
ให้ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นจ านวนมากในแต่ละปีการศึกษา แต่อัตราการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้เรียนนั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ เช่น ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Costs) อัตราค่าเล่าเรียน (Tuition and Fees) และอัตราส่วนเงินอุดหนุนจากรัฐ 
เนื่องจากรายละเอียดทั้ง 3 ส่วนนี้ยังไม่มีการวิเคราะห์ศักยภาพในรายละเอียดและน าไปสู่การก าหนดนโยบายที่เหมาะสม จึงท าให้
เกิดความเหลื่อมล้ าของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนบางคนได้ศึกษาในสถาบันที่มีคุณภาพสูง โดยจ่ายค่า   
เล่าเรียนต่ า เม่ือเปรียบเทียบกับบางคนที่เรียนในสถาบันที่มีคุณภาพต่ ากว่าแต่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบสูงกว่า เป็นต้น 

  ความหลากหลายของแหล่งรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา  

 จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า แหล่งรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความหลากหลายมากขึ้น มิได้ขึ้นอยู่กับจ านวน
นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว การที่สถาบันอุดมศึกษาจะรักษาระดับเงินรายได้จากแหล่งรายได้ต่าง ๆ ให้คงที่หรือเพิ่มขึ้นจะต้องมี
มาตรการหลายอย่างประกอบกัน ทั้งในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและการจัด    
การเรียนรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคใหม่ การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม       
ที่น าไปสู่สินค้าและบริการใหม่ ตลอดจนการปรับตัวและประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคผู้ใช้บริการ นอกจากนี้
รัฐบาลควรพิจารณามาตรการการให้โอกาสมหาวิทยาลัยในการใช้พื้นที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในการหารายได้ นอกเหนือไปจาก
รายได้จากการจัดการการเรียนการสอนเท่านั้น 

  ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา   

 ประสิทธิภาพเป็นประเด็นที่ท้าทายในระบบอุดมศึกษาจากความไม่ชัดเจนในเรื่องต้นทุนต่อหน่วย ระดับหรือมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการเพื่อการพัฒนาประเทศ และ
ความสูญเปล่าทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประเด็นเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยอย่างละเอียด เพื่อ
แสวงหาข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษาในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 2. เพื่อพัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษาให้เป็นกลไกของรัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา 

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 

 ก ล ยุ ท ธ์ ที่  1  ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ ก า ร เ งิ น เ พื่ อ            
การอุดมศึกษา 

 มุ่งเน้นการแก้ปัญหาระดับมหภาคเพื่อให้ระบบการเงิน
อุดมศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัย
และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยที่ภาครัฐยังเป็นผู้ลงทุน
เพื่อการอุดมศึกษาไม่ต่ ากว่าเดิม การปรับระบบการเงินเพื่อ    
การอุดมศึกษาให้ตอบสนองผ่านด้านอุปสงค์ (Demand Side 
Financing) ให้สถาบันอุดมศึกษา และก าหนดค่าเล่าเรียนให้
สะท้อนต้นทุนคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
รัฐพึงจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนการเงินเพื่อการศึกษาและ
เปิ ด โอกาส ใ ห้นั กศึ กษาทุ กคนสามารถกู้ ยื ม เ งิ นกองทุ น           
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและการประกอบอาชีพของ
ตนเองด้วยเงื่อนไขที่รัฐสนับสนุน 

 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการอุดมศึกษา 

 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการอุดมศึกษาเป็นกลไก
ส าคัญที่สะท้อนนโยบายของรัฐว่ามีความคาดหวังต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในสาขาใด ระดับใด ด้วยคุณภาพมาตรฐาน     
ในระดับใด จึงจะตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ       
ในอนาคต การจัดสรรงบประมาณจึงต้องมีความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาก าลังคนของรัฐ วงเงินที่ก าหนดจะ
สะท้อนจุดเน้นของนโยบายการลงทุนเพื่อการอุดมศึกษา แม้ว่า 
ในความเป็นจริงยังไม่สามารถอธิบายตามหลักการดังกล่าวได้
อย่ างชัด เจน การปรับปรุงระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อ        
การ อุดมศึกษามีหลักการ 3  ประการ คือ  ประการที่  1 
งบประมาณต้องสะท้อนผลผลิตที่คาดหวังอย่างมีคุณภาพ 
ประการที่ 2 การกระจายงบประมาณคอืการกระจายความรบัผดิชอบ 
หรือความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตของประเทศ ประการที่ 3 
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีอิสระในการบริหารงบประมาณภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมความหลากหลายของแหล่ง
รายได้ของสถาบันอุดมศึกษา 

รัฐสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาศึกษาวิเคราะห์
ทบทวนแหล่งรายได้ของสถาบันอย่างกว้างขวาง โดยการสร้าง
สิ่งจูงใจต่าง ๆ เช่น การใช้ประโยชน์จากที่ดินอันเป็นทรัพย์สิน
ของรัฐ การออกกฎหมายส่ง เสริมการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Bayh-Dole Act) การส่งเสริม     
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งวิสาหกิจจากนวัตกรรม การส่งเสริม
ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสร้า งสรรค์นวัตกรรมตาม       
ความต้องการของภาครัฐ 

แนวทางการด าเนินงาน 

 1 .  รั ฐ ยั ง ค งน โ ยบ าย รั บภ า ร ะค่ า ใ ช้ จ่ า ย เพื่ อ           
การอุดมศึกษาไม่น้อยกว่าเดิม แต่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใชจ้า่ย
งบประมาณเพื่ อการอุดมศึกษาให้ เป็นกลไกการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ประเทศ 

 2. ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเพื่อปรับการสนองทุน     
ผ่านด้านอุปสงค์ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ การวิเคราะห์โครงสร้าง
รายได้ตลอดชีวิต การท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา กลไก   
การผลิตก าลังคนสาขาขาดแคลนตอบสนองความต้องการ   
ของประเทศ แก้ปัญหาการผลิตบัณฑิตเชิงพาณิชย ์

 3. ศึกษา วิเคราะห์ แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อ
เพิ่มแหล่งทุนให้สถาบันอุดมศึกษา เช่น การใช้ที่ราชพัสดุ        
ที่สถาบันอุดมศึกษาครอบครอง การจัดตั้ งวิสาหกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบความต้องการของภาครัฐ 
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7 ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และชุนชน  
(Public Private Community Partnership) 

ความส าคัญ 

 การพัฒนา อุดมศึกษาในระยะที่ ผ่ านมาได้ ใ ห้
ความส าคัญกับบทบาทขององค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยมีพัฒนาการจาก    
การเป็นผู้รับบริการไปสู่ผู้ก าหนดความตอ้งการและผู้มีส่วนร่วม
รับผิ ดชอบภารกิ จของสถาบัน อุดมศึกษา  ในขณะที่
สถาบันอุดมศึกษาก าลังปรับบทบาทและภารกิจให้ตอบสนอง
ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่ งต้องสามารถก าหนด     
ความต้องการ (Demand) ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย
และพัฒนา ตลอดจนการบริการวิชาการ หรือการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ให้เกิดความชัดเจนมากที่สุดเท่ าที่ จะท าได้       
การปฏิบัติภารกิจอย่างมีส่วนร่วมของภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชนจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการปรับตัวเข้าสู่ความต้องการอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้น 

ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาจ านวนมากมีที่ตั้ง
กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ การปฏิบัติภารกิจให้ตอบสนอง
ความต้องการในเชิงพื้นที่ (Area based) จึงมีความจ าเปน็  
มากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ความเชี่ยวชาญและ
ความรับผิดชอบต่อพื้นที่บริการอีกด้วย 

ปัจจุบันโครงการประชารัฐนับได้ว่าเป็นกลไกส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคีภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนใน    
การปฏิรูปการศึกษาที่มีความเข้มแข็งในฐานะผู้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ สามารถน าเสนอแนวคิดใหม่ที่จะท าให้การจัด
การศึกษาเป็นไปเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบสนอง 
ความต้องการได้ในอนาคต หรือแม้แต่การส่งเสริมการลงทนุรว่ม
ระหว่างคู่ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชม    
ในการประกอบธุรกิจที่เกิดจากนวัตกรรมและองค์ความรู้  
ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างภาคีกึ่งทางการภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคชุมชน ภาคีกึ่งทางการหมายถึงการรวมตัวกันเพื่อด าเนิน
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน   
ในหมู่สมาชิกภาคีนั้น ๆ เป้าหมายส าคัญของภาคีคือการสะท้อน  
ให้เห็นสภาวะความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ประสงค์จะให้
สถาบันอุดมศึกษารับรู้และมุ่งตอบสนองความต้องการอย่างถูกต้อง
เที่ยงตรง ภาคีดังกล่าวอาจประกอบด้วยสมาชิกจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ในพื้นที่ที่มีสภาวะความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ความต้องการ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การมีงานท า เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
การพัฒนาสั งคมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการแก้ปัญหา       
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับกลไกการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถปรับพันธกิจที่ตอบสนอง 
ความต้องการและสามารถท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ การด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการท างานร่วมกันในภาคี
เครือข่ายรูปแบบต่าง ๆ และก่อให้เกิดการระดมทรัพยากรและ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social 
Engagement) 

 กลยุทธ์ที่  3  เ ส ริ ม ส ร้ า ง จุ ด เ น้น เฉ พ า ะทา ง ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่แตกต่างกัน เพื่อให้การตอบสนอง   
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะต้องก าหนดจุดเน้นหรือจุดแข็ง  
ของตนเองที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของภาคี
เครือข่ายได้ จะท าให้ลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อนและการแข่งขัน      
โดยไม่จ าเป็น 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อจัดระบบเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ชุมชน เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอุปสงค์
และอุปทานด้านอุดมศึกษาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบด าเนินการ
ของสถาบัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 2. เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนา   
จุดแข็ง ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะทางให้ตอบสนองและท างาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการด าเนินงาน 

     1. รัฐส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคชุมชน ด้วยการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้
ภาคีต่าง ๆ ยึดถือเป็นหลักการ รายละเอียดอุปสงค์และอุปทาน
จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกในภาคี เช่น ภาคี    
ความต้องการก าลังคนในระดับพื้นที่-ท้องถิ่น ภาคีการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคีการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการ
กับการท างาน 

     2. รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา       
ที่ด า เนินงานร่วมกับภาคี เครือข่าย เพื่อตอบสนองปัญหา        
ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

     3 .  รั ฐสนั บสนุ นกา รพัฒนาสถาบัน อุดมศึกษา  ( Re-
positioning) เพื่อปรับพันธกิจและขีดความสามารถเฉพาะทาง
ให้ตอบสนองการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ 
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อุดมศึกษาดิจิทัล  
(Digital Higher Education)  8 

ความส าคัญ 

 เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  ( Digital Technology) 
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจ
และโครงสร้างทางสังคมในยุคสังคมแห่งความรู้ วิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีดิจิทัลยังเก่ียวข้องโดยตรงกับการด ารงชีวิตของ
มนุษยชาติ  เกิดวิวัฒนาการทางการเรียนรู้ของมนุษย์ 
สร้างสรรค์กิจกรรมการด ารงชีพที่แตกต่างไปจากอดีตและ
เทคโนโลยีดิ จิทั ลจะยั งคง เป็น เทคโนโลยีที่ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด         
การเปลี่ยนแปลงในโลกนี้อย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
ในด้านการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลก าลังเข้ามาท าหน้าที่แทน
มนุษย์ ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา 
ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในอนาคตสามารถสังเกตได้ใน
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาเพื่อรองรับหรือ
ใช้ ป ระ โ ยชน์ จ ากวิ วัฒนาการของ เทค โน โ ลยี ดิ จิ ทั ล             
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาและก าหนดบทบาทของภาครัฐ     
ภาคสถาบัน และภาคประชาชนอย่างชัดเจน 

 การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจ ากัดในสังคม หมายถึงสภาวะ   
ที่ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงความรู้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด 
ความรู้ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องวัย เพศ สถานที่ และเวลา แต่เกิด
จากความสามารถของแต่ละคนในการติดต่อเชื่อมโยง 
(Connectivity) กับแหล่งความรู้ทั้งหลายได้โดยอิสระเสรี 
องค์ความรู้ในโลกก าลังเปลี่ยนแปลงจากความรู้เชิงทฤษฎีหรือ
หลักการไปสู่ความรู้ทีส่ามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชพีได ้
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพของมนุษยชาติได้ 

 การปฏิรูปการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างปัจจัย
เกื้อหนุนให้การเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้
และการเข้าถึงแหล่ งความรู้  มีความเป็นเฉพาะบุคคล       
มากยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้สอนหรืออาจารย์
กับผู้ เรียนหรือศิษย์ เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
ในระดับอุดมศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความอิสระให้แก่
ผู้ เรียน แต่สร้างความท้าทายให้กับสถาบันอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะคณาจารย์ที่จะต้องแสวงหาวิธีการเรียนรู้ใหม่      
ให้สอดคล้องกับความอิสระของผู้เรียนและวิธีการเรียนรู้      
ที่จะน าไปสู่ทักษะ สมรรถนะ หรือขีดความสามารถของ
นักศึกษาแต่ละคน 

 ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา แม้ว่าสมาชิก
ในสังคมแต่ละคนจะมีโอกาสเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้เท่าเทียมกัน 
แต่ก็มิใช่ว่าสมาชิกทุกคนจะสามารถเข้าถึงความรู้ที่ตนเอง
ต้องการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพราะการเข้าถึงเทคโนโลยี
จะมีต้นทุนและศักยภาพพื้นฐานที่แตกต่างกัน ในขณะที่สภาพ
สังคมปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล้ า จึงเป็นบทบาทของรัฐที่จะต้อง
ลดความเหลื่อมล้ าและเพิ่มโอกาสให้สมาชิกในสังคมสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้โดยเท่าเทียมกัน การเปลี่ยนแปลงระบบ
อุดมศึกษาจึงมีความส าคัญเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
คุณภาพ และประสิทธิภาพของอุดมศึกษา 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
เป็นการเสริมสร้างกระบวนการเข้าถึงแหล่งความรู้ การกระจาย
ความรู้ และการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 

 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ การเรียน
การสอน และการบริหารจัดการทางการศึกษาให้สามารถขยาย
บริการทางการศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น 

 3 .  เพื่ อส่ ง เส ริ มความ เสมอภาคทางการศึ กษา         
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
สามารถใช้ประโยชน์และพัฒนากลไกการเรียนรู้ของตนเอง    
โดยอิสระ 

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่
อันเป็นการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีโอกาสปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 1.1 ก าหนดมาตรฐานศักยภาพพื้นฐานด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การสืบค้น การสื่อสาร การใช้
ชีวิตประจ าวัน รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและก่อประโยชน์      
ต่อสังคม ศักยภาพพื้นฐานนี้จะแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาชีพ
และความสนใจของแต่ละบุคคล 
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 1.2 ก าหนดมาตรฐานศักยภาพพื้นฐานด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy) ส า ห รั บ ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร                
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีศักยภาพ       
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ปฏิรูปการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการวิจัย  ตลอดจน         
การให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมให้มี
ประสิทธิภาพ คณาจารย์ยุคใหม่ต้องมีทักษะคอมพิวเตอร์และ 
การสื่อสารที่สูงขึ้นและแตกต่างกันตามสาขาวิชาชีพ 

 1.3 ปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบคุณวุฒิ
อุดมศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์
สามารถศึกษา วิจัย ทดลอง พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยไม่มีขอบเขตหรือข้อจ ากัด
ทางความคิด โดยมุ่งเน้นความส าเร็จทักษะ ขีดความสามารถของ
นักศึกษาเป็นส าคัญ สามารถช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้    
ได้ตามความแตกต่างของบุคคล ( Individualized Learning) 
ขยายปรับปรุงขอบเขตสาขาวิชาส าหรับหลักสูตรโดยไม่ติดยึดกับ
ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง แต่เน้นความส าเร็จในการประกอบอาชีพ
และการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ รัฐส่งเสริม
ให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง พัฒนาองค์ความรู้
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ปฏิรูปการเรียนการสอน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ท าให้เกิดการศึกษาแบบไร้พรมแดน  
ไร้ขีดจ ากัด แต่ข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2.1 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล จัดตั้งสถาบันวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล พัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 
 2.2 การคัดเลือก เผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

 2.3 ใช้กลไกทางการเงินกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ที่เน้นทักษะดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนรู้
และสามารถเข้าถึงความรู้ ทักษะที่เป็นความต้องการของตนเอง 
ทั้งในสถาบันและข้ามสถาบันในประเทศและต่างประเทศ 

 ก ล ยุ ท ธ์ ที่  3  โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ             
การอุดมศึกษาและวิจัย 

 3.1 ก าหนดมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับสถาบัน เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถส่งเสริมการจัดการศึกษา
และการวิจัยได้อย่างเสมอภาค ตลอดจนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
และเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงแหล่งความรู้
ได้จากทั้งโลก รัฐต้องจัดให้สถาบันอุดมศึกษาใช้บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอัตราเพื่อการศึกษา (Education Rate) หรืออัตราที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ทางการค้า (Non-Commercial Rate) 

 3.2 รัฐควรมีมาตรการสนับสนุนให้นักศึกษาแต่ละคน
สามารถเป็น เจ้ าของหรือมี อุปกรณ์สื่ อสารเฉพาะบุคคล         
ด้วยมาตรการทางการเงินถือว่าเป็นสื่อหรืออุปกรณ์การเรียนรู้        
ที่จ าเป็น 

 3.3 รัฐก าหนดมาตรฐานการเข้าถึงแหล่งข้อมูลดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้และการวิจัย (Digital Contents) จากทั่วโลก 
      - ส่ ง เสริมการพัฒนา Online Course, Digital 
Content, Digital Collections 
      - ส่ ง เสริ มการพัฒนา ห้องสมุดดิ จิ ทั ล ใ ห้ เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การสืบค้นข้อมูล และแหล่ง
กระตุ้นส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย 
      - รัฐเป็นผู้ประสานการเจรจาต่อรองการจัดการ
ฐานข้อมูลความรู้และการวิจัยทั้ ง ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  เพื่ อ ใ ห้การจั ดสรรทรัพยากร เพื่ อการศึกษา             
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุคดิจิทัล 

แนวทางการด าเนินงาน 

 1. รัฐก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ 

      1.1 มาตรฐานทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
(Digital Literacy) 

      1.2 มาตรฐานทักษะดิจิทัลส าหรับคณาจารย์ และ
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน 

      1.3 ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้เอื้ออ านวยต่อการปฏิรูป
การเรียนรู ้
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 2. รัฐส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล 

      2.1 จัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้   
ในยุคดิจิทัล 

      2.2 ปรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน   
การพัฒนาหลักสูตร เน้นสมรรถนะไม่เน้นปริญญา 

      2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ การเรียน   
ข้ามคณะ และการเรียนรู้ข้ามสถาบัน ให้นักศึกษามีโอกาส  
เลือกเรียนได้ตามความสนใจและความต้องการผ่าน Digital 
Contents 

 3. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อ  
การอุดมศึกษาและการวิจัย 

      3.1 ก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ อ      
การเรียนรู้และการวจิยัส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดเน้น
แตกตา่งกัน 

      3.2 รัฐก าหนดมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงดิจิทัล
เทคโนโลยีส าหรับนักศึกษาเฉพาะบุคคล ถือว่าเป็นอุปกรณ์   
การเรียนการสอนที่มีความจ าเป็น 

      3.3 รัฐก าหนดมาตรการการเงินส่งเสริมการสร้าง
และการเข้าถึง Digital Contents 

      3.4 รัฐส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูล ความรู้ และ
การวิจัยในประเทศให้มีคุณภาพในระดับสากล 

      3 . 5  รั ฐ มี บ ท บ า ท ส า คั ญ ใ น ก า ร ป ร ะ ส า น            
การเลือกสรรค์ และการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลการศึกษาและ
การวิจัยระดับนานาชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ที่ 1/2558 

เร่ือง กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) 
และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

................................. 

ด้วยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ในกำรประชุมคร้ังที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้มี
มติแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนพัฒนำ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นอนุกรรมกำรเฉพำะกิจ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และด ำเนินกำรจัดท ำร่ำง
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) รวมทั้งแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยค ำนึงถึงหลักกำรอุดมศึกษำและกำรเปลี่ยนแปลงบริบทอุดมศึกษำและบริบทโลก 

2. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรท ำงำนเพื่อปฏิบัติภำรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมควำมจ ำเป็น 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมอบหมำย 

ฉะนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  18 แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 
- 2574) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560 - 2564) เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 

1. นำยสุเมธ  แย้มนุ่น       ประธำนอนุกรรมกำร 
2. รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ           รองประธำนอนุกรรมกำร 
3. ศำสตรำจำรย์วิชัย  ริ้วตระกูล                อนุกรรมกำร 
4. ศำสตรำจำรย์วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์     อนุกรรมกำร 
5. ศำสตรำจำรย์สุริชัย  หวันแก้ว      อนุกรรมกำร 
6. ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนำนิกร     อนุกรรมกำร 
7. ศำสตรำจำรย์พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล     อนุกรรมกำร 
8. ศำสตรำจำรย์สุวิมล  ว่องวำณิช      อนุกรรมกำร 
9. ศำสตรำจำรย์กฤษณะ  สำคริก      อนุกรรมกำร 

10. ศำสตรำจำรย์วุฒิชัย  ธนำพงศธร      อนุกรรมกำร 
11. ศำสตรำจำรย์ศันสนีย์  ไชยโรจน์      อนุกรรมกำร 
12. รองศำสตรำจำรย์น ำยุทธ  สงค์ธนำพิทักษ์     อนุกรรมกำร 
13. รองศำสตรำจำรย์ก้องกิติ  พูสวัสดิ์      อนุกรรมกำร 
14. รองศำสตรำจำรย์ปัทมำวดี  โพชนุกูล     อนุกรรมกำร 
15. รองศำสตรำจำรย์รัชต์วรรณ  กำญจนปัญญำคม    อนุกรรมกำร 
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16.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทศพล  อำรีนิจ                      อนุกรรมกำร 
17.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธิติ  บวรรัตนำรักษ์                 อนุกรรมกำร 
18.  นำยชวลิต  หมื่นนุช              อนุกรรมกำร 
19.  นำยธนิตสรณ์  จิระพรชัย              อนุกรรมกำร 
20.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนกำรอุดมศึกษำ   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
21.  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักนโยบำยและแผนกำรอุดมศึกษำ      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
22.  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักนโยบำยและแผนกำรอุดมศึกษำ      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
             สั่ง ณ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

                                            (รองศำสตรำจำรย์ คุณหญิงสุมณฑำ  พรหมบุญ) 
               ประธำนกรรมกำร 
         คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ที่ 5/2559 

เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) 
และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (เพิ่มเติม) 

................................. 
 

 อนุสนธิค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำที่ 1/2558 ลงวันที่  27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนพัฒนำ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และมติคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำคร้ังที่ 2/2559        
เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 ให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เป็นอนุกรรมกำร
และที่ปรึกษำ เพิ่มเติม 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เป็นอนุกรรมกำรและที่ปรึกษำ เพิ่มเติม 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559  

     สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559  

 

 

        รองศำสตรำจำรย์ คุณหญิงสุมณฑำ  พรหมบุญ) 
               ประธำนกรรมกำร 
                  คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 



 133 

 

 
 

 

 
 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ที่ 27/2559 

เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) 
และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (เพิ่มเติม) 

................................. 

อนุสนธิค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำที่ 1/2558 ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และมติคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 13 
กรกฎำคม พ.ศ. 2559 ให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมกำรกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2574) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. รองศำสตรำจำรย์ปำริฉัตร  หงสประภำส      อนุกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์เอกสิทธิ์  สมสุข               อนุกรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณรงค์  พุทธิชีวนิ               อนุกรรมกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัฐชำติ  มงคลนำวิน     อนุกรรมกำร 
5. นำยณัฐพงษ์  พัฒนพงษ์       อนุกรรมกำร 
6. ผู้แทนส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ     อนุกรรมกำร 
7. ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ    อนุกรรมกำร 
8. ผู้แทนส ำนักงบประมำณ       อนุกรรมกำร 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งอนุกรรมกำรกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพิ่มเติม จ ำนวน 8 รำย ข้ำงต้น 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2559  

             สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ. 2559 
 
 
 

                                            (รองศำสตรำจำรย์ คุณหญิงสุมณฑำ  พรหมบุญ) 
               ประธำนกรรมกำร 
         คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ที่ 16/2558 

เร่ือง กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) 
................................. 

 

 ด้วยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ในกำรประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 
ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) เป็นอนุกรรมกำร
เฉพำะกิจ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

  1. สังเครำะห์ข้อมูลแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดลอ้มภำยในที่
กระทบอุดมศึกษำ 

  2. ด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดร่ำงแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) 
  3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

 ฉะนั้ น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 
- 2574) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

  1. ศำสตรำจำรย์วิชัย  ริ้วตระกูล        ประธำนอนุกรรมกำร 
  2. ศำสตรำจำรย์ศันสนีย์  ไชยโรจน์        อนุกรรมกำร 
  3. ศำสตรำจำรย์ก้องกิติ  พูสวัสดิ์        อนุกรรมกำร 
  4. รองศำสตรำจำรย์รัชต์วรรณ  กำญจนปัญญำคม      อนุกรรมกำร 
  5. รองศำสตรำจำรย์ปำริฉัตร  หงสประภำส       อนุกรรมกำร 
  6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธิติ  บวรรัตนำรักษ์       อนุกรรมกำร 
  7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัฐชำติ  มงคลนำวิน       อนุกรรมกำร 
  8. นำยณัฐพงษ์  พัฒนพงษ์         อนุกรรมกำร 
  9. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนกำรอุดมศึกษำ        อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 10. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักนโยบำยและแผนกำรอุดมศึกษำ           ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 11. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักนโยบำยและแผนกำรอุดมศึกษำ           ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2558  

 

                         (รองศำสตรำจำรย์ คุณหญิงสุมณฑำ  พรหมบุญ) 
                                ประธำนกรรมกำร 
                         คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ที่ 28/2559 

เร่ือง แต่งตั้งอนุกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) (เพิ่มเติม) 
................................. 

 

 อนุสนธิค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำที่ 16/2558 ลงวันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) และมติคณะกรรมกำร         
กำรอุดมศึกษำ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 ให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574)  เพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. รองศำสตรำจำรย์เอกสิทธิ์  สมสุข          อนุกรรมกำร 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณรงค์  พทุธิชีวิน         อนุกรรมกำร 
 3. ผู้แทนส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ         อนุกรรมกำร 
 4. ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ        อนุกรรมกำร 
 5. ผู้แทนส ำนักงบประมำณ           อนุกรรมกำร 
 

 ฉะนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งอนุกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2574) เพิ่มเติม จ ำนวน 5 รำยข้ำงต้น 

  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วนัที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2559  

       สั่ง ณ วนัที่ 5 สิงหำคม พ.ศ. 2559  
 

     

 

      (รองศำสตรำจำรย์ คุณหญิงสุมณฑำ  พรหมบุญ) 
                         ประธำนกรรมกำร 
                   คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
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