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บทน ำ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  

และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 11 ก าหนดให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

จัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบในการด า เนินงาน 

ของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนของการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ ทั้งในมิติ

ของสมรรถนะอันเกิดจากความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง  ๆ และในมิติของคุณธรรมจริยธรรม  

อันเป็นประเด็นส าคัญในล าดับต้น ๆ ที่นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับได้ให้ความส าคัญ

และก าหนดให้จ าเป็นจะต้องเร่งพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุผล  

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงควรมีการวางแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งในระบบ

(Aged Group) และนอกระบบอุดมศึกษา (Non – Aged Group) ให้มีความชัดเจน โดยต้องสอดคล้อง 

และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาตามที่แผนยุทธศาสตร์และนโยบายในทุกระดับก าหนด  

บนพื้นฐานของความเหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละกลุ่มและช่วงวัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 

ช่วงชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล ตลอดจน 

ความหลากหลายทางการเรียนรู้เพื่อวางรากฐานให้ก าลังคนของประเทศมีคุณลักษณะของความเป็นพหุปัญญา 

(Multiple Intelligence) และส่งเสริมให้สังคมไทยมีบรรยากาศของความหลากหลายและเป็นอิสระ 

ทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการคงไว้ซึ่งหลักสิทธิและเสรีภาพในด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดสังคมอุดมปัญญา 

อย่างแท้จริง 

ดังนั้น แผนด้านการอุดมศึกษาไม่ใช่เพียงการขับเคลื่อนภาคอุดมศึกษา เพื่อการผลิต 

และพัฒนาก าลังคนทั้งในวัยเรียนที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่วัยท างาน (Manpower) ให้มีองค์ความรู้ทางวิชาการ 

ทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมต่อการท างานที่ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน (Soft & Hard Skills) ตลอดจนการจัดการศึกษาส าหรับวัยท างานที่ประสงค์จะกลับเข้าสู่ระบบ

อุดมศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในระดับที่สูงขึ้นไป หรือเพื่อแสวงหาความรู้เสริมสร้างสมรรถนะ

เพิ่มเติมตามความสนใจ อันจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงต่อการสร้างโอกาสเป็นใบเบิกทางในการเข้าสู่

ตลาดแรงงาน การพัฒนาทักษะการท างาน การเปลี่ยนสายงาน (Re Skills & Up Skills) แต่ยังรวมไปถึง 

แนวทางการจัดการศึกษาในลักษณะ Sandbox น าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาก าลังคนรูปแบบใหม่ 

การพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูง อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (Brainpower) ให้ได้รับ

การพัฒนาและเปิดโอกาสเพื่อการสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทิศทาง 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

การพัฒนาประเทศ การสร้างระบบนิเวศวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building)  

ที่ เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education)  

และการจัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation) ให้มีความเข้มแข็งสามารถด าเนิน

พันธกิจเป็นไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มสถาบัน เพื่อขับเคลื่อสถาบันอุดมศึกษาขึ้นสู่ระดับโลก  

(Word University Ranking) ซึ่งย่อมมีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 

ในด้านการเพิ่มขีดสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ที่จะน ามาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ในภาพรวม การลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในวงกว้างให้มีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะ

เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการก าหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาและการส่งเสริมการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการวิเคราะห์

เป้าหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับอุดมศึกษาที่แท้จริงของประเทศผ่านกระบวนการศึกษา

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยเฉพาะนโยบายและแผนที่เกี่ยวกับ 

การพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อน าข้อมูลรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์แต่ละนโยบาย 

รวมทั้งบริบทของอุดมศึกษา ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ  

มาประมวลผลเชื่อมโยงจนสามารถสังเคราะห์ ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ แนวทาง เป้าหมายก าลังคน

ระดับอุดมศึกษาที่ประเทศต้องการ รวมทั้งจะสะท้อนการน าพันธกิจของอุดมศึกษา ทั้งการผลิตและพัฒนา

ก าลังคน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ (Engine for Growth) ในฐานะเป็นมันสมองอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษำ 

1.1  สภำพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุดมศึกษำ 

วิวัฒนาการต่อการพัฒนาระบบอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการอยู่อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเหมาะสมกับการยกระดับก าลังคนของประเทศ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนในสังคม รวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกอุดมศึกษาจึงมีผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโอกาสที่ท้าทายให้อุดมศึกษาเป็น 
ก าลังหลักต่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ  และอาจเป็นอุปสรรคฉุดรั้ง 
การพัฒนา หากอุดมศึกษายังคงล่าช้าไม่สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงจะประสบกับกับดักสภาพปัญหา 
ที่เข้ามาผลกระทบได้ ดังนั้นภายใต้สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน จึงต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งจาก
ภายในและภายนอก เพื่อเตรียมรับมือและสร้างโอกาสให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  

ปัจจัยภำยนอก :  

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรและสังคม สะท้อน
ผลกระทบต่ออุดมศึกษาอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากอัตราการเกิด
ของประชากรไทยที่ลดลงต่อเนื่อง จากผลการจัดอันดับ 
Human Capital Index 2016 ของ WEF ประเทศไทยถูกจัดอันดับ
ที่ 48 จาก 130 ประเทศ เมื่อเทียบเคียงกับขนาดและข้อมูล
เชิงคุณภาพกับนานาชาติแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพ 
ของประชากรไทยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังต้องการการพัฒนา 
อีกทั้ง ประเทศไทยก าลังสูญเสียก าลังแรงงานออกจากระบบ
การท างานอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับประเทศได้  ซึ่งจะส่งผลต่อระบบอุดมศึกษาในแง่
ประชากรในวัยอุดมศึกษามีจ านวนลดลงจนกระทบต่อต้นทุน
และรายได้ ในการด า เนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  
และรูปแบบการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้น
การสร้างบัณฑิตยุคใหม่ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม บริการและสังคมเพื่อทดแทนแรงงาน 
ที่ขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ภำพที่ 1.1  ร้อยละของการขยายตัวของประชากรไทย 

ตั้งแต่ ค.ศ. 1952 - 2017 

ภำพที่ 1.2  ปิรามิดแสดงโครงสร้างประชากรไทย

เปรียบเทียบระหว่าง ค.ศ. 1999 กับ ค.ศ. 2019  ฉบั
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

ประกอบกับแนวโน้มและโอกำสทำงเศรษฐกิจของประเทศ แม้จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากประเทศ 
ด้อยพัฒนามาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงในปี พ.ศ. 2558 แต่สภาพปัญหาที่เรื้อรัง อาทิ  
การกระจุกตัวของทรัพยากรอยู่ในพื้นที่เขตเมือง ประชากรส่วนใหญ่ขาดโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรจนเกิด 
การเคลื่อนย้ายกลุ่มคนเข้าสู่สังคมเมือง การเร่งรัดพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมือง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
ยังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจจากความไม่เข้มแข็งของปัจจัยภายในประเทศ  
รวมกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของโลกยังคงเป็นตัวกีดกันความก้าวหน้า อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจของ
ประเทศยังต้องพึ่งพาการส่งออกและการเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของนักลงทุนต่างชาติ ท าให้ต้อง
เผชิญการแข่งขันเพื่อแย่งชิงการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ซึ่งมีต้นทุนต่อปัจจัยการผลิตต่ ากว่าประเทศไทย 
จากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจจึงเป็นโจทย์ท้าทายให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางเพื่อยกระดับ
การแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสู่ยุค 4.0  โดยใช้กลไกการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ควบคู่กับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ มี
ศักยภาพสูงขึ้น มีความเป็นสากล  
เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ เ มื่ อ เ ที ย บ เ คี ย ง 
สมรรถนะกับประเทศต่าง ๆ ในโลก 
เพื่อใช้เป็นปัจจัยทดแทนการสูญเสีย 
ข้อ ได้ เปรี ยบด้ านต้นทุนแรงงาน 
บทบาทอุดมศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการผลิตก าลังคน
และเป็นแหล่ งสร้ า ง องค์ความรู้  
งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กำรเข้ำมำของกระแสโลกำภิวัฒน์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการสร้างบทบาทในเวทีโลกอีกหลาย ๆ มิติของไทย ซึ่งส่งผลต่อ 
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ประชาชนพลเมือง เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารไปทั่วทุกมุมโลก อันเป็นค าจ ากัด
ความของค าว่า “โลกไร้พรมแดน” และทุกประเทศในโลกได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงต่อปัจจัยนี้เป็นอย่างยิ่ง 
การจัดอันดับความเป็นโลกาภิวัฒน์ของประเทศต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2560 ของ KOF Swiss Economic Institute 
(องค์ประกอบความเป็นโลกาภิวัฒน์ 3 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง) จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44 
จาก 207 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถในการรองรับการเคลื่อนย้ายประชากร ทรัพยากร  
การลงทุน มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมในเวทีโลก ซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับการจัดการศึกษา
เป็นอย่างมากต่อบทบาทความเป็นนานาชาติให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยมีการจัดอันดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผ่านตัวชี้วัดที่ เป็นสากลสะท้อนมิติการพัฒนาของอุดมศึกษาในแต่ละประเทศ ส่งผลต่อแนวคิดการผลิต 
และพัฒนาคนในประเทศ เช่น กระแส 21st Century Skills และอิทธิพลของดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digitization)  
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

รูปแบบการใช้ชีวิตแบบปัจเจกบุคคล (Individualization) และการอยู่โดยพึ่งการอาศัยกัน (Commonization) 
อุดมศึกษาจึงต้องปรับตัวเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตก าลังคน 
ที่มีศักยภาพแข่งขันได้ในตลาดแรงงานโลกอย่างแท้จริง และส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายก าลังคนอุดมศึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้น ากลับมา 
พัฒนาประเทศ  

จากปัจจัยแวดล้อมภายนอกในข้างต้นจะตระหนักได้ถึงความส าคัญของควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงเทคโนโลยีภายในประเทศที่ต้องปรับเปลี่ยนสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ( Industry 4.0 ประกอบด้วย  
Cyber – Physical System  Internet of Things และ Cloud Computing)  เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย
ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง โดยภาคอุตสาหกรรมไทยได้จ าแนกกลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบันออกเป็น  
3 กลุ่มใหญ่ตามมูลค่าทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ได้แก่ กลุ่ม First S – Curve  
กลุ่ม New S – Curve และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูปใช้เทคโนโลยีแบบเดิมและการเติบโตมีจ ากัด  
ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)  
และเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
วิธีท างานของภาคธุรกิจ ความต้องการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การขยายตัวของผู้ใช้
อินเตอร์เน็ต การปรับรูปแบบเศรษฐกิจ
ของประเทศเข้ าสู่ เศรษฐกิจดิจิทั ล 
(Digital Economy)  และการ เรี ยนรู้ 
ผ่ า น สั ง ค ม ดิ จิ ทั ล ( Digital Society)  
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ในภาคอุตสาหกรรมยั งคงมีนั ยต่อ 
การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้
ใ ห ม่  ๆ  ร อ ง รั บ ก า ร เ ปลี่ ย นผ่ า นสู่ 
การ ใช้ เ ทค โน โลยี แบบบู รณาการ 
ศาสตร์ขั้นสูงขึ้น รวมถึงการก าหนด 
กลุ่ ม อาชี พ ใหม่ ขอ งคนยุ ค ใหม่ ให้ 
ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม  
อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ยังเป็นโอกาสในการเพิ่มช่องให้ประชาชน
ทุกวัยได้เข้าถึงการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าจากมิติรายได้และมิติเชิงพ้ืนที่ ซึ่งผลกระทบต่อทิศทางการผลิต
ก าลังคนของอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องผลิตบัณฑิตให้มีทักษะอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดงาน 
  

   ภำพที่ 1.4  กลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต ฉบั
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

ส่วนกำรปรับเปลี่ยนบทบำทภำครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ซึ่งก าหนดให้รัฐบาลจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง  ๆ รวมถึง 
ด้านการศึกษาเพื่อเป็นหลักประกันแนวทางพัฒนาของประเทศให้เกิดทิศทางที่ชัด เจน ส่งผลให้บทบาท
การศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปโดยให้ความส าคัญกับการปฏิรูประบบการศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย 
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
จากทุกภาคส่วนซึ่งต้องครอบคลุมถึงการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) การผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน การยกระดับสถาบันการศึกษาเพื่อเทียบเคียงกับนานาชาติ การใช้การศึกษา
เข้าลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม การพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (Digitalizaiton for 
Educational and Learning Reform) และการบริหารการจัดการศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล บทบาท 
ของอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังคงท าหน้าที่เป็นหัวรถจักร
ของการพัฒนาประเทศ (New Growth Engines) โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่พึงประสงค์ (Desired Characteristics) มุ่งเป้าผลิตก าลังคนให้ตอบสนองความต้องการ 
ของประเทศและใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ  
ลดความซ้ าซ้อนทางกลไกภาครัฐและบริหารอุดมศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยถ่วงดุลอ านาจระหว่าง
หน่วยก ากับดูแล (Regulator) กับหน่วยงานผู้ให้บริการ (Providers)  
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

ปัจจัยภำยใน :  

จากคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำเป็นมุมมองที่สะท้อน
ให้ เห็ นความส า เ ร็ จและไม่ ส า เ ร็ จ 
ของการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม 
ด้านผู้ เรียน การวิจัยและนวัตกรรม 
การบริการวิชาการแก่สั งคม และ 
การบริ ห ารจั ดการสถาบั น  ซึ่ ง ใน
เบื้องต้นสามารถวิ เคราะห์คุณภาพ
บัณฑิต  จากรายงานสภาพปัญหา
แ ร ง ง าน ขอ งสถ านประกอบก า ร 
ที่ต้องการใช้บัณฑิตแต่ไม่สามารถคัดเลือกได้ แต่ขณะเดียวกันยังคงปรากฏอัตราว่างงานของบัณฑิตอยู่  
จึงสะท้อนให้ เห็นถึงปัญหาช่องว่างระหว่างระดับความสามาร ถของบัณฑิตกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ อีกทั้ง นายจ้างยังมีมุมมองต่อคุณสมบัติของบัณฑิตที่ยังขาดทักษะคนและสังคม  
(Soft Skills) โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้  ซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัย พบว่าสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งการผลิตผลงานวิจัยทางวิชาการ 
รวมถึงการน างานวิจัยไปถ่ายทอดเพื่อใช้ประโยชน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังกระจุกตัวอยู่เพียงบางสถาบัน 
และในขณะเดียวกันบางสถาบันไม่มีผลงานในระดับนานาชาติเลย อีกทั้ง  ปัญหาความสมดุลระหว่าง 
ภาระงานวิจัยกับภาระงานสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้ง ศักยภาพด้านการวิจัยยังคงเป็นอุปสรรค 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เกิดการแข่งขันในระดับสากลหรือ
นานาชาติมากยิ่งขึ้น จึงท าให้ผลการจัดอันดับ (University Ranking) ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในเวทีโลก 
เป็นส่วนสะท้อนคุณภาพได้เช่นกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์อันดับมหาวิทยาลัยในโลก พบว่า อันดับมหาวิทยาลัยไทย 
มีแนวโน้มลดลงจากการจัดอันดับของ QS และ THE แต่ในบางสาขาวิชามีแนวโน้มอันดับที่ดี   

แม้ว่ากำรเข้ำถึงบริกำรอุดมศึกษำสามารถวิเคราะห์จากอัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา 
(Higher Education Enrollment Rate)  โดยหมายถึ งอัตราส่วนของจ านวนนักศึกษาที่ ก าลั งศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา (ไม่จ าแนกอายุ) ต่อจ านวนประชากรรวมของประเทศ อายุ 18 -22 ปี ของคนไทย  
พบว่าการเข้าถึงบริการอุดมศึกษามีสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
แต่ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจะท าให้จ านวน
นักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องแข่งขันกันดึงดูดผู้เรียนมากขึ้นประกอบกับเผชิญ
ความเสี่ยงทางการเงิน  

ภำพที่ 1.6  เปรียบเทียบจ านวนผู้ว่างงานจ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ควำมเท่ำเทียมและควำมเป็นธรรมยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากนักศึกษา 
จากครอบครัวรายได้สูงมักเรียนเก่งและได้รับโอกาสเรียนในสถาบันอุดมศึกษาคุณภาพสูงของรัฐซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาต่ ากว่า โดยภาครัฐให้การสนับสนุนนักศึกษาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยด้วยกลไกกองทุน 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แต่กลไกดังกล่าวยังคงประสบปัญหาจากการไม่มีงานท าหรือท างานต่ าระดับ  
ซึ่งค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพท าให้ไม่สามารถช าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงกลายเป็นปัญหา
เกี่ยวพันระหว่างภาระทางงบประมาณแผ่นดินและอุปสรรคกีดกันโอกาสการเข้าถึงการศึกษา รวมถึงสะท้อนว่า

คุณภาพการจัดการศึกษาไม่สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างที่ควรเป็น 
ในส่วนของการจัดการศึกษาส าหรับ 
ผู้พิการในระดับอุดมศึกษายังคงมี
ปัญหาด้านการวางระบบสนับสนุน 
ผู้พิการและความเข้าใจของบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้เกิด
ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับ
นักศึกษาปกต ิ

 

ประสิทธิภำพกำรบริหำรของทั้งระบบอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษายังเป็นประเด็น 
ที่ส าคัญต่อการพัฒนา เช่น ระบบการวางแผนต้องสอดคล้องกับระบบการจัดสรรงบประมาณ ขาดระบบ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานในระบบอุดมศึกษาท าให้ไม่สามารถชี้น าให้เห็น
ความส าเร็จของการจัดการอุดมศึกษาทั้งระบบได้ ในส่วนของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศยังขาดคุณภาพที่ดี 
ที่ถูกต้องและทันสมัยเป็นปัจจุบัน  ขาดการวิเคราะห์ดัชนีวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต ตลอดจน
ความสูญเปล่าทางการศึกษา ขาดระบบการประเมินผลด้านการวิจัยในภาพรวมของประเทศ ระบบการจัดสรร
งบประมาณไม่สามารถสร้างเงื่อนไขในการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพบนฐานทรัพยากร  
ที่มีต้นทุนอย่างเหมาะสม รวมถึงขาดการวางแผนด้านก าลังคนในแต่ละสาขาวิชา สะท้อนว่าระบบบริหาร 
ของสถาบันอุดมศึกษามีลักษณะอ่อนแอปรับตัวล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และโลกาภิวัฒน์  
  

ภำพที่ 1.7 ตัวเลขคนจนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ฉบั
บร่
าง 

ห้า
มอ้
างอ

ิง



 
P a g e  | - 9 - 

(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

กำรตอบสนองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เป็นความท้าทาย 
ของอุดมศึกษาที่จะต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อที่จะสามารถผลิตก าลังคนได้ตรงกับความต้องการแรงงาน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่  
การท างานจริงทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ ตลอดจนชุมชนและประชาสังคม 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันขับเคลื่อนประเทศได้ตามเป้าหมาย  
  

51. Thai 

Global Innovation Index 2017- Global Ranking 

ภำพที่ 1.8 Global Innovation Index 2017 Global : Rangking 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษำ 

1.2  นโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยอันมีผลกระทบต่ออุดมศึกษา ในข้างต้นนั้น  
ท าให้ทราบถึงแนวโน้มที่อุดมศึกษาต้องปรับตัวในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
และนโยบายส าคัญทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะเป็นส่วนเชื่อมโยงทิศทาง 
การพัฒนาประเทศสู่การก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางของระบบอุดมศึกษา ตลอดจนถึง 
การก าหนดแนวทางการผลิตก าลังคนของประเทศได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงสรุปสาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์และนโยบายหลักที่น ามาวิเคราะห์ ดังนี ้

1. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 อันเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย 
ท าหน้าที่เป็นกรอบช้ีน าทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติตลอดระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์
และเป้าหมายการพัฒนาโดยยึดคติพจน์ของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังปรากฏรายละเอียด 
ในภาพที่ 1.9 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 

ในระยะยาวการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศต้องครอบคลุมการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ แก้ไขปัญหาและเสริมจุดอ่อนอันเป็นปัจจัยฉุดรั้งการพัฒนา ดังนั้น เพื่อให้ทิศทาง 
ของประเทศมีแนวทางตอบโจทย์เป้าหมายอย่างชัดเจนในทุกมิติ ยุทธศาสตร์ส าหรับขับเคลื่อนจึงประกอบด้วย 
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่   

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง  (1) ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข (2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับ 
การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) การบริหารจัดการความมั่งคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  (1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน 
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่  4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  (1)  สร้างความเป็นธรรม  
และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ (2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาส 
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และ (3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงควำมเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (1) อนุรักษ์ 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนมีสมดุล  
(2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนา  
สังคมเศรษฐกิจของประเทศ (3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ และ (4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส (2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส  
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ของประเทศ 

ภำพที่ 1.9 : วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580  
ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580, ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

2. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัดของ 
การพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้ชัดเจนขึ้น โดยแบ่งช่วงระยะเวลาของการพัฒนาออกเป็น 4 ช่วง 
ช่วงละ 5 ปี อันจะท าให้ทิศทางการพัฒนามีความยืดหยุ่น พร้อมทั้ง สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลา และสามารถปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไดจ้ าแนกตามประเด็นการพัฒนาออกเป็น 23 ประเด็น 

ในส่วนของการขับเคลื่อนแผนแม่บทผ่านภารกิจด้านการอุดมศึกษา ได้ค านึงถึงบทบาท 
ในเชิงนโยบายและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องจากแผนแม่บท
จ านวน 17 ฉบับ ดังนี ้ประเด็นความมั่นคง ประเด็นการต่างประเทศ ประเด็นการเกษตร ประเด็นอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต ประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ประเด็นศักยภาพการกีฬา ประเด็นพลังทางสังคม ประเด็นเศรษฐกิจ
ฐานราก ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  จากสาระส าคัญในแผน
แม่บททั้ง 17 ฉบับข้างต้น สามารถสังเคราะห์เป็นบทบาทของอุดมศึกษาต่อการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บท
ได้ดังนี้  
กำรสร้ำงคนไทยให้มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดี  
โดยเพิ่มประสิทธิภาพกลไก แนวทางและระบบ 
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้เอื้อต่อ 
การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาที่รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงในหลายปัจจัย เช่น การลดลง
ของจ านวนประชากร แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ดิจิทัล  ความคาดหวั งต่อคุณภาพของบัณฑิต 
ที่ตอบโจทย์ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ และโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น  
หากอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายหลักในการสร้าง 
และพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพแล้วจะสามารถ 
ตอบโจทย์ประเด็นพัฒนาภายใต้แผนแม่บท 

ในหลายฉบับ อันเนื่องจากคนคือปัจจัยหลักของ 
การพัฒนาประเทศ 
กำรจัดระบบรองรับกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หมายรวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ 
การสร้ างโอกาสการเข้ าถึ งทางการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา จัดท า Credit Bank เพื่อเปิดกว้างให้
รูปแบบการศึกษาสัมพันธ์กับกระบวนการใช้ชีวิต
ของคนในศตวรรษที่ 21 ก าหนดทิศทางรองรับ 
การพัฒนาทักษะก าลังแรงงานและทักษะส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ 
กำรสร้ ำ งและพัฒนำองค์ ควำมรู้  ง ำนวิจั ย 
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง
จ า เป็ นต้ อ ง ใ ช้ วิ ทยาศาสตร์ และ เทค โน โลยี 
เข้าผลักดันขีดความสามารถในทุกมิติของประเทศ  
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

ดังนั้น  หลายภาคส่วนจึ งคาดหวั งต่อบทบาท 
ของอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหล่งวิทยาการและบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญช่วยยกระดับคุณภาพและแก้ไขปัญหา 
อาทิ การส่งเสริมวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ
เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ต่อยอดโครงสร้าง
พื้ นฐานให้ เป็นแหล่ งสนับสนุนการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการน า
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริม
อุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมีมูลค่าเพิม่ เป็นต้น 
กำรส่งเสริมสถำนะและบทบำทของประเทศไทย
ในประชำคมโลกผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศจากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย การเสริมสร้าง
ความร่วมมือในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของคนไทยและดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถ 
ในต่างประเทศ โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน 
สถำบันอุดมศึกษำเป็นกลไกส ำคัญขับเคลื่อน
ประเด็นแผนแม่บทผ่ำนพันธกิจกำรให้บริกำร
วิชำกำร โดยน าองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ภาคชุมชน 
ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม อาทิ ร่วมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร  
ร่วมพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเตรียมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เสริมสร้างศักยภาพ
ในธุรกิจการท่องเที่ ยว รวมทั้ ง ให้ความรู้ทาง 

ด้านการพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า จดทะเบียน 
ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง  ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า  
และภูมิปัญญา อีกทั้ ง  ให้ภาคการศึกษาเป็น
เ ค รื อ ข่ า ยส า คั ญ เ ชื่ อ ม โ ย งกล ไกก า รพัฒนา 
ระดับพื้นที่ ประชาชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐ 
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรเพื่อตอบสนอง 
กำรปฏิรูประบบรำชกำร ทุกหน่วยในระดับอุดมศึกษา
ต้องยึดถือต่อหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมให้
เจ้ าหน้าที่ปฏิบัติ งานอย่างโปรงใส เป็นธรรม 
ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้  ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ 
และโครงสร้างขององค์กรให้เอื้อต่อการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ด้วยวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ จัดท างบประมาณ
ตอบสนองต่ อ เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ ชาติ  
ก าหนดให้ มี การติ ดตามประ เ มิ น ผลสั ม ฤทธิ์ 
การด าเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เ ข้ ามามี ส่ วนร่ วม ในการติ ดตามประ เมิ นผล  
และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผล 
ในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ 
ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระบบคุณธร รมอย่ า งแท้ จ ริ ง  
และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะ 
การคิ ดวิ เ คราะห์  และการปรับตั ว ให้ทั นต่ อ 
การเปลี่ ยนแปลง สร้ างผู้ น าทางยุทธศาสตร์ 
ในหน่วยงานภาครั ฐทุ กระดับให้ เป็นผู้ น าที่ มี 
ความคิดเชิงกลยุทธ์ พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐ
ผ่ านการน า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลมาประยุ กต์ ใช้ 
และให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

3. แผนกำรปฏิรูปประเทศ  

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   
เพื่อขับเคลื่อนเร่งรัดประเด็นส าคัญและปลดล็อคข้อจ ากัดในการด าเนินงานแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
ในสังคมไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ผ่านกลไกการจัดการศึกษาที่เป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งได้สรุปสาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศไว้ ดังนี ้

1 .   แผนกำรปฏิ รู ปประ เทศ ด้ ำนกำร เมื อ ง  
มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย์ 
ทรงเป็นประมุข  กิจกรรมของพรรคการเมือง 
ต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และมีกลไก
ก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมือง ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง รวมถึงมีกลไกแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  

2.  แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน จัดท าขึ้นเพื่อต้องการปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
ให้เป็น “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน”  
โดยมี เป้าหมายการจัดการภาครัฐให้ เปิดกว้ าง 
และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล โครงสร้างของ
องค์กรมีขนาดกะทัดรัดแต่แข็งแรงด้วยระบบบริหาร
และบริการประชาชนบนฐานดิจิทัลอย่างโปร่งใส 
ทันสมัยและรวดเร็ว บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพสูง 
และหน่วยงานภาครัฐต้องสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน่ในหน่วยงานและภาคสังคม 

3.  แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย มีกรอบ
การด า เนินการตามวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นหลัก  
โดยพิจารณาประกอบกับกลไกการปฏิรูปกฎหมาย 
ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ซึ่ งก าหนดเป็นเป้าหมายหรือ 

ผลอันพึงประสงค์เพื่อให้มีกลไกต่าง ๆ อาทิ กลไก 
การออกกฎหมายที่ดีเท่าที่จ าเป็น กลไกการตรา
กฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและเพิ่มความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ กลไกการเข้าถึงกฎหมาย
ของประชาชน ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมเสนอร่าง
กฎหมายและด้านความรู้เข้าใจในระบบกระบวน 
การยุติธรรม การยกเลิกและปรับปรุงกฎหมาย 
ที่ ล้ า สมั ย เป็ นอุ ปสร รค  พัฒนากระบวนการ 
ทางกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ ใช้เทคโนโลยี   
เข้ามามีส่วนสนับสนุนมากขึ้น รวมถึงการปฏิรูป 
การเรียนการสอนเพื่อสร้างและพัฒนานักกฎหมาย 
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ด ี

4.   แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำร
ยุติธรรม ก าหนดเป้าหมายให้การด า เนินงาน 
ในทุกขั้นตอนมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไก 
การบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีอรรถคดีให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมโดยเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ในส่วน 
ของการบริหารงานยุติธรรมต้องเกิดกระบวนทัศน์ 
เพื่อให้สังคม โดยปรับปรุงระบบนิติวิทยาศาสตร์ 
ให้มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งอ านวย
ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ด้ ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก  ร ว ด เ ร็ ว  
ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน อีกทั้ง กระบวนการ
ยุติธรรมต้องมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

5.  แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ จะส่งผล
ใ ห้ เ กิ ด ผ ลิ ตภ าพสู ง ขึ้ น  ( higher productivity) 
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น 
(more competitive) การเติบโตอย่างครอบคลุม 
ทั่วทุกภาคส่วน (more inclusive) และอย่างยั่งยืน 
(more sustainable)  และสถาบันทางเศรษฐกิจ 
มีสมรรถนะสู ง  (high performance economic 
institution) 

6.  แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ก าหนดกรอบการปฏิรูปครอบคลุม
ด้านทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ ได้แก่ ทรัพยากร
ทางบก ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม  
และระบบบริหารจัดการ ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ ผ่านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
บนความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

7.   แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข  
มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแล
สุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่จ าเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ เอื้ อต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็น
เอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี 

8.  แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพ
ระหว่ าง เสรีภาพของการท าหน้าที่ ของสื่ อบน 
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  แ ล ะ ก า ร ใ ช้ พื้ น ที่ ดิ จิ ทั ล 

 
เพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน 
ด้วยความเชื่อว่า เสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพ
ของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย  

9.  แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม เพื่อให้คน
ไทยมี ก า รปรั บ เ ปลี่ ย นพฤติ ก ร รม ไปสู่ ก า ร มี 
จิตสาธารณะเพิ่มขึ้นและมีหลักประกันทางรายได้ 
ในวัยเกษียณที่ เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ สั งคมไทยเป็นสั งคมแห่ งโอกาสและ 
ไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม
ที่ บู รณาการทุ กหน่ วยงานและ เปิ ด โอกาสให้
ประชาชนสามารถ เข้ าถึ ง ได้  ชุ มชน/ท้ อ งถิ่ น 
มีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท างาน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้  

10.  แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน ส่งผลให้
กระบวนการแข่งขันด้านกิจการพลังงานมีความเป็น
ธรรมมากขึ้นภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม พลังงาน
ของประเทศมีความมั่นคง เพียงพอต่อประชาชน 
ทุกคนและทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและได้รับ 
การบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่ เป็นธรรม  
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจะช่วยยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพลังงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล การวางแผนและเตรียมความพร้อม
ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเติบโต 
ของพลังงานทางเลือก  

11.   แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนี 
กา ร รั บ รู้ ก า รทุ จ ริ ต  ( Corruption Perceptions 
Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579
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12. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผล

ตามยุทธศาสตร์ชาติก าหนดไว้ โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาไทย ประกอบกับข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
การศึกษาของหน่วยต่างๆ ก าหนดเป็นแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง จ าแนกเป็น 29 ประเด็น ดังน้ี 

เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้
โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็น
ปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก ่
1)  การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2)   การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัด
การศึกษา 
3)  การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4)  การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาต ิ
5)  การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาต ิ

เรื่องที่  2 :  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและ 
เด็กก่อนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น ได้แก่  
1)  การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย 
2)  การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

เรื่ องที่  3 :  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา มีประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก ่
1)   ก า รด า เนิ นการ เพื่ อ ลดความ เหลื่ อมล้ า 
ทางการศึกษา 
2)  การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคล 
ที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการ
ดูแลเป็นพิเศษ 
3)  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่
ห่างไกล หรือในสถานที่ศึกษาที่ต้องมีการยกระดับ
คุณภาพอย่างเร่งด่วน 

เรื่องที่  4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต  
คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก ่
1)   การผลิตครู  และคัดกรองครู  เพื่อให้ได้ครู 
ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ 
และมีจิตวิญญาณของความเป็นคร ู
2)  การพัฒนาวิชาชีพครู 
3)  เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า 
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
4)  การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
5)  องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
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เรื่องที่  5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็นได้แก ่
1)   การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัด 
การเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2)   การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
และจริยธรรม 
3)  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติ
และระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
4)  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
5)  ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการ 
ของผู้เรียน 
6)  การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
7)  การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ  
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
8)  การจัดตั้ งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้
แ ห่ ง ช า ติ  ( National Institute of Curriculurm 
and Learning) 

เรื่องที่  6 :  การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน 
ในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับ

คุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูป 3 ประเด็นได้แก ่
1)  สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร 
และจัดการศึกษา 
2)  พื้นที่นวัตกรรมศึกษา 
3)  การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องที่  7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization 
for Educational and Learning Reform)
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก ่
1)  การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Learning 
Reform :  National Digital Learning Platform 
(NDLP)) 
2)  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data 
for education) 
3)   ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ดิ จิ ทั ล  
(digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล 
( digital literacy)  ค ว า ม ฉ ล า ด รู้ ส า ร ส น เ ท ศ 
(information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) 
เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรม 
ที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท และจริยธรรม
เกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ท าหน้าที่เป็นแผนขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในห้วงระยะ 5 ปีแรก  
เพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
แห่งอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้า “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อไป ซึ่งก าหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไว ้10 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ
ทุนมนุษย์ มุ่งพัฒนาปรับเปลี่ยนให้คนไทยส่วนใหญ่ 
มีทั ศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทั ดฐานที่ ดี 
ของสั งคมเพิ่ มขึ้ น  คนในสั งคมไทยทุกช่ วงวัย 
มี ทั กษะ  ความรู้  แ ละความสามารถ เพิ่ ม ขึ้ น  
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 
และสามารถเรียนรู้ ด้ วยตนเองอย่ างต่อ เนื่ อง 
ตลอดจนสถาบันทางสั งคม  มี ค วาม เข้ มแข็ ง 
และมี ส่ วนร่ วม ในการพัฒนาประ เทศเพิ่ มขึ้ น 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและ 
ลดควำม เหลื่ อมล้ ำ ในสั งคม  มุ่ ง เน้นการลด 
ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ 
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งการแก้ไข
ปัญหาความยากจน อันเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนา
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ตลอดจนเพิ่มโอกาส 
การเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
เ พิ่ ม ศั ก ยภาพชุ ม ชนและ เ ศ รษฐกิ จ ฐ านร าก 
ให้มีความเข้มแข็ง  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นการขับเคลื่อน 
ให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
โดยให้การลงทุนภาครั ฐและเอกชนขยายตั ว 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัว 

เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ รักษาเสถียรภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็ง
ให้ผู้ผลิตทุกระดับธุรกิจ 

ยุ ท ธศำสตร์ ที่  4  ก ำ ร เ ติ บ โ ตที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  มุ่งเน้น 
การรักษาฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
สร้างความมั่นคงด้านน้ าโดยบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ
ในการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวเพื่อลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการรับมือภัยพิบัติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน  
ให้ความส าคัญในการปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ สร้างความสมานฉันท์สามัคคีของ
คนในชาติ ลดปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ได้รับโอกาสต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต นอกจากนั้น 
มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือ 
ภัยคุกคามทั้งทางทหาร หรือแม้กระทั้งภัยคุกคาม
ด้ านอื่ น  ๆ  ตลอดจนต้ อ งพัฒนา ให้ แผนงาน 
ด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่  6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ  
กำรป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคม ให้ความส าคัญกับลดสัดส่วนค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพ
ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ร ว ม ทั้ ง  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  ตลอดจน เพิ่ ม คะแนน 
ดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้นและลดจ านวน 
การด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  

ยุทธศำสตร์ที่  7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
และระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ 
รวมถึงการพัฒนาด้านพลังงาน โดยการเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทน ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ 
ใ น ก า ร ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า  พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล  
โดยการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ
ดิ จิ ทั ลรายใหม่ เพิ่ มขึ้ น  และการพัฒนาระบบ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อรับมือ 
ต่อภัยคุกคามทางออนไลน์ ตลอดจนการพัฒนา 
ด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) โดยการขยายก าลัง
การผลิตน้ าประปาและกระจายโครงข่ายการให้บริการ
น้ าประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และบริหาร
จัดการลดน้ าสูญเสียในระบบส่งน้ าและระบบ
จ าหน่ายน้ า 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม มุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มแข็ง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  
แ ล ะ เ พิ่ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ ให้ความส าคัญมุ่งเน้นการลดช่องว่าง
รายได้ ระหว่ างภาคและมีการกระจายรายได้ 
ที่ เป็นธรรมมากขึ้น เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลาง 
ของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
ส าหรั บพื้ นที่ เ ศ รษฐกิ จหลั กมี ร ะบบการผลิ ต 
ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน 

ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
เพื่อกำรพัฒนำ มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่าย 
การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
และมีการใช้ประโยชน์ ได้ เต็มศักยภาพ มีระบบ 
ห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งท าให้ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ  
การค้า และการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค
อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยาย
จากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
ตลอดจนประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ
ในทุกระดับ  
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

5. นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำและกำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคน 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
เมื่อประมวลรายละเอียดค าแถลงนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา การผลิต
และพัฒนาก าลังคนของประเทศแล้ว จึงก าหนดเป็นประเด็นพัฒนาจ านวน 4 ประเด็น พร้อมด้วยแนวทาง
ด าเนินการของการอุดมศึกษาที่ต้องขับเคลื่อน โดยสรุปได ้ดังต่อไปน้ี 

ประเด็นพัฒนำ 1 : กำรเตรียมและพัฒนำคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
แนวทางด าเนินการ
1.1  ส่ ง เสริมหลักคิดที่ ถูกต้องโดยสอดแทรก 
การปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ของคนในชาติ  
คุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพ
กฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชา
และ ในทุ กกิ จกรรม   รวมถึ ง สร้ า งความสงบ 
และความปลอดภัยต่อภัยยาเสพติดตั้งแต่ระดับ
ชุมชน 
1.2  สร้างความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม
ประ เพณี วัฒนธรรมของประ เทศ เพื่ อ นบ้ าน 
โดยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับ
การส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
สากล เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

1.3  การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ ใหม่  ด้วยการปรับ
รูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนา 4 ทักษะ
ความรู้  ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21 
อาทิ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
ปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู 
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
และการจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้น  
1.4  พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ Lifelong 
Learning และการรองรับ Aging Society ผ่านระบบ
ดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด  

ประเด็นพัฒนำ 2 : กำรสร้ำงบทบำทด้ำนกำรอุดมศึกษำบนเวทีโลก 
แนวทางด าเนินการ  
2.1  สร้างบทบาทของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก
ผ่านการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
ในกรอบสหประชาชาติ และแสดงบทบาทประธาน
อาเซียนด้วยการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น 

ของอาเซียน ส่งเสริมกรอบความร่วมมือต่าง  ๆ  
เพื่อน าไปสู่การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน 
องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพ 
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

ประเด็นพัฒนำ 3 : ผลักดันขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย 
แนวทางด าเนินการ  
3.1  สร้างและพัฒนานักวิจัย องค์ความรู้ ผลงานวิจัย 
เ ท ค โ น โ ล ยี  น วั ต ก ร ร ม  โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของประเทศ  
3.2  พัฒนาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคตด้วยการต่อยอด

อุ ตสาหกรรม เป้ าหมายภาย ใต้ แนวคิ ด  BCG  
สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  
และวิสาหกิจชุมชน ให้มีทั กษะความสามารถ  
ทั้งในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างสรรค์
นวัตกรรม และความสามารถในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใชไ้ด้มากขึ้น 
3 .3  ผลิตและพัฒนาก าลั งคนเพื่ อตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

ประเด็นพัฒนำ 4 : ปฏิรูปกลไกกำรอุดมศึกษำ 
แนวทางด าเนินการ 
4.1  ก าหนดระบบที่ เอื้ อต่อการพัฒนาทักษะ 
และเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผล 
เพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียน
ที่ชัดเจน การสร้าง Career Path ส าหรับส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา 
ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การจัดให้มีระบบที่สามารถ 
รองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพ 
ของทุกช่วงวัย และการศึกษาแนวทางการพัฒนา 
เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต  
4.2  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาแก่ เด็ก 
ที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับ
โครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้องค์ความรู้ 
ของอุดมศึกษาเข้ามีส่วนร่วมจัดระบบการศึกษา 
แบบพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4 .3   ลงทุนในโครงข่ ายอิน เทอร์ เน็ ต เกต เวย์ 
และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ให้สามารถ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทาง เศรษฐกิ จ  สนับสนุนนโยบายด้ านสั งคม  
อาทิ การบริการด้านการศึกษา และการบริการ 
ด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
4.4  พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ โดยการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ 
ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว จัดอัตราก าลังและพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
อนุมัติให้เป็นระบบดิจิทัล พัฒนาโปรแกรมออนไลน์
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ พัฒนาระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
(Big Data) เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส่และสร้าง
ระบบธรรมาภิบาล ตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาบริการและตรวจสอบภาครัฐ 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

6. นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. 2563 - 2570 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขึ้น ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ มุ่งเน้นการพัฒนานโยบายส าหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพื้นที่และระดับประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
ที่มีข้อมูลสนับสนุน (Evidence – based Policy) โดยก าหนดเป้าหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Objectives)  รวมถึงประเด็นส าคัญ (Key Issues)  ในการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวัตกรรม ที่ยึดหลักเน้นความต้องการของผู้ ใช้ประโยชน์เป็นส าคัญ (Demand – driven)  
เพื่อ เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ดังน้ี 

 

วิสัยทัศน์ อววน.  

“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่  21 พัฒนำเศรษฐกิจที่กระจำยโอกำส 
อย่ำงทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงนวัตกรรมระดับแนวหน้ำในสำกล น ำพำประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว” 
 

หน่วยงานทุกภาคส่วนและทุกระดับในระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ าเป็นต้องมีบทบาทร่วมกันต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้บรรลุผล 
ในปี พ.ศ. 2570 โดยใช้กลไกด้านการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในลักษณะ
แพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ ประกอบด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKRs) เพื่อแปลงลงสู่แนวทางระดับต่าง ๆ ให้เกิดผล
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม  ดังภาพที่ 1.10 นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563  - 2570 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 
 
ภำพที่ 1.10  นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563  - 2570 ฉบั
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในแบบมหาวิทยาลัยตามแบบสากลจัดขึ้น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2459 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 103 ปี มีวิวัฒนาการของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2542 จนถึงการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในปี พ.ศ. 2562 โดยน าสถาบันอุดมศึกษา 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาสังกัดภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อให้การจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีจุดมุ่งเน้นในการผลิตก าลังคนชั้นสูงทั้งใน ระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้ง
การน างานวิจัยมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมให้เกิดความเข้มแข็งของการพัฒนาประเทศทั้งในมิติของสังค ม 
และเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน รวม 155 แห่ง มีผู้เรียน  
รวมทั้งสิ้นประมาณ 1.86 ล้านคน (ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ) การขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาของไทย
สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ช่วงระยะของการพัฒนา ที่มีจุดเน้นในการผลิตก าลังคนแตกต่างกันตามบริบทของ
การพัฒนาประเทศในขณะนั้น โดยในระยะที่ 1 สถาบันอุดมศึกษายังมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งจะเน้นการผลิตบัณฑิต
เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนระดับสูงในภาครัฐ เพื่อเข้ารับราชการเป็นหลัก ระยะที่ 2 เป็นการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคเกิดการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ  
ระยะที่ 3 เป็นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อมวลชน มีการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาระบบเปิดในรูปแบบ
ของตลาดวิชา เพื่อรองรับความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีจ านวนผู้จบการศึกษา  
ในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น และปัจจุบันระยะที่ 4 เป็นช่วงส าคัญเป็นช่วงของการรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย 
Thailand 4.0 ที่จะใช้ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะแหล่งที่รวมองค์ความรู้สร้างคนคุณภาพสูง  
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง  

 
ภำพที ่1.11 103 ปี การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษำ 

1.3  สถิติอุดมศึกษำ 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

1.  สถำบันอุดมศึกษำ 
กำรกระจำยตัวของสถำบันอุดมศึกษำสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ  
และหน่วยงำนอื่นที่มีกำรเรยีนกำรสอนในระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำขึ้นไป 

 
ภำพที่ 1.12  การกระจายตัวของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานอื่น 

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในก ากับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จ านวน 155 แห่ง 

แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 26 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 72 แห่ง มหาวิทยาลัยของ

รัฐ จ านวน 56 แห่ง ในจ านวนมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  

กลุ่มเก่า 9 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (2 กลุ่มหลังนี้

สามารถจัดรวมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐกลุ่มใหม่ได้) นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดูแลสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนอีก 20 แห่งใน 20 จังหวัด มีสถานะเทียบเท่ากรม หรือ 1 สถาบันอุดมศึกษา ส่งผลให้

สถาบันอุดมศึกษามีการจัดตั้งกระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาค ทั้งนี้  ยังไม่นับรวมวิทยาเขตที่ตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาส

ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในหลากหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อน  

ขีดความสามารถของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะรองรับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง  

ขณะที่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรย่อมส่งผลต่อจ านวนผู้เรียนที่ลดลง และในระยะยาว 

ย่อมส่งผลต่อการคงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่ต้องปรับตัวให้รองรับทิศทางของบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

2.  จ ำนวนนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ 

หากพิจารณาการขยายตัวของจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปรียบเทียบกับจ านวนประชากรในช่วงวัยอุดมศึกษา  
(อายุระหว่าง 18 – 22 ปี ) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2561 พบว่าจ านวนประชากรในช่วงวัยอุดมศึกษามีแนวโน้ม
หดตัวลงสอดคล้องกับแนวโน้มโครงสร้างประชากรทั้งระบบ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีหดตัวจากปี พ.ศ. 2558  
คิดเป็นร้อยละ 1.2 โดยแนวโน้มที่ลดลงจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เมื่อพิจารณาจ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะเห็นได้ว่ามีลักษณะการเปลี่ยนแปลง
แบบหดตัว ดังเช่น จ านวนประชากรวัยอุดมศึกษา คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาต่อประชากรในปี พ.ศ. 2559  
อยู่ที่ร้อยละ 36.5 ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ที่ร้อยละ 37.9 และลดลงอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2560 – 2561  
ที่ ร้อยละ 36.2 และร้อยละ 35.5 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม  เมื่อได้พิจารณาจ านวนบัณฑิตศึกษา 
ยังมีการเปลี่ยนแปลงแบบผกผันตลอดระยะเวลา 7 ปี ซึ่งเมื่อน ามาก าหนดสัดส่วนเปรียบเทียบกับจ านวน
นักศึกษาแล้ว พบว่าอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงยังอยู่ในระดับที่น้อยมาก ดังนั้น สามารถสรุปการวิเคราะห์ 
จากสถิติในข้างต้นได้ว่า กลุ่มประชากรช่วงอายุ 18 – 22 ปี ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก (Age Group)  
ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับขีดความสามารถในการรับนักศึกษา
เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา และเพื่อยังคงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ลงทุนในระบบอุดมศึกษา 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่อุดมศึกษาต้องเร่งขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดแทนจ านวนผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเดิม  
 

 

ภำพที่ 1.13  กราฟแสดงจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวง 

การอุดมศึกษาฯ เปรียบเทียบกับจ านวนประชากรในช่วงวัยอุดมศึกษา (อายุระหว่าง 18 – 22 ป ี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2561 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 
ภำพที่ 1.14  กราฟแสดงสัดส่วนจ านวนนักศึกษาปริญญาตรี จ าแนกตาม 3 กลุ่มสาขาวิชา และ ISCED ป ีพ.ศ. 2555 และ  
ป ีพ.ศ. 2561  ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

จ านวนนักศึกษารวมระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ปี พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีจ านวนนักศึกษาลดลง คิดเป็นร้อยละ 12.34  
ซึ่งสอดคล้องกับการหดตัวของจ านวนประชากรในวัยอุดมศึกษา ดังนั้น จึงพิจารณาจ านวนนักศึกษา 
ในสัดส่วนสาขาวิชาตามการจัดกลุ่มของ ISCED ในช่วงปีเดียวกัน พบว่า สาขาวิชาที่ได้รับความสนใจเข้าศึกษา
มากที่สุดยังคงอยู่ในกลุ่มทางด้านสังคมศาสตร์ ในกลุ่ม Social Sciences, Business and Law คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดของปี พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2561 
ก ลุ่ ม  Business, Administtation and Law และกลุ่ ม  Social Science, Journalism and Information  
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 33 และร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดของปีตามล าดับ 
ทั้งนี้ ได้จ าแนกกลุ่มสาขาวิชาออกตามลักษณะของอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนได้ดังนี้ กลุ่มสาขาวิชา 
ที่ขยายตัว ได้แก่ กลุ่ม Education, กลุ่ม Social sciences, Journalism, Information, Business, Administration 
and Law, และ กลุ่ม Services ขยายตัวร้อยละ 2, กลุ่ม Arts and Humanities ร้อยละ 4, กลุ่ม Health and 
welfare ร้อยละ 3, กลุ่ม Engineering, Manufacturing and Construction ร้อยละ 5 ในส่วนกลุ่มสาขาวิชา
ที่หดตัว ได้แก่ กลุ่ม Natural sciences, mathematics and statistics และInformation and Communication 
Technologies ร้อยละ 2 และกลุ่มสาขาวิชาที่ชะลอการขยายตัว ได้แก่ กลุ่ม Agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary การเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสาขาวิชาจะพบว่า กลุ่มสาขา
ทางด้านสังคมศาสตร์และการบริการมีการขยายตัวเป็นส่วนใหญ่ประกอบกับมีแนวโน้มที่ดีเมื่อกลุ่มสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มสุขภาพบริการอันเป็นกลุ่มที่จะตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

ฉบั
บร่
าง 

ห้า
มอ้
างอ

ิง



 
P a g e  | - 28 - 

 

(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

ในอนาคตมีการขยายตัวมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มสาขาที่ต้องเร่งผลักดันให้ผู้เรียนสนใจและเห็นประโยชน์
ที่จะเติบโตในสายอาชีพ (Career Path) คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ที่พบว่ามีการหดตัว 
และชะลอการขยายตัว ด้วยเหตุที่ต้องเร่งผลักดันเนื่องมาจากกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่คาดการณ์ว่าจะตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น อุดมศึกษาในบทบาทการผลิตก าลังคนจะมีส่วนผลักดันสัดส่วนสาขา
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ เกิดดุลยภาพ โดยน าโจทย์ปัญหาดังกล่าวไปก าหนดการวางแผน 
เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ชัดเจนเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลที่มีจ านวนจ ากัด สามารถได้รับการพัฒนา 
ในสาขาที่ตรงกับความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมและบริการได้อย่างตรงทิศทาง อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหา 
อัตราการว่างงานและผลักดันศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้อย่างแท้จริง 

เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 1.15 พบว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐยังคงเป็นกลุ่มที่ผลิตบัณฑิต 
ในสัดส่วนที่สูงสุด เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของอัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเภทสถาบัน พบว่า 
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มีการเปลี่ยนแปลงแบบผกผัน ในประเภทที่น่าสนใจคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ที่ร้อยละ 157.8 ในปี พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า และมหาวิทยาลัยไม่จ ากัดรับ (เปิด) หดตัวลดลง
อย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2559 ที่ร้อยละ 25.2 และ 78.8 ตามล าดับ  

 
ภำพที ่1.15 กราฟแสดงจ านวนนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามประเภทสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2557 – 2561  

เมื่อพิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 – 2561 จ าแนกสาขาวิชาตามการจัดกลุ่ม 
ISCED มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2555 – 2561 จ าแนก
สาขาวิชาตามการจัดกลุ่ม ISCED พบว่า กลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์มีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่า
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

กลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มที่มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ กลุ่ม Business, Administration 
and Law ส าหรับกลุ่มที่มีผู้ส าเร็จในสัดส่วนที่ต่ ากว่าและต่ าที่สุด คือ กลุ่ม Agriculture, forestry, fisheries 
and veterinary ดังภาพที่ 1.16  

 
ภำพที่ 1.16 กราฟแสดงจ านวนนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามการจัดกลุ่มสาขาวิชา ISCED ระหว่างปี  
พ.ศ. 2557 – 2561 

 

 
ภำพที่ 1.17   สัดส่วนของประชากรช่วงอายุ 18–22 ปี ที่เข้าสู่อุดมศึกษาของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ  
ปี พ.ศ. 2559 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

การเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรช่วงอายุ 18–22 ปี ที่เข้าสู่ระบบอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2559 
ของประเทศไทยจากข้อมูลของ UNESCO พบว่า มีอัตราการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาที่ร้อยละ 49 ซึ่งนับได้ว่า 
มีผู้เรียนในอุดมศึกษาอยู่ในระดับสูงประเทศหนึ่งของโลก โดยมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรวัย  
18-22 ปี แสดงถึงโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม  
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ยังจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
กับการผลิตบัณฑิตทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพไปพร้อมกัน เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาชาติหรือประเทศ
พัฒนาแล้วในโลก ดังนั้น อุดมศึกษาจึงต้องน าผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก
มาพิจารณาร่วมกับศักยภาพในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านหลักสูตรความร่วมมือกับนานาชาติ การแลกเปลี่ยนผู้เรียน
และบุคลากร ตลอดจนการก าหนดบทบาทของอุดมศึกษาไทยในเวทีโลกให้ชัดเจน 

 
3.  บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ 

 
ภำพที่ 1.18  จ านวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯปี พ.ศ. 2555 – 2560  

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนประกอบด้วยสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ที่มีชั่วโมงการสอนและช่วยสอน และสายสนับสนุนที่ไม่มีชั่วโมงสอนในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2560 มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีชั่วโมงการสอนปี พ.ศ. 2558 จาก 68,453 คน 
เป็น 74,249 คน ในปี พ.ศ. 2560 คน โดยมีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 8 และมีสัดส่วนระหว่างสายวิชาการ : 
สายสนับสนุนเป็น 36 : 64 หรือคิดเป็นสายวิชาการ 1 คนต่อสายสนับสนุน 1.77 คน โดยประมาณ ทั้งนี้   
หากพิจารณาประเภทบุคลากรที่อยู่ในระบบอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปี พ.ศ. 2560  
พบว่ามีข้าราชการเหลืออยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 7 ของบุคลากรในระบบอุดมศึกษาทั้งหมด 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

เนื่องจากการเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ ไปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากรจ านวนมาก ท าให้แนวโน้มจ านวนข้าราชการลดลง  
อย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาจ านวนบุคลากรจากประเภทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : สถาบันอุดมศึกษา 
ของเอกชน จะมีสัดส่วนอยู่ที่ 88 : 12 ซึ่งแสดงว่าบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และไม่ได้มี
สถานภาพเป็นข้าราชการ หากพิจารณาจ านวนนักศึกษารวมในสถาบันอุดมศึกษาจะพบว่าร้อยละ 84  
อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส่งผลให้การขยายตัวของบุคลากรในสถาบั นของรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ขณะที่ในอนาคตจ านวนผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเริ่มลดลง อาจส่งผลกระทบกับงบประมาณที่ขอรับสนับสนุน
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต ตามแผนภาพ 1.19   

 

ภำพที่ 1.19  จ านวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจ าแนกตามประเภทบุคลากรที่เป็นข้าราชการกับบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ปี พ.ศ. 2560 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและมีต าแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 34 
ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยจ าแนกระดับการศึกษาของบุคลากร
สายวิชาการ ระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี : อื่น ๆ เป็น  42 : 52 : 5 : 1 และมีสัดส่วน 
ทางวิชาการ อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ เป็น 71 : 20 : 8 : 1 ตามล าดับ ทั้งนี ้
จะเห็นได้ว่าบุคลากรสายวิชาการซึ่งเป็นสายหลักท าหน้าที่สอนในสถาบันอุดมศึกษาจะมีการศึกษา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาถึงร้อยละ 99 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกซึ่งมีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 42 ของบุคลากรสายวิชาการ ภาพที่ 1.20   

 

 
ภำพที่ 1.20  จ านวนบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 

  

ฉบั
บร่
าง 

ห้า
มอ้
างอ

ิง



 
P a g e  | - 33 - 

 

(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

4.   กำรขับเคลื่อนวิจัยของสถำบันอุดมศึกษำไทย  

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งส าคัญของประเทศในสร้างสรรค์การท าวิจัยและผลิตผลงานวิจัย
เป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถของประเทศ รวมทั้งสร้างความยอมรับในระดับ
นานาชาติ รัฐบาลได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการน างานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
โดยจุดเริ่มต้นที่ส าคัญคือการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศโดยเป็นการท างานร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาที่มี 
ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวม 7 ศูนย์ ในปี พ.ศ. 2543 
ปัจจุบันมีศูนย์ความเป็นเลิศรวม 11 ศูนย์  โดยมีการจัดสรรงบประมาณเริ่มตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2542  
จนถึงปี พ.ศ. 2560 รวมประมาณ 7,820 ล้านบาท มีผลงานที่เกิดจากงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งเงิน 
จากภายนอก ประกอบด้วยผลงานวิจัยตีพิมพ์ถึง 9,322 เรื่อง แบ่งเป็นนานาชาติ 7,011 เรื่อง และในประเทศ 
2,311 เรื่อง การพัฒนาก าลังคนระดับสูงระดับปริญญาโท 7,060 คน ระดับปริญญาเอก 1,602 คน และระดับ 
หลังปริญญาเอก 103 คน 

 
 

 
 
 
 

 
ภำพที่ 1.21 การพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศในระยะต่าง ๆ 

 
  

 1)  ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางเคมี 
 2)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปิโตรเคมีและวัสดุ 
 3)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 4)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
 5)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 

 6)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 7)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย 
 8)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 
 9)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
10) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
11) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

การขับเคลื่อนส าคัญ ในปีช่วงปี  พ.ศ. 2553 โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  
ในขณะนั้น ได้จัดท าโครงการ “มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” ท าให้เกิดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
(National Research Universities) จ านวน 9 แห่ง ที่ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

ภำพที่  1.22  กราฟแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของ 16 มหาวิทยาลัยไทยจาก Scopus Database  

ปี พ.ศ. 2548 - 2552 ใช้ส าหรับการคัดเลือกมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

สกอ. ได้ให้การสนับสนุนเงินวิจัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2554 - 2558) 
ภายใต้งบประมาณ “โครงการไทยเข้มแข็ง” มีกรอบวงเงินเริ่มต้น 12,000 ล้านบาท ต่อมาเมื่อเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2552 ส านักงบประมาณได้มีการปรับลดกรอบวงเงินเหลือเพียง 5,000 ล้านบาท นอก จาก 
กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยระดับกลางของรัฐ อีก 70 แห่ง ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง และมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก  สกอ. เช่นกัน  
โดยสถาบันอุดมศึกษากลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนในโครงการวิจัยที่เป็นโครงการในสาขาวิชาเด่นและจ าเพาะ  
ของแต่ละสถาบันในการมุ่งเน้นการค้นหาความรู้ ความเข้าใจชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ดิน-น้ า-ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้ปิดโครงการในปี พ.ศ. 2560 ได้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท 1,355 คน ปริญญาเอก 755 คน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความคุ้มค่า 
ทางเศรษฐศาสตร์ในโครงการวิจัยกลุ่มเกษตร กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน  
18 โครงการ พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อยู่ระหว่าง 14 – 48,891 ล้านบาท มีอัตราส่วน 
ผลที่ให้ต่อต้นทุน (B/C Ratio) อยู่ระหว่าง 3.56 – 139.70 คือทุกโครงการวิจัยมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ 
โดยมีผลต่อการลงทุนไม่ต่ ากว่า 3 เท่าและสูงสุดถึง 140 เท่า 

 
ภำพที่ 1.23  ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในประเทศไทย จาก Scival ปี พ.ศ. 2554 - 2559 

หากพิจารณาศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์นโยบายในการยกระดับ
ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกตามบริบท  
ของการพัฒนาในขณะนั้น เมื่อสืบค้นจากฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จะพบว่า 
มากกว่ า ร้ อยละ  90  ของผลงานวิ จั ยที่ ตี พิ มพ์ ในระดับนานาชาติ ในช่ ว งปี  พ .ศ .  2554 -  2559  
มาจากมหาวิทยาลัย 44 แห่ง ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลของปี พ.ศ. 2554 - 2559 โดยโปรแกรม Scival  
พบว่า ร้อยละ 65 เป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยวิจัย 9 แห่ง ในขณะที่อีกร้อยละ 26 มาจากสถาบันอุดมศึกษา 
35 แห่ง และอีกร้อยละ 9 เป็นงานวิจัยของหน่วยงานอ่ืน ๆ ในประเทศ  

 

 

 

 

Thailand Publications in SciVal 2011-2016 
หน่วยงานอื่น

(9%) มหาวิทยาลยัวิจยั 
9 แหง่
(65%)

สถาบนัอดุมศกึษา 
35 แหง่
(26%)
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

สถำบันอุดมศึกษำเป็น Key Drivers ที่ส ำคัญของระบบวิจัยของประเทศไทย  

 จากฐานข้อมูล Scopus ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2561 (ค.ศ. 2014 – 2018) พบว่า
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2557  
รวม 14,165 เรื่อง เพิ่มเป็น 20,127 เรื่องในปี พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 42 ของปี พ.ศ. 2557  
และมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในส่วนของสถาบันอุดมศึกษารวม 81,524 เรื่อง  เมื่อคิดจากผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในส่วนของประเทศไทยคิดเป็นถึงร้อยละ 88 ของผลงานที่ตีพิมพ์ทั้งหมดของประเทศ
ในฐานข้อมูล Scopus 

ภำพที่ 1.24  ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของ 44 สถาบันอุดมศึกษา 
 

ในส่วนของ Citation Index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของผลงานวิจัยนั้น พบว่ามีเพียง 
10 มหาวิทยาลัยวิจัยเท่านั้นที่มีจ านวน Cumulative Citation Index เกิน 10,000 ในฐานข้อมูล SCOPUS 
ในปี พ.ศ. 2557 - 2561 (ภาพที่ 1.24) ดังนั้น Citation index และ International Patent (ภาพที่ 1.25) 
เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ของ Intentional Institute for Management (IMD) และ World Economic Forum (WEF) 
อีกด้วย 

Thailand Publications in SciVal 2014-2018 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 
 
ภำพที่ 1.25 รายละเอียดด้านค าขอสิทธิบัตร จ านวนสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนและความหลากหลายของประเภท 

สิทธิบัตรที่ยื่นค าขอ (ข้อมูลจากฐานข้อมูลนานาชาติ Patent Lens มกราคม 2560)  

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 
ของรัฐบาล ในการยกระดับการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โครงการประชารัฐกลุ่ม D1 จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยในระดับ Technology Readiness 
Level 4 ขึ้นไป เพื่อกระตุ้นให้มีการน าผลงานวิจัยประยุกต์ Proof-of-Concept ไปผลิตเป็น Laboratory 
Prototype เพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมให้มาร่วมต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 1.416 พันล้านบาท ส าหรับผู้บริหารโครงการ Innovation Hub ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มอบหมายให้มีประธานและคณะท างานประจ า Innovation Hub 5 กลุ่ม
สาขา ดังนี้ คือ 1. Agriculture and Food 2. Ageing Society 3. Smart City 4. Smart Energy   
และ 5. Creative Economy  ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการเพียงปีเศษโครงการ Innovation Hub นี้เป็นตัวอย่างที่ดี
ของการให้ Block Grant แก่ผู้ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการวิจัย ท าให้เกิดผลิตผลที่มีนวัตกรรม 
ชนิด Technology-based จ านวนมาก  
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

สถำบันอุดมศึกษำไทยบนเวทีโลก 

การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกจากกระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้เกิดการส่งผ่านข้อมูล ข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็วทั่วทุกมุมโลก ท าให้เกิดการรับรู้  และเปรียบเทียบในด้านคุณภาพ ซึ่งไม่เว้นแม้แต่
สถาบันอุดมศึกษา เป็นการสะท้อนศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา และขีดความสามารถในการพัฒนาของ
ประเทศ หากพิจารณาจากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกทั้งจาก THE World University Ranking 
และ QS World University Rankings พบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาของไทยส่วนหนึ่งได้รับการจัดอันดับ 
รวมทั้งได้รับการยอมรับบนเวทีโลก 

ภำพที่ 1.26 อันดับสถาบันอุดมศึกษาไทยใน THE World University Ranking 2019 - 2020    

ก า ร จั ด อั น ดั บ โ ด ย  THE World University Ranking 2 0 1 9  -  2 0 2 0  พ บ ว่ า 
มีสถาบันอดุมศึกษาของไทย 16 แห่ง ได้รับการจัดอันดับ และมีสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับ 
ต่ ากว่า 1,000 อันดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ (ภาพที่ 1.26) โดยมีค่าคะแนนรวมจากดัชนีด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการอ้างอิง และการยอมรับในระดับนานาชาตสิูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ 2018 – 2019 (ภาพที่ 1.27) 

ภำพที่ 1.27 ค่าคะแนนรวมสถาบันอุดมศึกษาไทยใน THE World University Ranking 2018 - 2020  
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

ภำพที่ 1.28  อันดับสถาบันอุดมศึกษาไทยใน QS World University Ranking 2018 

หากพิ จ า รณาก า ร จั ด อั น ดั บ โ ด ย  QS World University Rankings 2018 พบว่ า 
มีสถาบันอุดมศึกษาไทย 8 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับ โดยอยู่ในช่วงอันดับที่ 200 ถึง 500 รวม 2 แห่ง  
(ภาพที่ 1.28) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียจะพบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับรวม  
9 เเห่ง มีจ านวนที่ใกล้เคียงกับของประเทศไทย โดยอยู่ในอันดับต่ ากว่า 200 จ านวน 1 แห่ง และอยู่ในช่วง
อันดับ 200 ถึง 500 จ านวน 4 แห่ง  
  ดังนั้น การจะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
ให้เป็นที่ยอมรับบนเวทีวิชาการทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก  จ าเป็นจะต้องสร้างผลงานวิจัย 
และองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในการอ้างอิง และน าไปจดสิทธิบัตร จนไปสู่การสร้างนวัตกรรม  
สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างแท้จริง ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และอาจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งการปรับ
สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเหมาะสม ที่จะส่งผลให้
สัดส่วนของงานวิจัยต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสูงขึ้น เพื่อเป็นกลไกหนึ่ งในการขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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สถาบันอุดมศึกษาไทยใน QS World University Rankings 2018  
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกระบบอุดมศึกษา 
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับประเทศส าหรับถ่ายทอด 
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างชัดเจน รวมถึงการวิเคราะห์สถิติเพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพปัจจุบัน สาระส าคัญทั้งหมด
นี้จะน ามาสรุปเป็นบทบาทของอุดมศึกษาในบริบทปัจจุบัน  (SWOT Analysis) ได้ดังนี ้

จุดแข็ง Strengths 
• สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันหลักทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในการสร้างสรรค์ความรู้ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมไทย 
• สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระและแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลาย เปิดกว้างทางโอกาส

ต่อการเข้าถึงทางการศึกษา และเพียงพอต่อการรองรับประชากรเข้าสู่ระบบ 
• อุดมศึกษาบูรณาการท างานกับหลายภาคส่วนจนเกิดเป็นภาคีเครือข่าย (Consortium) ที่เข้มแข็ง 

ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับชุมชนเชิงพื้นที่  
• สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งการผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยทางวิชาการ โดยการน างานวิจัย  

ไปถ่ายทอดเพ่ือใช้ประโยชน์มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 

จุดอ่อน  Weaknesses 
• สถาบันอุดมศึกษายึดติดกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งทางกลไกงบประมาณและการบริหารจัดการ

แบบภาครัฐ ส่งผลให้การพัฒนาประสิทธิภาพเชิงบริหารมีลักษณะอ่อนแอปรับตัวล่าช้า  
• สถาบันอุดมศึกษายังต้องเผชิญปัญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการตนเอง ส่งผลต่อคุณภาพ 

การจัดการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การเปิดสอนหลายหลักสูตรเพื่อเพิ่มรายได้ ขาดการพัฒนาจุดเด่นอันเป็น 
อัตลักษณ์ของสถาบัน 

• นักวิจัยและผลงานวิจัยยังกระจุกตัว อีกทั้งปัญหาความสมดุลระหว่างภาระงานวิจัยกับภาระงานสอน
ของอาจารย์ 

• คุณภาพของระบบเทคโนโลยีและการวิ เคราะห์ต่ า เช่น ขาดระบบประเมินผลการด าเนินงาน 
เชิงคุณภาพ ขาดระบบวางแผนการผลิตก าลังคนทั้งในและนอกระบบอุดมศึกษา ขาดระบบการประเมินผล  
ด้านการวิจัยในภาพรวมของประเทศ ขาดดัชนีวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตและความสูญเปล่า  
ทางการศึกษา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศยังขาดคุณภาพที่ดีที่ถูกต้องและทันสมัยเป็นปัจจุบัน  ตลอดจน 
การจัดการเชิงระบบที่รองรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
  

ส่วนที่ 1 : บริบทของอุดมศึกษำ 

1.4  บทบำทของอุดมศึกษำในบริบทปัจจุบัน 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

โอกำส Opportunities 
• วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลและโลกาภิวัตน์ (Globalization) จะเป็นแรงขับเคลื่อน 

ให้เกิดโอกาสต่อการปรับเปลี่ยนและพลิกโฉมอุดมศึกษา (Reinventing University)  
• คนรุ่นใหม่ (Gen-Z) มีความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  

เกิดแรงจูงใจให้อุดมศึกษาพยายามแสวงหาวิธีการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย 
• อุดมศึกษามีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นส่งผลต่อการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไป

เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่ครอบคลุมถึงวัยผู้สูงอายุ และวัยแรงงาน 
• นโยบายของรัฐเห็นความส าคัญกับการผลิตก าลังคนในระดับอุดมศึกษาและงานวิจัยคุณภาพสูง  

เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

อุปสรรค Threats 
• การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐจะมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดมากยิ่งขึ้น ท าให้อุดมศึกษาต้องพึ่งพา

ตนเองสูงขึ้น อาจน าไปสู่อุดมศึกษาเชิงพาณิชย์และการจัดการศึกษาที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
• กระแสการแข่งขันทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศ 

และระหว่างประเทศ ซึ่งการเคลื่อนย้ายก าลังคนอุดมศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้น ากลับมาพัฒนาประเทศเป็นสิ่งจ าเป็นเร่งด่วน  
แต่อุดมศึกษายังไม่สามารถปรับบทบาทใหม่ให้ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ  

• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศที่หดตัวลง ท าให้ประชากรวัยอุดมศึกษา  
(18-22 ปี) ลดลง ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งต้องเร่งปรับตัว ให้รองรับภาวะ 
ความเสี่ยงทางการเงิน 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

 
ภำพที่ 1.29 SWOT ของอุดมศึกษาไทย ฉบั
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ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 

2.1  เจตนารมณ์ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของแผน 
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) การพัฒนา

เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล (Digitization) การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมไทย อาทิ อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้ม
ลดลง การเคลื่อนย้ายของผู้คนเข้าสู่สังคมเมืองและการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเป็นเมืองมากขึ้น (Urbanization) 
ความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualization) ตลอดจนภาวะการพ่ึงพาอาศัยกันมากยิ่งขึ้น (Communization) 
ปัจจัยข้างต้นนี้ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับ นโยบาย 
ของรัฐบาลวางทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยอาศัยศักยภาพของการอุดมศึกษา 
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนคุณภาพและสมรรถนะสูง การสร้างโอกาสในการเข้าถึงอุดมศึกษา และองค์ความรู้
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ตอบโจทย์การพัฒนาสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ผลผลิตที่เกิดจากอุดมศึกษาดังกล่าว  
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบอุดมศึกษาใหม่ ที่สร้างระบบการขับเคลื่อนทั้งความม่ันคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา 
การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูงในระบบอุดมศึกษา การบริหารและธรรมาภิบาล การสร้างภาคีภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุนชน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือพัฒนาอุดมศึกษา ให้สามารถเกิดศักยภาพสูงสุด
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ น าไปสู่การจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาท่ีมีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และโอกาสทางการศึกษาของคนในประเทศอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งสร้าง 
องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ ตลอดจนการสร้างหลักสูตรชั้นน าที่สามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานทีมี่คุณภาพเทียบเคียงกับระดับสากล ดังนั้น จึงได้ก าหนดเจตนารมณ์ของแผน การขับเคลื่อน
แผนด้านการอุดมศึกษา ดังนี้ 

1.  อุดมศึกษาไทยน าการพัฒนา เปิดโอกาสการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนไทย 
ในศตวรรษท่ี 21 ให้มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2.  อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย น าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

3.  อุดมศึกษาไทยบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้  
และการพัฒนาของศาสตร์และวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้ที่จะบูรณาการข้ามศาสตร์ 

4.  อุดมศึกษาไทยพัฒนาคุณภาพสู่สากล เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ  
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

วิสัยทัศน์ 

“อุดมศึกษาสร้างคน สร้างปัญญาให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน” 
 

วัตถุประสงค์ของแผน 

1.  เพ่ือยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว สร้างปัญญา 
ให้สังคมไทยและสังคมโลก ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ให้เป็นปัจจัยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยกระดับความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 
และนวัตกรรมให้เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและตอบโจทย์ยุคโลกาภิวัตน์ 

2.  เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้สามารถน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย  
และนวัตกรรม มาใช้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.  เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) ขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาครอบคลุมประชากรวัยเรียน วัยแรงงานและผู้สูงอายุให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน การสร้างงานและการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในท้องถิ่นหรือภูมิล าเนาของตนเอง 

4.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเองของสถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพ 
ด้วยก าหนดจุดเน้นเพ่ือการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ (Reinventing University) 

ความสัมพันธ์แผนด้านการอุดมศึกษากับแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพที ่2.1  แสดงความสัมพันธ์ของแผน 
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วิสัยทัศน์     

“อุดมศึกษาสร้างคน สร้างปัญญาให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน” 

เป้าหมาย 1 : ก าลังคนมีคุณภาพและปริมาณรองรับ 
การพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก 

เป้าหมายย่อย 
1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desired Characteristics) โดยมี
ความสมดุลทั้งทักษะวิชาชีพ และทักษะการด ารงชีวิต (Soft & Hard 
Skills) (P1) (P2)  
1.2 อุดมศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนสอดคล้องกับเป้าหมายและตอบ
โจทย์ประเทศทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ (P1) (P2)  
1.3  ผู้เรียนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Equality 
in Access) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning, Credit Bank) 
(P3) 
1.4 ประชากรวัยแรงงานได้รับการพัฒนา และยกระดับทักษะเพื่อการท างาน 
(Re Skills & Up Skills) (P2) (P3) 
1.5  กระบวนการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และยืดหยุ่น
เหมาะสมกับผู้ เรี ยน (Enhancing Curriculums for Desired Learning 
Outcomes) (P2) 
1.6 ภาคีทั้งภาคสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบัน
วิชาการทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการก าหนดและพัฒนา
หลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิต (Degree) และการพัฒนาก าลังแรงงาน 
(Non - Degree) (P2) 
1.7 อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในและ 
นอกประเทศ (P2) 
1.8  บุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จ า เป็นต่อ 
การปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา (P2) 
1.9 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มในสถาบันอุดมศึกษา 
(Campus Life & Universal Design) 

ตัวชี้วัด 
1. Critical thinking in teaching by WEF ดีขึ้น (1.1) (1.4)  (≤80th) 
2. Skillset of Graduates by WEF ดีขึ้น (1.1) (1.2) (1.3)  (≤60th) 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น (สถานภาพการท างานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะ 1 ปี หลังจากการจบการศึกษา) (1.2)   (85%) 
4. สัดส่วนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษา 
ในหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้น (1.5) (1.6) 
(สอวช.)  (17%) 
5. Digital skills among active population by WEF (1.1) (1.2) (1.4)   
(≤62th) 
6. สัดส่วนนักศึกษารวมสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสูงขึ้น : สายอื่น (1.2) 
(65 : 35) 
7. สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงขึ้น  

(ป.เอก:ต่ ากว่า ป.เอก) (1.7)  (50:50) 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทาง 

การศึกษาส าหรับผู้พิการสูงขึ้น (1.9) (SDGs 4.A)  (100%) 

9. Ease of finding skilled employees by WEF ดีขึ้น (1.4)  (≤80th) 
10. English Proficiency by WEF ดีขึ้น (1.1) (1.2)  (≤70th) 

เป้าหมาย 2 : งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 

เป้าหมายย่อย 
2.1 ขีดความสามารถในการวิจัย สร้างองค์ความรู้  นวัตกรรมของ
อุดมศึกษาที่น าไปสู่การใช้งานจริง และสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Corporate 
University,  Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) (P5) 
(P6) (P10) (P11) (P13) 
2.2 ระบบรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสืบค้น 
ที่เอื้อต่อการอ้างอิงทางวิชาการ และน าไปใช้ประโยชน์ (P5) (P6) (P16) 
2.3 เ ค รื อ ข่ า ย คว ามร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าก าร  วิ จั ย และนวั ตกรรม
ระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้มีความเป็นเลิศ (นักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรศักยภาพสูง) (P5) 
2.4 เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
(Career path)  
2.5 ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย สอดคล้องกับ 
การพัฒนาประเทศอย่างพอเพียง (P1) (P2) 
2.6 อุ ปสรรคที่ เป็ นภาระต่ อการสร้ า ง งานวิ จั ย และนวั ตกรรม 
ในสถาบันอุดมศึกษาลดลง 

2.7 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพส่งต่อผลงานสู่สังคมและเศรษฐกิจ (Research 
Administration and Support Office) 
2.8 ระบบประเมินผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  (P5) 

ตัวชี้วัด 
1.  Patent application ดีขึ้ น  (applications/million pop by WEF) 
(2.1)  (≤60th) 
2 .  Scientific concentration R&D Productivity by publication  
by IMD (2.1)  (≤25th) 
3 .  International co –  invention ( applications/ million pop  
by WEF) (2.3)  (≤70th) 
4.  อันดับด้ านความร่วมมือในกิจกรรมวิจั ยและพัฒนาระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ( University –  industry 
collaboration in R&D/ Multi –  Stakeholder collaboration by 
WEF) (2.3)  (≤38th) 
5.  Research institutions prominence by WEF (2.1)  (2.5)  (2.6) 
(2.8)  (≤39th) 
6. สัดส่วนนักวิจัยต่อประชากร 10,000 คน (2.4) (2.5)  (25 คน) 
7. ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูล 
Scopus (2.8)  (22%) 

เป้าหมาย 3 : สถาบันอุดมศกึษามีสมรรถนะตรงตาม 
อัตลักษณ์/จุดแข็ง เพ่ือให้เกิดคุณภาพในระบบอุดมศึกษา 

เป้าหมายย่อย 
3.1 ระบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
3.2 การใช้จ่ายงบประมาณที่มีผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่าต่อการลงทุน 
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Performance - Based) (P16) 
3.3 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาแบ่งกลุ่มตามผลลัพธ์ (Outcome - based) 
สอดคล้องตามอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชน/พื้นที่ (P16) 
3.4 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขีดความสามารถสู่สถาบันอุดมศึกษา 
ชั้นน า (Global University Ranking) (P16) 
3.5 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อการจัดการศึกษาและวิจัยที่ไม่ใช่
ประโยชน์ทางการค้า (Non – Commercial) 

ตัวชี้วัด 
1.  จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ ผ่ าน เกณฑ์การประเมินของ ITA  
ร้อยละ 86 (3.1)  (83 แห่ง) 
2 .  ภ า ค รั ฐ มี ขี ด สม ร ร ถ น ะ สู ง เ ที ย บ เ ท่ า ม า ต ร ฐ าน ส า กลและ 
มี ค ว า ม คล่ อ ง ตั ว  ร ะ ดั บ  Digital Government Maturity Model 
(Gartner) (เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา) 
(3.1) (3.2) (3.5)  (ระดับ 3) 
3. การศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน 
(University Education by IMD) (3.3) (3.4)  (≤40th) 
4 สถาบันอุดมศึกษาติด  University Ranking by Subjects ใน 200 
อันดับแรกเพิ่มขึ้น (3.3) (3.4)  (12 แห่ง) 
5.  สถาบันอุดมศึกษาติดอันดับ 200 อันดับแรกของ World Class 
University Ranking (3.4)  (2 แห่ง) 
6. กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา (3.2)  (1 กองทุน) 

 
ยุทธศาสตร์ 1 
พัฒนาศักยภาพคน  
(Capacity Building) 

 
ยุทธศาสตร์ 2 
ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอดุมศึกษา 
(Research Ecosystem Building) 

 
ยุทธศาสตร์ 3 
จัดระบบอดุมศึกษาใหม่  
(Higher Education Transformation) 

แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏบิัติ 
แนวทางที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong 

Learning) (5 กลยุทธ์) 
แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของก าลังคน 

(Quality & Manpower Competencies 
Enhancement)(5 กลยุทธ์) 

แนวทางที่ 3 การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of 
Brainpower & Concentration of Talents) (3 กลยุทธ์) 

แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏบิัติ 

แนวทางที่ 1 การวจิัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Research 
Innovation and Technology Transfer) (6 กลยุทธ์) 

แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือปัจจัยเอือ้ ภายใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ
นวัตกรรม (2 กลยุทธ์) 

แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏบิัติ 

แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and 
Good Governances) (3 กลยุทธ์) 

แนวทางที่ 2 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย 
(Reinventing University) (2 กลยุทธ์) 

แนวทางที่ 3 ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial 
Security) (1 กลยุทธ์) 

แนวทางที่ 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (1 กลยทุธ์) 

แผนผังยุทธศาสตร ์

เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 

(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570  โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ    (Page 45) 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 

2.2  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผน 

เป้าหมายย่อย 
1.1  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desired Characteristics) โดยมีความสมดุล ทั้งทักษะวิชาชีพ

และทักษะการด ารงชีวิต (Soft & Hard Skills) (P1) (P2)  
1.2  อุดมศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนสอดคล้องกับเป้าหมายและตอบโจทย์ประเทศ 

ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (P1) (P2)  
1.3  ผู้ เ รี ยนทุกกลุ่ มมี โอกาสเข้าถึ งการศึกษาระดับ อุดมศึกษา  (Equality in Access)  

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning, Credit Bank) (P3) 
1.4  ประชากรวัยแรงงานได้รับการพัฒนา และยกระดับทักษะเพ่ือการท างาน (Re Skills & Up Skills) 

(P2) (P3) 
1.5  กระบวนการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้ เรียน 

(Enhancing Curriculums for Desired Learning Outcomes) (P2) 
1.6  ภาคทีั้งภาคสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและนอกประเทศ

มีส่วนร่วมในการก าหนดและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิต (Degree) และการพัฒนาก าลังแรงงาน  
(Non - Degree) (P2) 

1.7  อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และมคีวามเชี่ยวชาญ
เฉพาะศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ (P2) 

1.8  บุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา (P2) 
1.9  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มในสถาบันอุดมศึกษา (Campus Life 

& Universal Design)  
  

เป้าหมาย 1 : ก าลังคนมีคุณภาพและปริมาณรองรับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลง 
ตามกระแสโลก 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

ตัวช้ีวัด  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 2565 2566 - 2570 

1.  Critical thinking in teaching by WEF ดีขึ้น 
(1.1) (1.4)  

≤87th ≤85th ≤80th 

2.  Skillset of Graduates by WEF ดีขึ้น 
(1.1) (1.2) (1.3) 

≤70th ≤65th ≤60th 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น (สถานภาพการท างาน 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะ 1 ปี หลังจากการ 
จบการศึกษา) 
(1.2) 

75% 80% 85% 

4.  สัดส่วนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร 
ที่มีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้น 
(1.5) (1.6) (สอวช.) 

13% 15% 17% 

5.  Digital skills among active population by WEF 
(1.1) (1.2) (1.4) 

≤65th ≤64th ≤62th 

6.  สัดส่วนนักศึกษารวม สายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่อสายอื่น
สูงขึ้น 
(1.2) 

67 : 33 66 : 34 65 : 35 

7.  สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา
สูงขึ้น (ป.เอก:ต่ ากว่า ป.เอก)  
(1.7)  

47:53 48:52 50:50 

8.  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการศึกษาส าหรับผู้พิการสูงขึ้น 
(1.9) (SDGs 4.A) 

  100% 

9. Ease of finding skilled employees by WEF ดีขึ้น (1.4) ≤85th ≤84th ≤80th 
10. English Proficiency by WEF ดีขึ้น  

(1.1) (1.2) 
≤73th ≤72th ≤70th 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

เป้าหมายย่อย 
2.1  ขีดความสามารถในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมของอุดมศึกษาที่น าไปสู่การใช้งานจริง 

และสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) (P5) 
(P6) (P10) (P11) (P13) 

2.2  ระบบรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการสืบค้นที่เอ้ือต่อการอ้างอิง 
ทางวิชาการ และน าไปใช้ประโยชน์ (P5) (P6) (P16) 

2.3  เครือข่ ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิจั ยและนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาทั้ ง ใน 
และต่างประเทศให้มีความเป็นเลิศ (นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรศักยภาพสูง) (P5) 

2.4  เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (Career path)  
2.5  ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  

อย่างพอเพียง (P1) (P2) 
2.6  อุปสรรคที่เป็นภาระต่อการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาลดลง 

2.7  หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งต่อผลงานสู่สังคมและเศรษฐกิจ (Research Administration and Support Office) 

2.8  ระบบประเมินผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  (P5) 
 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 2565 2566 - 2570 

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

≤64th ≤62th ≤60th 

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

≤27th ≤26th ≤25th 

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

≤78th ≤76th ≤70th 

เป้าหมาย 2 : งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 2565 2566 - 2570 

4.  อันดับด้านความร่วมมือในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม (University – 
industry collaboration in R&D/Multi – Stakeholder 
collaboration by WEF) 
(2.3)  

≤39th ≤39th ≤38th 

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

≤41th ≤40th ≤39th 

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

25 คน 25 คน 25 คน 

7.  ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจาก
ฐานข้อมูล Scopus 
(2.8) 

18% 20% 22% 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

เป้าหมายย่อย 
3.1  ระบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
3.2  การใช้จ่ายงบประมาณที่มีผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าต่อการลงทุนในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (Performance - Based) (P16) 
3.3  กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาแบ่งกลุ่มตามผลลัพธ์ (Outcome - based) สอดคล้องตาม 

อัตลักษณ์ และความต้องการของชุมชน/พื้นที่ (P16) 
3.4  สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขีดความสามารถสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า (Global University 

Ranking) (P16) 
3.5  โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล เ พ่ือการจัดการศึกษาและวิจัยที่ไม่ ใช่ประโยชน์ทางการค้า  

(Non – Commercial) 
 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 2565 2566 - 2570 

1.  จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ ITA 
ร้อยละ 86  
(3.1) 

60 แห่ง 65 แห่ง 83 แห่ง 

2.  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว ระดับ Digital Government Maturity 
Model (Gartner) (เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา) 
(3.1) (3.2) (3.5) 

ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 3 

3.  การศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถ 
ในการแข่งขัน (University Education by IMD)  
(3.3) (3.4) 

≤42th ≤41th ≤40th 

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

7 แห่ง 8 แห่ง 12 แห่ง 

เป้าหมาย 3 : สถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณ์/จุดแข็ง เพื่อให้เกิดคุณภาพในระบบ
อุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2564 2565 2566 - 2570 

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

- 1 แห่ง 2 แห่ง 

6.  กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา 
(3.2) 

1 กองทุน   
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ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 

2.3  ยุทธศาสตร์และแนวทาง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ประกอบด้วย  

3 ประเด็น คือ บัณฑิตและก าลังคน ระบบนิเวศวิจัย และอุดมศึกษาใหม ่
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 
 
ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ มีดังนี ้
 

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก กระแสโลกาภิวัตน์ และนโยบายประเทศไทย 4.0 
อุดมศึกษาจึงต้องผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า โดยบัณฑิต 
และก าลังคนดังกล่าวต้องที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและสามารถตอบโจทย์ที่ท้าทายของประเทศ ซึ่งการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนต้องสนับสนุน 
ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดโอกาสให้ประชากรทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้พิการ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียม ด้วยเหตุนี้ อุดมศึกษาจึงต้องปรับและพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้เรียน ประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 
เพ่ือก าหนดและพัฒนาหลักสูตรส าหรับผลิตบัณฑิต (Degree) และพัฒนาก าลังแรงงาน (Non - Degree)  
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และการพัฒนาประเทศ รวมถึงพัฒนาอาจารย์ให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ และเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะของบุคลากร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
ในอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
แนวทางท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) 

เพ่ือให้ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้สูงวัย  
สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
และมีรายไดเ้พียงพอที่จะช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวที่ดีขึ้นในอนาคต 

กลยุทธ์ 1 ก าหนดแผนการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Provide Lifelong Learning Plan) 
(1.3) รัฐพึงจัดให้มีแผนการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดช่วงชีวิตให้สอดคล้องกับแผน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และบริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาได้โดยไม่มีขีดจ ากัด ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนไม่ได้จ ากัดเฉพาะ 
ในช่วงเวลาที่ เป็นนักศึกษา แต่จะเป็นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ว่าผู้ เรียนจะอยู่ ในสถานภาพใด 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้บริการตลอดช่วงชีวิต  

กลยุทธ์ 2 สร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง (Access & Equity in Higher Education) (1.3) สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้แก่ผู้ เรียน 
อย่างเต็มที่ และเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยรองรับผู้เรียนที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้พิการ ความแตกต่างเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ศาสนา หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) 
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ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี ทั้งนี้ รัฐควรจัดเงินอุดหนุนการด าเนินงานทั้งในส่วน
ของสถาบันอุดมศึกษาและผู้เรียน โดยในส่วนของผู้เรียนอาจจัดเงินทุนการศึกษา เงินทุนให้กู้ยืม ทุนผูกพัน  
เมื่อส าเร็จการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ หรือการสนับสนุนให้ท างานระหว่างเรียน 

กลยุทธ์ 3 การจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ (Education For The Elderly) (1.3) 
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ เป็นการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้สามารถดูแลตนเองได้ ดังนั้น การจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ จึงต้องการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น ตลอดจนมีมาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างจากระบบการศึกษาปกติ 

กลยุทธ์ 4 การเชื่อมโยง และสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาระดับอ่ืน  (1.1) 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทั้งระดับพ้ืนฐาน และระดับ
อาชีวศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพในฐานะที่เป็นปัจจัยส่งต่อให้กับระบบอุดมศึกษา รวมทั้งสามารถ  
ไปปฏิบัติงานในภาคการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าองค์ความรู้ และบุคลากรไปสนับสนุนตาม
ความเชี่ยวชาญ เช่น อุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง การอบรมอาชีวะชั้นสูง และการผลิตและพัฒนาศักยภาพครูในระบบ 

กลยุทธ์ 5 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มในสถาบันอุดมศึกษา 
(Campus Life & Universal Design) (1.9) สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
และการด าเนินชีวิตของผู้ เรียนที่ไม่ควรอยู่ในอาคารเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีชีวิตอยู่นอกอาคาร มีสังคม  
มีการกีฬา มีกิจกรรม มีสถานที่ พักผ่อนส าหรับผู้ เรียนที่ เพียงพอ ซึ่งการออกแบบสถาปัตยกรรมใน
สถาบันอุดมศึกษาควรเป็นการออกแบบเพ่ือคนทุกกลุ่ม (Universal Design) โดยเป็นการออกแบบที่ค านึงถึง
การเข้าถึงการใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีความต้องการพิเศษ จนถึงผู้ที่มี 
ความต้องการพิเศษ (Special Needs) เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา เป็นต้น ให้ได้รับการศึกษาปราศจากอุปสรรค และการด าเนินชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างปกตสิุข 

แนวทางที่  2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของก าลั งคน (Quality & Manpower  
Competencies Enhancement) 

เพ่ือพัฒนาก าลังคน ทั้งในระบบการศึกษาและผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานหรืออยู่ในกลุ่มนอก 
วัยเรียน (Non – Aged Group) ให้มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม มีทักษะด ารงชีวิตส าหรับโลก 
ในศตวรรษที่ 21 ได้รับการศึกษาและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ 
และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการท างานที่หลากหลาย เป็นก าลังคนที่มีคุณลักษณะ 1) สมรรถนะ 
เชิงวิชาการ 2) สมรรถนะการประกอบอาชีพที่มีทักษะการปฏิบัติงานรองรับงานในปัจจุบันและอนาคต  
และ 3) สมรรถนะการเป็นพลโลก สมรรถนะเหล่านี้จะช่วยให้ก าลังคนสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ตลอดจนสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
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กลยุทธ์ 6 ปรับปรุงระบบการก ากับคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร (1.5) การจัดการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผลหลักสูตรต้องก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในลักษณะผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) อย่างชัดเจนตามอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนอง 
ความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ การจัดการเรียนการสอนต้องปรับให้สอดคล้องการใช้ชีวิต  
ของผู้เรียนยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า และการวัดและประเมินผลต้องเป็นระบบ
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการเรียนรู้ และพัฒนาการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ทั้งนี้ รัฐพึงสนับสนุนให้มีการก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเป็นไปตาม 
อัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  

กลยุทธ์ 7 วางแผนการผลิตบัณฑิตก าลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องตาม
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความต้องการเพื่อการพัฒนาประเทศ (1.1) (1.2) รัฐก าหนด
กรอบนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศในกลุ่มสาขาตาม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S – Curve & New Curve ) เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ 
โดยมีกลไกการติดตาม และตรวจสอบความต้องการก าลั งคน สมรรถนะที่จ า เป็น ต่อการท างาน  
การเปลี่ยนแปลงของอาชีพ ตลอดจนการประเมินศักยภาพของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ รวมถึงพัฒนา 
แนวทางการจัดการศึกษาในลักษณะ Sandbox น าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาก าลังคนรูปแบบ
ใหม่ที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบนโยบายของรัฐ 
โดยผู้เรียนต้องมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มีทักษะรองรับ
ศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ 8 การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperation 
and Work Integrated Education : CWIE) (1.5) อุดมศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ เชิงบูรณาการกับ 
การท างานให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต ทั้งสมรรถนะเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ 
และการเป็นพลโลก ที่ไม่สามารถบรรลุผลได้จากการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  
ซึ่งการท างานในอนาคตมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสูง ประกอบกับความรู้และทักษะใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การด ารงชีพจะเกิดขึ้นในโลกของการท างานเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้ออกแบบ 
และวางแผนการจัดการศึกษา และอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และชุมชน ฉะนั้น การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน จึงต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง  
โดยการบูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและในสถานประกอบการให้เหมาะสม  

กลยุทธ์  9 การปรับระบบการศึกษาเพื่อรองรับผู้ เรียนนอกวัยเรียน (Re Skills &  
Up Skills) (1.3) (1.4) (1.5) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ และเพ่ิมพูน
ทักษะแบบจ าเพาะเป็นหลัก โดยการจัดระบบการศึกษาอย่างยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับทักษะความต้องการของ
ผู้ เรียน เช่น การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree)  ทั้ งนี้  รัฐต้องจัดให้มีระบบการ เทียบ 
โอนประสบการณ์การท างานกับการเรียนรู้ และมีระบบการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือให้เกิด 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดท าระบบ Clearing House เพ่ือจับคู่ (Matching) เพ่ือให้ได้ก าลังคน
ที่มีทักษะสอดคล้องหรือตรงกับความต้องการภาคการผลิต 

กลยุทธ์ 10 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองของผู้เรียน (1.1) (1.2) สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
พัฒนาให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพที่แท้จริง โดยมุ่งส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
เช่น การใช้เหตุผล การคิดค านวณ การเข้าใจตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
การเข้าใจมิติสัมพันธ์ การเสริมทักษะดนตรี การสร้างสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกาย และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้องโดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย จริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ 
การเคารพกฎหมาย และศิลปวัฒนธรรม  

แนวทางที่ 3 การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of Brainpower & Concentration 
of Talents) 

เพ่ือให้ระบบอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1) สามารถพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ให้ดึงดูดผู้มีความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และผู้บริหาร 
ตลอดจนผู้ปฏิบัติสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 2) เป็นชุมชนทางวิชาการ  
ที่มีศักยภาพสูง มีความหลากหลาย มีจุดเน้น จุดแข็งที่แตกต่างกันซึ่งล้วนสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติ และ 3) เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากลเป็นสถาบั นอุดมศึกษาระดับโลก  
เป็นจุดดึงดูดนักวิชาการจากท้ังโลกมาร่วมพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์  11 ยกระดับคุณวุฒิ  และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  (1.7) (1.8) 
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดแนวทาง และการสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับยกระดับคุณวุฒิ และต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการให้มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัยสร้างองค์ความรู้ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ โดยใช้ผลงานจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคสังคม ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง 
การเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ท าการสอนมาระยะหนึ่งออกไปเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical 
Leave) จากหน่วยงานนอกสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและนอกประเทศ เพ่ือน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้มา
พัฒนาตนเอง กระบวนการเรียนการสอน และการวิจัย  

กลยุทธ์ 12 สนับสนุนกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
(1.7) (1.8) รัฐและสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ให้อาจารย์คุณภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนวิชาการ (Reverse Brain 
Drain) ชักจูงผู้ประสบความส าเร็จในภาคเอกชน ภาครัฐ มีโอกาสมาช่วยงานวิชาการ และงานวิชาชีพ  
ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันแต่ละแห่ง  
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

กลยุทธ์  13 สังคมวิชาการระดับโลกยอมรับบทบาทของนักวิชาการ  (1.7) (1.8)  
สถาบันอุดมศึกษาต้องผลักดันบทบาทของนักวิชาการ และชุมชนวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยรัฐจัดสรรทรัพยากรให้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น รวมทั้งลดทอนกฎระเบียบ
อันเป็นข้อจ ากัดของการพัฒนาผลงานวิชาการ ซึ่งจะสนับสนุนต่อบุคลากรที่ถูกคัดเลือกและสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีความพร้อมเหมาะสม มีความเป็นไปได้สูงเท่านั้น เพ่ือให้นักวิชาการและสถาบันอุดมศึกษานั้นจะเป็นที่รู้จัก
เป็นที่ยอมรับและยกย่องให้เป็นสถาบันระดับโลก  
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

จากสภาวะการติดกับดักรายได้ปานกลางของประเทศ และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลต่อความท้าทายให้กับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไก 
การขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์องค์
ความรู้และนวัตกรรม เช่น ระบบรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายความร่วมมือทั้งใน 
และต่างประเทศ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญ หน่วยบริหารงานด้านการวิจัย และระบบประเมินผล
งานวิจัย อย่างไรก็ตาม อุดมศึกษาควรส่งเสริมความก้าวหน้าทางเส้นทางสายอาชีพของนักวิจัย รวมถึงการลด
อุปสรรคที่เป็นภาระต่อการสร้างงานวิจัย เพ่ือให้อุดมศึกษาสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม  
และประยุกต์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ระดับชุมชนและระดับชาติ 

แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
แนวทางท่ี 1 การวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Research Innovation and Technology 

Transfer)  
เพ่ือการขยายขอบเขตและความส าคัญของการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให้กว้างขวาง

ครอบคลุม การวิจัยบริสุทธิ์ การวิจัยประยุกต์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ซึ่งเป็นการด าเนินงานอย่างมีเป้าหมาย
เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0  

กลยุทธ์ 1 ก าหนดจุดเน้นและเป้าหมายของเทคโนโลยี (2.2) สถาบันอุดมศึกษาก าหนด
จุดเน้น และเป้าหมายขององค์ความรู้และเทคโนโลยีในอนาคตตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
(Frontier Research) เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งต้องตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ ชุมชน ประชาชน และค านึงถึงการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือก าหนดสัดส่วนเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเหมาะสม และอ านวยความสะดวก
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงาน และประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดแข็งและศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือก าหนดความรับผิดชอบ
ร่วมกัน  

กลยุทธ์ 2 สร้างรูปแบบความร่วมมือเพื่อการวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (2.1) (2.3) สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม  
มี ค ว าม ร่ ว มมื อ ใ นลั ก ษณ ะศู น ย์ ป ร ะส าน กา รด า เ นิ น ก า รด้ า น นวั ต ก ร ร ม  ( Innovation Hubs)  
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงเป็นแกนน าในเชิงบริหาร และมีสถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่าง ๆ  
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายรับผิดชอบการพัฒนานวัตกรรมในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

ทางการของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และความสนใจในประเด็นการวิจัยร่วมกันให้ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการวิจัย และนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
(Corporate University) การพัฒนาวิชาการสู่สังคม และกิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม 
และสิ่งแวดล้อม (Social Engagement) 

กลยุทธ์ 3 ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญต่างประเทศ (2.5) รัฐก าหนดเงื่อนไข 
การสนับสนุน และผ่อนคลายกฎระเบียบให้สถาบันอุดมศึกษาระดับโลก และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา 
ที่สถาบันอุดมศึกษาไทยจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาเพ่ืออนาคต เช่น การอ านวยความสะดวกและการสนับสนุน 
สิทธิประโยชน์ เช่น การผ่อนปรนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับระบบตรวจลงตรา (VISA) ทั้งนี้ อาจด าเนินการผ่าน 
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรมในประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้าง
ความร่วมมือกับนักวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีสมรรถนะสูงในระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในต่างประเทศ เพ่ือการวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0  

กลยุทธ์ 4 พัฒนาวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (2.4) (2.6) (2.8) สถาบันอุดมศึกษาสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา โดยพัฒนา
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี บนพ้ืนฐานของ 
ผลการด าเนินงาน และศักยภาพ (Potential Performance) และให้อิสระในการบริหารงบประมาณ  
ด้วยความคล่องตัว แต่ยังคงมีระบบประเมินและตรวจสอบความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 
evaluation) 

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการท าวิจัยระดับหลังปริญญาโท 
(Postgraduate research)  หรื อ ร ะ ดั บหลั ง ป ริ ญญา เ อก  ( Post –  doctoral research)  (2. 5) 
สถาบันอุดมศึกษาเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนานักวิชาการ นักวิจัย ระดับปริญญาโท ระดับหลังปริญญาโท 
(Postgraduate research) ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก (Post – doctoral research) รวมทั้งสาขา 
ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาควรด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์บริการ Talent Mobility เพ่ือให้บุคลากรด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ 6 ภาครัฐลดอุปสรรคต่อการสร้างงานวิจัย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ 
ในปัจจุบันและอนาคต (2.2) รัฐลดอุปสรรคที่เป็นภาระต่อการสร้างงานวิจัย อาทิ ปัญหาความไม่สมดุล 
ของภาระงานด้านการเรียนการสอนกับงานวิจัยที่ท าให้นักวิจัยไม่มีเวลาพัฒนาผลงาน สภาพการกระจุกตัวของ
จ านวนนักวิจัยในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า ดังนั้น รัฐจึงควรส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ 
การท าวิจัย พัฒนาคลังข้อมูลองค์ความรู้และงานวิจัยของประเทศให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงข้อมูลกับสากล 
และพัฒนาระบบประเมินผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
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แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือปัจจัยเอ้ือ ภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรม  

กลยุทธ์ 7 พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) (2.1) (2.6) 
สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตรส าหรับพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้ที่มีความสนใจ  
เพ่ือสนับสนุนผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา บัณฑิต ผู้ว่างงาน และพนักงาน/ลูกจ้างที่มีความสนใจ มีศักยภาพ 
และขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างธุรกิจของตนเอง รวมทั้งเพ่ิมความเข้มแข็งให้แก่
วิสาหกิจในช่วงเริ่มกิจการให้สามารถอยู่รอด และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ 8 จัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา (Benefits Sharing) 

(2.1) (2.7) พัฒนาแนวทางแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการที่เกิด

จากการน าผลงานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่คิดค้นโดยบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ 

ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม รวมถึงจัดตั้งหน่วยงานกลาง (Intermediaries) เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการ  

และถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นระบบอย่างมี

ประสิทธิภาพส่งต่อผลงานสู่สังคมและเศรษฐกิจ (Research Administration and Support Office) 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
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สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยจัดการศึกษาขั้นสูงที่ เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาสังคม 
และเศรษฐกิจ ฉะนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีศักยภาพและสมรรถนะตรงตามอัตลักษณ์ จุดแข็งของตนเอง  
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและประเทศ โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวและพัฒนาตนเอง 
เพ่ือมุ่งไปสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า รวมทั้งต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความทันสมัย ตรวจสอบได้ มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน และมีประโยชน์
สูงสุด และสามารถจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อบรรยากาศการเรียนการสอนและรองรับต่อเปลี่ยนแปลง 
ในยุคโลกาภิวัตน์ 

แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good Governances) 

เพ่ือให้ระบบอุดมศึกษาเกิดการบริหารจัดการ ดังนี้ 1) เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบ
อุดมศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สมดุล ก่อเกิดประโยชน์ในการบริหารและบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ และ 2) เพ่ือลดและขจัดปัญหาและสาเหตุของปัญหาการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลัก  
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

กลยุทธ์ 1 การศึกษาวิจัยระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา (3.1) รัฐต้องสนับสนุน 
การศึกษาวิจัย เพ่ือก าหนดนโยบาย แนวทาง การปรับโครงสร้างการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษา และสร้างเสริมดุลยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับสภาวิชาชีพและสภาอาจารย์ 
ของสถาบันอุดมศึกษา (Check and Balance) และน าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์  2 การเข้าถึงข้อมูลเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา  (3.1)  
รัฐและสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีระบบการสื่อสารให้เกิดความรู้  ความเข้าใจทั้งด้านข้อกฎหมาย  
และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง มีความโปร่งใส 
เพ่ือการตัดสินใจเชิงบริหาร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยและเพ่ือประโยชน์ของ
สังคมและประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

กลยุทธ์ 3 การประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาล (3.1) รัฐยกระดับธรรมาภิบาล
และปรับกลไกการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยยึดหลักความเหมาะสม ความเป็นอิสระและความแตกต่าง
ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดแผนงานและโครงการยุทธศาสตร์
หรือโครงการมุ่งเป้า ควบคู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการจัดท าข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษา 
(Performance Agreement) เพ่ือสร้างความรับผิดรับชอบ (Accountability) ของสถาบันอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation) 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

ต่อเป้าหมายการผลิตและการพัฒนาคน ซึ่งรัฐต้องก ากับ ดูแล และประเมินผลเชิงคุณภาพ รวมถึงจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย (Reinventing University) 
เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาจุดแข็ง ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะทาง 

ให้ตอบสนองต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากลเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับโลก  
ผ่านการปรับเปลี่ยนและพัฒนากลไกการบริหารของสถาบันให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อทรัพยากรที่ลงทุน  
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 4 ก าหนดจุดเน้นเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก (World University Ranking) (3.3) 
(3.4) รัฐด าเนินการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ผ่านกลยุทธ์ที่เรียกว่า Reinventing University เพ่ือพัฒนาความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ รวมถึงการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าติดอันดับโลก (World University Ranking) โดยมีแนวทางด าเนินการ ได้แก่ (1) 
ก าหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ (Strategic profiles) ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือชี้น าทิศทางการพัฒนาของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ กลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) กลุ่มการพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology/Innovation) และกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 
(Area – Based and Community) (2) สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic positioning) ที่เหมาะสม และ (3) สนับสนุนและก ากับดูแลการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็น
ระบบและเกื้อหนุนทิศทางการพัฒนาตาม Strategic positioning ที่ก าหนดไว้ ผ่านกลไกขับเคลื่อนเชิงระบบ 
(System drivers) ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา 
ให้สอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์ 5 พัฒนาสถาบันการอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค
(Education Hub) (3.4) ภาครัฐสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค โดยแลกเปลี่ยนบุคลากร องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี งานวิจัย  
และนวัตกรรม และสร้างบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาค ตลอดจนบทบาทส าคัญในเวทีโลกในฐานะหุ้นส่วน
การพัฒนาที่ส าคัญในทุกระดับ เช่น การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติ   
และการเรียนรู้ความเป็นเลิศจากประเทศท่ีมีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

แนวทางท่ี 3 ความม่ันคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial Security) 
เพ่ือให้ระบบอุดมศึกษาสามารถด าเนินการ ดังนี้ 1) สร้างความมั่นคงทางการเงินในระบบ

อุดมศึกษาในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ 2) พัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษาให้เป็นกลไก  
ของรัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

กลยุทธ์ 6 การปฏิรูประบบการเงิน เพื่อการอุดมศึกษา (3.2)  
•   รัฐสนับสนุนงบประมาณโดยมุ่ ง เน้นการตอบสนองผ่านอุปสงค์  (Demand Side 

Financing) อีกทั้งจัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุนกองทุนการเงินเพ่ือการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคน
สามารถกู้ยืมเงินกองทุน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ และการประกอบอาชีพของตนเอง  

•  รัฐผลักดันการจัดตั้ งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา เ พ่ือพัฒนาความเป็นเลิศ 
ของสถาบันอุดมศึกษา และส่งเสริมการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  
ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่ ว ไป (Block grant)  และผูกพันหลายปี  (Multiyear)  เ พ่ือใช้ เป็นเครื่องมือ 
ทางการเงินที่มีความคล่องตัวในการสนับสนุน และก ากับดูแลในสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนตาม 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 

แนวทางท่ี 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education) 
เ พ่ือให้ระบบอุดมศึกษาสามารถด าเนินการ ดังนี้  1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเข้าถึงแหล่งความรู้ การกระจายความรู้ และการปฏิรูป  
การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
ทางการศึกษาให้สามารถขยายบริการทางการศึกษาได้เ พ่ิมมากขึ้น และ 3) ส่งเสริมความเสมอภาค 
ทางการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้ประโยชน์และพัฒนากลไก
การเรียนรู้ของตนเองโดยอิสระ 

กลยุทธ์ 7 โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล และระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการอุดมศึกษา
และวิจัย (3.5) 

•  รัฐจัดท าฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานรัฐกับฐานข้อมูลการอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดบูรณาการทั้งระบบ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา 
การวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง ซึ่งจะท าให้รัฐ
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าสถิติเผยแพร่ต่อประชาชน ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถน าข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการประเมิน และปรับปรุงตนเอง เพ่ือน าไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ และการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า ติดอันดับการจัดระดับโลก (World University Ranking) 

•  รัฐก าหนดมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุก
สถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลในการจัดการศึกษา และการวิจัยได้อย่างเสมอภาค 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

ตลอดจนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงแหล่งความรู้ได้จาก  
ทั้งโลก โดยจัดให้สถาบันอุดมศึกษาใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลในอัตราเพ่ือการศึกษา (Education Rate)  
หรืออัตราทีไ่มใ่ช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า (Non - Commercial Rate) 

•  รัฐก าหนดมาตรฐานการเข้าถึงแหล่งข้อมูลดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้และการวิจัย (Digital 
Contents) จากทั่วโลก ส่งเสริมการพัฒนา Online Course, Digital Content, Digital Collections ส่งเสริม
การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การสืบค้นข้อมูล และแหล่งกระตุ้นส่งเสริม
การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย รัฐเป็นผู้ประสานการเจรจาต่อรองการจัดการฐานข้อมูลความรู้ 
และการวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากร เพ่ือการศึกษามีความเหมาะสม
สอดคล้องกับยุคดิจิทัล 
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ส่วนที่ 3 : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 

ตาม พ.ร.บ . ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจั ย 
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ก าหนดให้รัฐมนตรี มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการอุดมศึกษา 
ในการเสนอแนะต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท และแผนอ่ืน รวมทั้ งนโยบายของรั ฐบาล เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี 
ด้านการอุดมศึกษาต่อสภานโยบายฯ เสนอระบบการจัดสรรและการบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ  
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษา 
พ.ร.บ. ดังกล่าวยังได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จัดท าข้อเสนอแนะ 
และให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษาก่อนให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรี 
เพ่ือเสนอต่อสภานโยบายฯ พิจารณาอนุมัติและด าเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด  
ดังนั้น การก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษา ตลอดจนระบบการจัดสรร 
และการบริหารงบประมาณด้านการอุดมศึกษา จึงเป็นอ านาจหน้าที่ของ กกอ. โดยตรงที่ต้องรับผิดชอบ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนากลไกทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป  
ระบบอุดมศึกษาให้สนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการปฏิรูประบบการเงิน
และงบประมาณในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

การก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษาจึงเป็นการน าเสนอแนวคิด  
ในการปฏิรูประบบการจัดสรรและการบริหารงบประมาณในภาคอุดมศึกษาของประเทศตามกรอบอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562  พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เป็นหลัก สาระส าคัญ
ประกอบด้ วยเหตุผลและความจ าเป็น  เป้ าประสงค์  วิธีการด าเนิน งาน และการบริหารจัดการ  
ซึ่ งเป็ นการสร้างสรรค์กลไกการด าเนินงานให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภ าพ  
ทั้งนี้ ยังคงมุ่งส่งเสริมความอิสระในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
และส่งผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาประเทศภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

ส่วนที่ 3 : กลไกการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ์

3.1  สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินนโยบายและมาตรฐานที่เหมาะสม

ตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
1)  ให้ความส าคัญกับความแตกต่าง ปรัชญา เป้าประสงค์ วิวัฒนาการ ต าแหน่งที่ตั้ง และบริบท  

ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
2)  เน้นศักยภาพและผลการด าเนินงาน (Potential/Performance) ของสถาบันแต่ละแห่งที่จะแสดง

จุดเน้นเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
3)  เปิดโอกาสให้สถาบันปรับตัว ปรับทิศทางการด าเนินงาน (Repositioning) ให้สอดคล้องกับ 

ความเปลี่ยนแปลงทั้งในบริบทการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความต้องการก าลังคนรุ่นใหม่ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศและท้องถิ่น 

4)  ภาครัฐพร้อมที่จะปลดล็อกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาที่ล้าสมัย และไม่เอ้ืออ านวยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนการเรียน  
การสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของผู้เรียน 

5)  ภาครัฐควรปรับระบบการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะโครงสร้างการบริหารข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นต้นแบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับระบบอุดมศึกษา 
ของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

ส่วนที่ 3 : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

3.2  ปฏิรูปกลไกด้านงบประมาณ 
 

1)  ปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษา โดยสนับสนุนการเพ่ิมแหล่งรายได้ให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากการวิจัยและนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจแห่งสถาบันอุดมศึกษา 
(University Enterprise) เป็นต้น 

2)  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการลงทุนด้านอุดมศึกษาของภาครัฐ โดยปรับเปลี่ยนการจัดสรร
เงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษา เป็นระบบงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้สนองด้านอุปทานเป็นหลัก (Demand Side 
Financing) 

3)  จัดระบบการก าหนดกรอบวงเงิน ระบบการจัดสรร และการบริหารงบประมาณด้านการอุดมศึกษา
ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน  
ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอ่ืนๆ รวมทั้ง นโยบายของรัฐบาล 

4)  ระบบการจัดสรรและการบริหารงบประมาณจะต้องมีความคล่องตัว แต่สามารถตรวจสอบได้  
มีความโปร่งใส มีความรับผิดรับชอบด้วยระบบธรรมาภิบาลบนความรับผิดชอบของสถาบัน จึงสมควรจัดสรร
งบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 

ส่วนที่ 3 : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

3.3  กลไกการตรวจสอบและประเมินผล 
1)  เชื่อมโยงการวางแผนกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

การเชื่อมโยงการวางแผนกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นการก าหนดความสัมพันธ์  
เชิงบูรณาการระหว่างการลงทุนด้านการอุดมศึกษากับผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่สถาบันจะส่งมอบในแต่ละปี  
(เช่น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาจ าแนกตามสาขาวิชา ISCED) ซึ่งมีลักษณะเป็นการวางแผนล่วงหน้า  
หรือการตรวจสอบล่วงหน้า (Pre-Audit) ตามศักยภาพของสถาบัน ความเชื่อมโยงนี้จะมีระยะเวลา 4-5 ปี  
ที่เรียกว่า Multi-year Budgeting ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จะพิจารณาความเหมาะสม 
ตามศักยภาพและผลการด าเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของประเทศเป็นหลัก 

2)  การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
สถาบันจะรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลที่เป็น Single Platform บนมาตรฐานสถิติ

เดียวกับของระบบอุดมศึกษาแห่งชาติ (National Higher Education Statistics Systems) เพ่ือประโยชน์ใน
การวางแผน การตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่ง กกอ. เป็นผู้ออกระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติในเรื่องนี้ 

3)  การประเมินแผนงานและงบประมาณภายหลังการด าเนินงาน (Post Audit) 
การพิจารณาความเชื่อมโยงการวางแผนกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แม้จะพิจารณา  

ในรอบ 4-5 ปีก็ตาม แต่จะต้องมีการทบทวนตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี  ว่าผลผลิตที่ ได้ เป็นไปตาม 
แผนที่ก าหนดหรือไม่ ถ้าผลผลิตเป็นไปตามแผนกระบวนการงบประมาณก็จะเดินไปตามปกติ แต่กรณี 
ที่ผลผลิตไม่เป็นไปตามแผน กกอ. จะพิจารณาทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไป  
หรืออาจให้มีการปรับแผนการด าเนินงานก็ได้ แล้วแต่กรณี 
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ส่วนที่ 4 : ผลลัพธ์และผลกระทบ 
ของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ 

 
 การอุดมศึกษามีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และทิศทางการพัฒนาประเทศ

ให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกหลัก ซึ่งแผนด้านการอุดมศึกษา  
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลั งคนของประเทศ พ.ศ. 2564  - 2570  ได้วางยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการ
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคน การส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย และการจัดระบบอุดมศึกษาใหม่ ให้สามารถ
สร้างผลผลิตของอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในแต่ละกลยุทธ์ และช่วงเวลาของการขับเคลื่อนแผน ทั้งการผลิต  
และพัฒนาก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ งานวิจัยที่สามารถน าไปสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  
เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม จนเกิดการบูรณาการน าไปสู่การสร้างผลลัพธ์ส าคัญให้กับประเทศ เพ่ือให้เป็นกลไก
หนึ่งในการสร้างผลกระทบในทางบวกต่อการพัฒนาประเทศ การลดความเหลื่อมล้ า การสร้างโอกาส  
ในการเข้าถึงการอุดมศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
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(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 โดย คณะท างานจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
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4.1   แผนผังผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อเป้าหมายของประเทศ 

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 

ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

SUPER IMPACT 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 2  ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น รวมทั้งได้รับการยอมรับในเวทีโลก 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 3 คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
ทรัพยากรมนุษย์มีสมรรถนะ/ขีดความสามารถ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 4 ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมทุกมิติโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 6 ภาครัฐมีความโปร่งโส ปลอดทุจริต และประพฤติมิชอบ 

IMPACT 

“อุดมศึกษาสร้างคน สร้างปัญญาให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน” 

VISION ‘2570’ 

 
 
- สถาบันอุดมศึกษาน าแผนไปขับเคลื่อนการเรียนรู้
ตลอดช่วงชีวิต 
- ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ พิการ ผู้สูงอายุ  
เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
- ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาปราศจากอุปสรรค  
และการด าเนินชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างปกติสุข 
- ผู้ เรียนทั้งระดับพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 
มีคุณภาพทางการศึกษาดีข้ึน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความเป็นเลิศ 
ทางวิชาชีพ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  
มีทักษะรองรับศตวรรษที่ 21 
- ก าลังคนมีปริมาณ และทักษะสอดคล้องหรือตรงกับ
ความต้องการภาคการผลิต 
-  อาจารย์  และบุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิ   
และต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น สามารถพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
-  ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญจากภาครั ฐ /ภ าค เอกชนทั้ ง ใ น 
และต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนงานวิชาการ 
-  บทบาทของนักวิชาการ และชุมชนวิชาการ 
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

STRATEGY 1  พัฒนาศักยภาพคน  

(Capacity Building) 

OUTCOME 
 
 
-  ระบบการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา 
ยึดหลักธรรมาภิบาล เช่น มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ มีความรับผิดรับชอบ สร้างการมีส่วนร่วม
ในประชาคมอุดมศึกษา เป็นต้น 
- บัณฑิต ก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมเป็นไปตาม
จุดเน้น/อัตลักษณ์ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
- สถาบันอุดมศึกษาติดอันดับไม่ต่ ากว่า 200 อันดับแรก  
ใน World University Ranking 
- บทบาททางวิชาการของประเทศไทยในภูมิภาคและ
ในเวทีโลกสูงขึ้น 
- สถาบันการอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับ
ภูมิภาค (Education Hub) 
- ประชากรเข้าใจการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
- สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็น
สถาบันที่มีคุณภาพ 
- สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน  
และการวิจัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
-  ผู้ เ รี ยนมี ช่ อ งทา ง ในการ เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง เ รี ยนรู้ 
ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาเอง 

 
 
- องค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม
สามารถตอบโจทย์ทั้งระดับชุมชน สังคม และประเทศ 
สอดคล้องตามการพัฒนาตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบันอุดมศึกษา กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
ทั้งในและต่างประเทศ 
- นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย สร้างผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และตอบสนองต่อ
โจทย์การพัฒนาประเทศ 
-  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  แ ล ะ มี ผู้ ที่ มี ค ว า ม ส น ใ จ 
มีขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ 
- ผลงานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมสามารถไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม 

STRATEGY 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย

อุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) 

OUTCOME 

STRATEGY 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่  

(Higher Education Transformation) 

OUTCOME 
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4.2  ตาราง Milestone แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) 

ยุทธศาสตร์ 
Milestone 1 

(2563) 
Milestone 2 

(2564 – 2565) 
Milestone 3 

(2566 – 2570) 
ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

แนวทางที่ 1  
การจัดการศึกษาเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดช่วงชีวิต  
(Lifelong Learning) 

- แผนการเรยีนรู ้
ตลอดช่วงชีวิต 

  - สถาบันอุดมศึกษาน าแผน 
ไปขับเคลื่อนการเรียนรูต้ลอดช่วงชีวิต 

- ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย  
และสังคมไทย (ว) 
- ลดความเหลื่อมล  า  
สร้างความเป็นธรรมทุกมิต ิ
โดยไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง (ป/ย4) 

   
- รูปแบบการเรียนรู้ที่รองรับ Lifelong Learning - ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร 

ผู้สูงอายุ เข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 

- เงินอุดหนุน ทุนการศึกษา ทุนกู้ยืม 

 
- Campus Life & Universal Design - ผู้เรียนทุกกลุม่ได้รับการศึกษาปราศจาก

อุปสรรค และการด าเนนิชีวิต 
ในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างปกตสิุข  

- องค์ความรู้ที่น าไปยกระดับคณุภาพทางการศึกษาทั งระดับพื นฐาน  
และอาชีวศึกษา 

- ผู้เรียนทั งระดับพื นฐาน และระดบั
อาชีวศึกษามีคุณภาพทางการศึกษาดีขึ น 

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ น รวมทั งได้รับ 
การยอมรับในเวทีโลก (ย2) 
- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต 
ในศตวรรษที่ 21 (ย3) 
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ยุทธศาสตร์ 
Milestone 1 

(2563) 
Milestone 2 

(2564 – 2565) 
Milestone 3 

(2566 – 2570) 
ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

แนวทางที่ 2  
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และสมรรถนะของก าลังคน 
(Quality & Manpower 
Competencies 
Enhancement) 

- รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล 
ที่มีประสิทธิภาพไปเป็นไปตามอัตลักษณ์ของกลุ่มสถาบัน 

- บัณฑิตมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ น รวมทั งได้รับ 
การยอมรับในเวทีโลก (ย2) 
- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต 
ในศตวรรษที่ 21 (ย3) 

 
- แผนปฏิบัติการ เพื่อผลิตและพฒันาก าลังคนท่ีตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ - ผู้เรียนมคีุณภาพ มีความเป็นเลิศทาง

วิชาชีพ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี มีทักษะรองรับศตวรรษ 
ที่ 21 

 
- รูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพิม่ขึ น 

 
- ระบบการศึกษารองรับ
ผู้เรยีนนอกวัยเรยีน (Non 
– Aged Group) 
- Credit bank 
- Clearing House 

- การผลติและพัฒนาก าลังคน 
ตามกรอบนโยบายของรัฐ 

- ก าลังคนมีปริมาณ และทักษะ
สอดคล้องหรือตรงกับความต้องการภาค
การผลิต 

  
- ระบบการศึกษาเสรมิทักษะการเป็นพลเมือง - บัณฑิตมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น 

การใช้เหตุผล การมีมนุษยสัมพันธ์  
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วินัย จรยิธรรม 
คุณธรรม การเคารพกฎหมาย  
และศลิปวัฒนธรรม เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ 
Milestone 1 

(2563) 
Milestone 2 

(2564 – 2565) 
Milestone 3 

(2566 – 2570) 
ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

แนวทางที่ 3  
การสร้างเสริมบุคลากร
คุณภาพสูง 
(Concentration of 
Talents & Brainpower) 

- แนวทางสนับสนุน
ส าหรับยกระดับคณุวุฒิ 
และต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ และ
บุคลากรสายวิชาการ 

  - อาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการ 
มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ น 
สามารถพัฒนากระบวน 
การเรยีนการสอนที่มีคุณภาพ 

- ทรัพยากรมนุษย์มสีมรรถนะ/ 
ขีดความสามารถ เป็นทีย่อมรับ 
ทั งในและต่างประเทศ (ย3) 

    
- เส้นทางอาชีพบุคลากรสายวิชาการที่หลากหลาย - ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ/ภาคเอกชน 

ทั งในและต่างประเทศเข้ามาสนับสนุน
งานวิชาการ  

- ทรัพยากร และกฎระเบียบที่สนบัสนุนการพัฒนาผลงานวิชาการ - บทบาทของนักวิชาการ และชุมชน
วิชาการเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) 

ยุทธศาสตร์ 
Milestone 1 

(2563) 
Milestone 2 

(2564 – 2565) 
Milestone 3 

(2566 – 2570) 
ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

แนวทางที ่1  
การวิจัย นวัตกรรม 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Research Innovation 
and Technology 
Transfer) 

- สถาบันอุดมศึกษามีจดุเน้น และเป้าหมายขององค์ความรู/้เทคโนโลยี 
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบันที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 

- องค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย  
และนวัตกรรมสามารถตอบโจทย ์
ทั งระดับชุมชน สังคม และประเทศ 
สอดคล้องตามการพัฒนาตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ น รวมทั งได้รับ 
การยอมรับในเวทีโลก (ย2)  

- ความร่วมมือในลักษณะศูนย์ประสานการด าเนินการด้านนวัตกรรม (Innovation 
Hubs) 
- Corporate University 
- Social Engagement 

 
- กฎระเบียบ/ข้อจ ากัดที่เกีย่วข้องกับระดมทรัพยากร
และความเชี่ยวชาญต่างประเทศได้รับการผ่อนปรน 

 - การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา  
กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนทั งใน 
และต่างประเทศ   

- หลักเกณฑ์การจดัสรรเงินอุดหนนุการวิจัย นวัตกรรม 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
และการบริหารงบประมาณทีม่ีประสิทธิภาพ 

 - นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย  
สร้างผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ สามารถ
สร้างมลูค่าเพิ่ม และตอบสนองต่อโจทย์
การพัฒนาประเทศ 

  
- นักวิชาการ/นักวิจัย ระดับ ป. โท/หลัง ป. โท/ป. เอก และหลัง ป. เอก  
ให้มีสมรรถนะ/จ านวนเพิ่มขึ น 
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ยุทธศาสตร์ 
Milestone 1 

(2563) 
Milestone 2 

(2564 – 2565) 
Milestone 3 

(2566 – 2570) 
ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

แนวทางที่ 1  
การวิจัย นวัตกรรม 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Research Innovation 
and Technology 
Transfer) 

- อุปสรรคที่เป็นภาระต่อการสร้างงานวิจัยลดลง  - นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย  
สร้างผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ ตอบสนอง
ต่อโจทย์การพัฒนาประเทศ 

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ น รวมทั งได้รับ 
การยอมรับในเวทีโลก (ย2) 

  
- ระบบการท าวิจัยที่มมีาตรฐาน เช่ือมโยงข้อมูลกับสากล  
รวมถึงระบบประเมินผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 

แนวทางที่ 2  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
หรือปัจจัยเอื อ  
ภายในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ส่งเสรมิการพัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรม 

- หลักสูตรส าหรับพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ - ผู้ประกอบการ และมผีู้ที่มีความสนใจ 
มีขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ
ของตนเองได้  

- แนวทางแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลงานวิจยั/เทคโนโลยี/นวตักรรมไป
ใช้ประโยชน ์

- ผลงานวิจัย เทคโนโลยี  
หรือนวัตกรรมสามารถไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม  

- หน่วยงานกลาง (Intermediaries) ท าหน้าที่บริหารจดัการ และถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

- ผลงานวิจัย เทคโนโลยี  
หรือนวัตกรรมสามารถไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม  
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ยุทธศาสตร์ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation) 

ยุทธศาสตร์ 
Milestone 1 

(2563) 
Milestone 2 

(2564 – 2565) 
Milestone 3 

(2566 – 2570) 
ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

แนวทางที่ 1  
การบริหารจัดการ 
และธรรมาภิบาล 
(Management and 
Good Governances) 

- นโยบาย/แนวทางระบบการตรวจสอบ ควบคุมคณุภาพ และมาตรฐาน 
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละกลุม่สถาบันอุดมศึกษา 

- ระบบการบริหารจดัการใน
สถาบันอุดมศึกษายึดหลักธรรมาภบิาล 
เช่น มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้มีความรับผิดรับชอบสร้าง 
การมีส่วนร่วมในประชาคมอุดมศกึษา 
เป็นต้น 

- ภาครัฐมีความโปร่งโส  
ปลอดทุจรติ และประพฤตมิิชอบ  
(ย6)  

- ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในระบบอุดมศึกษา 

 
- กลไกการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมในสถาบันอุดมศกึษา 
แต่ละประเภท 

 
แนวทางที่ 2  
การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 
ตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย 
(Reinventing University) 

- การจัดกลุม่ยุทธศาสตร์
ของสถาบันอุดมศึกษา 
และ Transformative 
Office 

- ระบบอุดมศึกษาทีไ่ด้รับการปฏริปู (Reinventing 
University) 

1. บัณฑิต ก าลังคน งานวิจัย  
และนวัตกรรมเป็นไปตามจดุเน้น/ 
อัตลักษณ์ ท่ีตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ 
2. สถาบันอุดมศึกษาตดิอันดับ 
ไม่ต่ ากว่า 200 อันดับแรก ใน World 
University Ranking 

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ น รวมทั งได้รับ 
การยอมรับในเวทีโลก (ย2) 

   

- การประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพรอ่งค์ความรู้ งานวิจัย และนวตักรรมระดบั
นานาชาติในประเทศไทย 

1. บทบาททางวิชาการของประเทศไทย 
ในภูมิภาค และในเวทีโลกขึ นสูง 
2. สถาบันการอุดมศึกษาเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาระดับภมูิภาค (Education 
Hub) 
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ยุทธศาสตร์ 
Milestone 1 

(2563) 
Milestone 2 

(2564 – 2565) 
Milestone 3 

(2566 – 2570) 
ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

แนวทางที่ 2  
การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 
ตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย 
(Reinventing University) 

- หน่วยงานกลาง/สถาบันอุดมศึกษาท่ีขับเคลื่อนนโยบายด้านการอดุมศึกษา 
ในระดับสากล และเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย และนวตักรรม สู่ประชาคมวิชาการ
ระดับโลก 

1. บทบาททางวิชาการของประเทศไทยใน
ภูมิภาค และในเวทีโลกสูงขึ น 
2. สถาบันการอุดมศึกษาเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาระดับภมูิภาค(Education 
Hub) 

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ น รวมทั งได้รับ 
การยอมรับในเวทีโลก (ย2) 

 

แนวทางที่ 3  
ความมั่นคงทาง 
การเงินในระบบอุดมศึกษา 
(Financial Security) 

- ระบบ 
การจัดสรรงบประมาณ  
เพื่อการอุดมศึกษา 

- กองทุนการเงินเพื่อการศึกษา  
Demand Side Financing 

- ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างเสมอภาค 

- สร้างความเป็นธรรม  
และลดความเหลื่อมล  าในทุกมติิ  
(ย4)  

- กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา - บัณฑิต ก าลังคน งานวิจัย และ
นวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

- ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ น รวมทั งได้รับ 
การยอมรับในเวทีโลก (ย2)   

แนวทางที่ 4  
อุดมศึกษาดิจิทลั 
(Digital Higher 
Education) 

- ข้อมูลกลาง (Big Data)  
ด้านการอุดมศึกษาท่ีมีความเที่ยงตรง  
และน่าเชื่อถือ 
- ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาด้วยวิธีการทางวิทยาการ
ข้อมูล (Data Science) 

- การเช่ือมโยงระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานรัฐกับ
ฐานข้อมูล 
การอุดมศึกษา 

1. ประชากรเข้าใจ 
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
2. สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเอง เพื่อเป็นสถาบันที่มีคณุภาพ 

- สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมท่ีเอื อ 
และสนบัสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต (ย3) 
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ยุทธศาสตร์ 
Milestone 1 

(2563) 
Milestone 2 

(2564 – 2565) 
Milestone 3 

(2566 – 2570) 
ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

แนวทางที่ 4  
อุดมศึกษาดิจิทลั  
(Digital Higher 
Education) 

- มาตรฐาน 
การให้บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อการจดั
การศึกษา และการวิจัย 

 - สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจัดการเรียน 
การสอน และการวจิัยไดอ้ย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

- สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมท่ีเอื อ 
และสนบัสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต (ย3) 

  
- มาตรฐาน 
การเข้าถึงแหล่งข้อมลู
ดิจิทัล  
เพื่อการเรยีนรู้และการวิจยั 

 - ผู้เรียนมีช่องทาง 
ในการเข้าถึงแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย  
เพื่อการพัฒนาตนเอง 
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photos. You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your 
Presentations.  

Modern Portfolio Designed 

ส านกังานปลดักระทรวง 

การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์ 

วจิยัและนวตักรรม 

 

อาคารอุดมศึกษา 2 ช้ัน 15 

เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2039 5597-99 

Email. : Developplan@gmail.com 

 

(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษา 

เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ  

พ.ศ. 2564 – 2570 

https://qrgo.page.link/37emt 

www.mua.go.th/users/bpp หัวข้อ:เอกสารเผยแพร่ 




