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(ร่าง) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2574)  

 

อรสา   ภาววิมล 
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  
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01 

02 

03 

04 

นโยบายรัฐบาล , นโยบายนายกรัฐมนตร ี

นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 
: S-curve , New S-curve , เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

แนวคิดประเทศไทย 4.0  

นโยบายประชารัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยนื 

โครงสร้างแสดงความสมัพันธ ์

วิจัย ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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บริบทของการจัดท าแผน 

แผนอุดมศึกษาฯ 15 ปี 
ฉบับที่ 2 ไม่สามารถ
ปรับให้สอดคลอ้งกับ
บริบทของประเทศที่

เปลี่ยนแปลง 

  

ค าสั่ง กกอ. ให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 
ท าหน้าที่ในการทบทวนแผน
อุดมศึกษาฯ 15 ปี ฉบับที่ 2 
และจัดท าแผนอุดมศึกษาฯ  

15 ปี ฉบับที่ 3 

การเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

แนวคิดในการปฏิรูป 
ประเทศไทย 

แนวโน้มส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ เช่น โครงสร้างประชากร 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การด าเนินการจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษา           
        ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
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หลักการของการจัดท าแผน 

อุดมศึกษาเปน็กลไกใน     
การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 

(engine for growth)  

ปฏิรูประบบอดุมศึกษาบนแนวคิด
ให้อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักร      

ในการปรับการศึกษาทั้งระบบ  

เป็นช่วงเวลาและโอกาสส าคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงการศึกษา

ของประเทศ 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การด าเนินการจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษา           
        ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
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แนวคิดในการจัดท าแผน 

แผนต้องก าหนดนิยามอุดมศึกษาใหม่ใหเ้ป็นสมอง 
ในการคิด สามารถสร้างนวัตกรรม 

1 

แผนต้องครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ทุกกลุ่ม ทุกสังกัด สร้างการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนในสังคม 2 

แผนต้องมีลักษณะ proactive มีวิสัยทัศน์เชิงรุก 
เน้นยุทธศาสตร์ท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 

3 

แผนต้องให้อุดมศึกษามีส่วนช่วยในการออกแบบการศึกษา 
ของชาติทุกระดับ 

4 

แผนต้องน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาท้ังการปรับ
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่และระบบการจัดสรรทรัพยากร  
รวมท้ังทบทวนการจัดกลุ่มสถาบันอุดมฯ  5 

แผนต้องมีลักษณะที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ตลอดเวลา  
รองรับแนวโน้มท่ีเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก  

6 

แผนต้องวางแนวทางการสร้างคน องคค์วามรู้ให้กับภาคการผลิต 
ภาคสังคม ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล 

7 

แผนควรทบทวนสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ข้อจ ากัดในด้านต่างๆ  
ทั้งภายนอกและภายในทีส่่งผลกระทบต่ออุดมศึกษามาเป็น 
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนอุดมศึกษาฯ 15 ปี ฉบับที่ 3 8 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การด าเนินการจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษา           
        ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
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องค์ประกอบของการจัดท าแผน 

วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่อระบบอุดมศึกษา

และการพัฒนาประเทศ  

วิเคราะห์ศักยภาพของอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน ตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมว่าจะสามารถรองรับหรือขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศได้หรือไม่ 

เสนอการปรับระบบอุดมศึกษา เพื่อให้มีศักยภาพตอบสนองเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ เช่น ระบบการจัดสรรงบประมาณ ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบธรรมาภิบาล และ
ประสิทธิภาพของระบบ เป็นต้น 

ศึกษาเป้าหมายการพัฒนาของประเทศในอนาคต อาทิ ยุทธศาสตร์ประเทศ (country strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ของ สศช. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ของ สวทน. 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ของ วช. และแผนหรือนโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้องจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การด าเนินการจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษา           
        ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
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ขั้นตอนการวิเคราะหแ์นวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยภายใน 4 ประเด็น คือ  

1. ระบบข้อมูลอุดมศึกษา  

2. การประกันคุณภาพ 

3. บทบาทของ Regulator    
   ในเรื่องการก าหนดนโยบาย  
    การสนับสนุน และการติดตาม 
    ตรวจสอบ 

4. การสนับสนุนทรัพยากร 

External Environment Internal Environment 
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การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง : External Environment 
โครงสร้างการเปลีย่นแปลงประชากร ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ภาวะพึ่งพิงสูงขึ้น ตัวป้อนเข้าสู่ระบบการศึกษาลดลง  

ขาดแคลนก าลังคนในวัยแรงงาน  

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรองรับ Thailand 4.0 
(นาโนเทค ไบโอเทค ฯลฯ) S-Curve New S-Curve 

ความต้องการก าลังคน 

การขับเคลื่อน Digital Economy ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนโดยใช้ ICT , Internet of Things 

มลภาวะทางอากาศ น้ า สิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะ  พลังงานทางเลือก 
พลังงานทดแทน แนวโน้มด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การค้าขายตามแนวตะเข็บชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เซรามิกส์ เครื่องเรือน 

อัญมณี เครื่องประดับ 

ลดต้นทุนการขนส่ง ระบบราง ถนน น้ า อากาศ ลดการใช้พลังงานน้ ามัน 
เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของประเทศ 

ทิศทางการพัฒนาระบบคมนาคม 

การบริหารจัดการ 
ปัญหาธรรมาภิบาล  บทบาท Regulator , Provider                                      

การจัดสรรทรัพยากร  ระบบข้อมูลอุดมศึกษา 
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เจตนารมณแ์ผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 

  อุดมศึกษาต้องน าการพัฒนาประเทศ เป็นผู้สร้างปัญญาใหก้ับสังคม 

  อุดมศึกษาต้องเป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่น าไปสร้างทุนทางสังคม  
      ก่อให้เกิดนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา  
      และการพัฒนาประเทศในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

  อุดมศึกษาให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรม 
      อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาการ 

 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาในระยะ 15 ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
        15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 
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เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  พิจารณาจาก 5 องค์ประกอบ 
  การเข้าถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility) : การรับนักศึกษา Age Group , Non-Age Group 

  ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา (Equity) : ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึง  
      การศึกษาที่มีคุณภาพ 

  คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Quality) : สมรรถนะบัณฑิต ความสมดุลของ Soft Skill และ   
      Hard Skill  

  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency) : ธรรมาภิบาลและการจัดสรรทรัพยากร 

  การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) : บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนองต่อ          
      การพัฒนาประเทศ 
 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาในระยะ 15 ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
        15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 
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แนวคิดการปรับเปล่ียนระบบอุดมศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (4-Re) 

Reorientation 

Reprofiling 

Restructuring Reorganization 

ที่มา : เอกสารน าเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือมอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาใหแ้ก่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง จากนโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี  
        ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2574  ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนา 
        การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 15 กันยายน 2559 
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ประเด็นส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในระบบอุดมศึกษาไทย 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาในระยะ 15 ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
        15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 

Accessibility 
1 
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การสรา้งโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอยา่งกว้างขวางและเป็นธรรม (Accessibility and Equity) 

  ประเด็นเชิงนโยบาย 
   ก าหนดกลุ่มเป้าหมายอุดมศึกษาใหม่ 

   1.1  ประชากรนอกวัยเรียน (Non-Age group) หรือวัยท างาน 
   1.2  ประชากรสูงวัย 
   1.3  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
   1.4  กลุ่มผู้พิการ 
   1.5  กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ 

   การปรับตัวของระบบอุดมศึกษา เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
   2.1  ปรับหลักสูตรเน้นสมรรถนะตอบสนองความต้องการในระยะสั้น 
   2.2  ปรับเส้นทางการเข้าถึงบริการอุดมศึกษาท่ีหลากหลาย (Multiple Tracks) 
   2.3  การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ (Cyber University) 
   2.4  จัดระบบ Credit Bank และการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
   2.5  ระบบ Admission 

 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาในระยะ 15 ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
        15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 

1 
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  ประเด็นเชิงนโยบาย 
   การก าหนดคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของบัณฑิต 

   1.1  Professional Skills 
   1.2  Soft Skills 
   1.3  การเป็นพลเมืองและพลโลก 
   1.4  การเป็นผู้ประกอบการ / ผู้สร้างงาน 

   การจัดกลุ่มสถาบัน 
   2.1  มหาวิทยาลัยระดับโลก (Global University) 
   2.2  มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Specialized University) 
   2.3  มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น (Community University) 

 
ควรก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดระดับความพร้อมขั้นต่ าและเส้นทางการพัฒนาไปสู่เป้าหมายของสถาบันกลุ่มต่างๆ  

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาในระยะ 15 ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
        15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 

2 การพัฒนานักศึกษา (Student Development) 
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  ประเด็นเชิงนโยบาย 
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

   3.1  ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน 
   3.2  ทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตทีก่ าหนด 
   3.3  ทบทวนหลักการวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) 

   คณาจารย์ : คณุลักษณะที่ต้องการของสถาบันกลุ่มต่างๆ 
   4.1  นักวิชาการ     ความรู้ หลักการ และทฤษฎี 
   4.2  นักวิจัย      การแก้ปัญหาและต่อยอดความรู้แห่งอนาคต 
   4.3  ผู้เชี่ยวชาญ     การแก้ปัญหาและการปฏิบัติจริง 
   4.4  นักการศึกษา     ครมูืออาชีพ 

   การวัดและประเมินผล 
    4.1  การประเมินสมรรถนะนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
                (National Higher Education Student Competencies Assessment) 
    4.2  ปรับระบบการกันคุณภาพให้สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ในการผลิตบัณฑิต 

 
 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาในระยะ 15 ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
        15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 

2 การพัฒนานักศึกษา (Student Development) 
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โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและนวตักรรม (Research and Innovation Infrastructure) 

  ประเด็นเชิงนโยบาย 
 1. ให้ความส าคัญที่คณาจารย์ในฐานะนักวิจัย 
     • พัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างต่อเน่ือง 
           • เพิ่มจ านวนคณาจารย์นักวิจัยในทุกกลุ่มสถาบัน 

 2. การบริหารจัดการงานวิจัย 
     • Research Assessment System 
           • Higher Education Research Board 

 3. นวัตกรรมศึกษา (Innovation Education) 
     • การเรียนรู้กับการแก้ปัญหาตามสภาพจริง (Hands-On) 
           • การเรียนรู้ข้ามศาสตร์ (Multidisciplinary) 
     • โครงการเชิงนวัตกรรม (Innovation Project) 

 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาในระยะ 15 ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
        15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 

3 
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ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน (Public Private and Community Partnership) 

  ประเด็นเชิงนโยบาย 
 1. จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
     • คณะกรรมการร่วมรัฐ – เอกชน - ชุมชน 

           • คณะกรรมการเครือข่าย 

 2. ส่งเสริมความร่วมมือระดับพื้นที่ในสาขาวิชาต่างๆ  

 3. การศึกษาส ารวจความต้องการอุดมศึกษาทั้งการผลิตก าลังคนและการวิจัย 
 

 

 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาในระยะ 15 ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
        15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 

4 
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การสรา้งความมัน่คงทางการเงนิในระบบอุดมศกึษา (Higher Education Financial Security) 

  ประเด็นเชิงนโยบาย 
 1. Standardized เงินอุดหนนุภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันกลุ่มใหม่                 
        (การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ) 
 2. Demand Side Financing 
 3. การก าหนดนโยบายความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษา 
 4. วิสาหกิจอุดมศึกษา (University Enterprise) 
 5. ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
 6. ทุนการศึกษา 
 7. การท างานระหว่างเรียน 
 8. การบริหารจัดการที่ดี 

 

 
ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาในระยะ 15 ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
        15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 

5 
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นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล  (Policy - Support - Assessment) 

  ประเด็นเชิงนโยบาย 
 1. การพัฒนากลไกการก าหนดนโยบายและการวางแผนระดับจุลภาค          
    ให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ 
     • Public Agreement (University Profile) 
     • Negotiation Committee 

 2. การพัฒนาระบบการประเมินผลการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา (Performance Assessment) 

 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา  

     (Higher Education Information System) 

 4. การพัฒนาระบบการวิจัยนโยบายอุดมศึกษา  

    (Higher Education Policy Research System) 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาในระยะ 15 ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
        15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 

6 
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การบรหิารจดัการที่ดีในระบบอุดมศึกษา  (Higher Education Good Governance) 

  ประเด็นเชิงนโยบาย 
 1. พ.ร.บ. การอุดมศึกษา (Regulator) 

 2. การพัฒนาผู้บริหาร/สภาสถาบัน 

 3. การเปลี่ยนสถานภาพไปสู่สถาบันในก ากับของรัฐ 

 4. พ.ร.บ. การบริหารงานบุคคล ในสถาบันอุดมศึกษา 

 5. การหลอมรวม การยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 

 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาในระยะ 15 ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
        15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 

7 
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อุดมศกึษาดิจติอล  (Digital Higher Education) 

  ประเด็นเชิงนโยบาย 
 • การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเพื่ออุดมศึกษาและการวิจัย (แผนฯ 15 ปี) 

 • Digital Content, MOOC, Open Lectures 
 • การพัฒนา Application / Mobile Technology  
 • On-line / Off-line Learning (Flipped Learning) 
 • Higher Education Information Exchange and Analysis 
 • E-Testing  

 

ที่มา : เอกสารน าเสนอเรื่อง การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาในระยะ 15 ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
        15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 

8 
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Restructuring of Higher Education System 

  การปรับโครงสร้างของระบบอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอุดมศึกษา 
• โครงสร้างการผลิตก าลังคนที่เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

• โครงสร้างการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• โครงสร้างบุคลากร การสอน การวิจัย บริการวิชาการ 

• โครงสร้างต้นทุน และความสูญเปล่าทางการศึกษา 

• บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีส่วนร่วมที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
 

ที่มา : เอกสารน าเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือมอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาใหแ้ก่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง จากนโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี  
        ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2574  ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนา 
        การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 15 กันยายน 2559 
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Reorganization of Higher Education System 

  การจัดองค์การใหม่ในระบบอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดกลไกการก าหนดนโยบาย        
      การสนับสนุน การติดตามตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพ (Regulator and  
      Providers) และตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

• กลไกการวางแผน และการจัดสรรทรัพยากร 

• กลไกการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน การประเมินผลและการประกัน
คุณภาพ 

• ระบบการวิจัยนโยบายอุดมศึกษา 

• ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ 

• ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (Admission System) 

ที่มา : เอกสารน าเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือมอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาใหแ้ก่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง จากนโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี  
        ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2574  ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนา 
        การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 15 กันยายน 2559 
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Reprofiling of Higher Education Institutions 

  การปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นจุดเด่นของแต่ละสถาบันเพื่อ
การพัฒนาประเทศ 
• Self Improvement / Self Development Process 

• การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 

• การจัดกลุ่ม จัดประเภทตามอัตลักษณ์และระดับของพัฒนาการของสถาบัน 

 
 

ที่มา : เอกสารน าเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือมอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาใหแ้ก่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง จากนโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี  
        ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2574  ปี โดย ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น (ประธานคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560-2574) และแผนพัฒนา 
        การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อ 15 กันยายน 2559 
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Reprofiling of Higher Education Institutions : การด าเนินการ 
    ด าเนินการในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ 54 แห่งก่อน ได้แก่  
   1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  38 แห่ง 
   2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9 แห่ง   
   3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต        
   4. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
   5. มหาวิทยาลัยนครพนม        
   6. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
   7. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   
   8. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   9. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

ปี 2560 

    ด าเนินการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 28 แห่ง ปี 2561 เป็นต้นไป 
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เป้าหมายเมื่อส้ินแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3  

  สัดส่วนวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร ์
       (Science : Humanity) = 60 : 40 

  Global University Ranking in Top 200 = 5 University 

  English proficiency = Top 5 in Asia 
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สิ่งที่สงัคมจะได้รับ (Deliverables) 

  โอกาสในการเข้าถึงผลผลิตจากทุกพันธกิจอุดมศึกษาที่มคีุณภาพของ              
      ทุกภาคส่วน (Accessibility and Equity) 

  ทุนทางสังคมให้เกิดผู้น าทางความคิดที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น  
      (Quality and Efficiency) 

  องคค์วามรู้และนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทยส์ังคม เพื่อการพัฒนา 
      ประเทศในบรบิทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

ที่มา : เอกสารน าเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าองค์ประกอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) เมื่อ 4-6 มีนาคม 2559 
        ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดอยุธยา 
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