
ดร. สุเมธ แย้มนุ่น 

ประธานคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม  โรงแรมรามา การ์เด้นส์



แผนอุดมศึกษาฯ 15 ปี 
ฉบับที่ 2 ไม่สามารถปรับ
ให้สอดคล้องกับบริบท

ของประเทศที่
เปลี่ยนแปลง
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องค์ประกอบของ
การจัดทําแผน

แนวคิดในการ
จัดทําแผน

ขั้นตอนในการ
จัดทําแผน

บริบทของการ
จัดทําแผน

หลักการของแผน
คําสั่ง กกอ. ให้        

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กรอบแผนอุดมศึกษา 

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

ทําหน้าที่ในการทบทวน
แผนอุดมศึกษาฯ 15 ปี 
ฉบับที่ 2 และจัดทําแผน

อุดมศึกษาฯ 15 ปี      
ฉบับที่ 3

การเข้าสู่ศตวรรษที่ 21       
และการเปลี่ยนแปลงของโลก

แนวคิดในการปฏิรูป
ประเทศไทย

แนวโน้มสําคัญที่ส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศ เช่น โครงสร้าง
ประชากร พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน 
เศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ
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          หลักการของแผน

องค์ประกอบของ
การจัดทําแผน

แนวคิดในการ
จัดทําแผน

ขั้นตอนในการ
จัดทําแผน

บริบทของการ
จัดทําแผน

อุดมศึกษาเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 
(engine for growth) 

ปฏิรูประบบอุดมศึกษาบนแนวคิด
ให้อุดมศึกษาเป็นหัวรถจักร      

ในการปรับการศึกษาทั้งระบบ 

เป็นช่วงเวลาและโอกาสสําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงการศึกษา

ของประเทศ



28 สิงหาคม 2558 สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4

องค์ประกอบของ
การจัดทําแผน

แนวคิดในการ
จัดทําแผน

ขั้นตอนในการ
จัดทําแผน

หลักการของแผน          

บริบทของการ
จัดทําแผน

วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปัจจัยทั้งภายนอกและ
ภายในที่ส่งผลกระทบต่อระบบอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ 

วิเคราะห์ศักยภาพของอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน ตาม
พันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ว่าจะสามารถรองรับ
หรือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้หรือไม่

เสนอการปรับระบบอุดมศึกษา เพื่อให้มีศักยภาพ
ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เช่น ระบบการจัดสรร
งบประมาณ ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบธรรมาภิบาล 
และประสิทธิภาพของระบบ เป็นต้น

ศึกษาเป้าหมายการพัฒนาของประเทศในอนาคต อาทิ ยุทธศาสตร์ประเทศ 
(country strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ของ สศช. 
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ของ สวทน. 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ของ วช. และแผนหรือนโยบาย
สําคัญที่เกี่ยวข้องจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
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แผนต้องกําหนดนิยามอุดมศึกษาใหม่
ให้เป็นสมองในการคิด สามารถสร้าง
นวัตกรรม 1

แผนต้องครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาทุกกลุ่ม ทุกสังกัด สร้างการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม 2

แผนต้องมีลักษณะ proactive 
มีวิสัยทัศน์เชิงรุก เน้นยุทธศาสตร์
ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 3

แผนต้องให้อุดมศึกษามีส่วนช่วยในการ
ออกแบบการศึกษาของชาติทุกระดับ

4

แผนต้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษา
ทั้งการปรับโครงสร้าง อํานาจหน้าที่และระบบ
การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งทบทวน
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมฯ 5

แผนต้องมีลักษณะที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้
ตลอดเวลา รองรับแนวโน้ม             
ที่เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 6

แผนต้องวางแนวทางการสร้างคน องค์ความรู้
ให้กับภาคการผลิต ภาคสังคม ชุมชน ท้องถิ่น             
เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล 7

แผนควรทบทวนสภาพแวดล้อม วิเคราะห์
ข้อจํากัดในด้านต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
ที่ส่งผลกระทบต่ออุดมศึกษา มาเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทําแผนอุดมศึกษาฯ 15 ปี 
ฉบับที่ 3

8

แนวคิดในการ
จัดทําแผน

ขั้นตอนในการ
จัดทําแผน

หลักการของ
แผน

องค์ประกอบ
ของการจัดทํา

แผน

บริบทของการ
จัดทําแผน

สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5
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หลักการของแผน

องค์ประกอบของ
การจัดทําแผน

แนวคิดในการ
จัดทําแผน

ขั้นตอนในการ
จัดทําแผน

บริบทของการ
จัดทําแผน

1

ทบทวนกรอบแผน
อุดมศึกษาฯ 15 ปี 
ฉบับที่ 2

2

วิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน
อุดมศึกษา

3

กําหนดประเด็นสาระสําคัญที่
จะบรรจุในแผนอุดมศึกษาฯ 
15 ปี ฉบับที่ 3

4

รับฟังความคิดเห็นจาก กกอ. 
คณะอนุกรรมการด้าน
นโยบายและแผน 
สถาบันอุดมศึกษา และภาค
ส่วนต่างๆ

5
จัดทําแผนอุดมศึกษา  
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574)
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ปัจจัย
ภายนอก

ปัจจัย
ภายใน

http://www.mua.go.th/users/bpp/

ขั้นตอนการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

(8)การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ(8)การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ปัจจัย
ภายใน

ปัจจัย
ภายนอก

       การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปของคณะอนุกรรมการฯ คือ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่กระทบกับระบบอุดมศึกษา

       เช่น ธรรมาภิบาล คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพบัณฑิต  
ส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

ขั้นตอนการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)



วิสัยทัศน์ของแผนอุดมศึกษาฯ 15 ปี ฉบับที่ 3

แผนอุดมศึกษาฯ 15 ปี ฉบับที่ 3 เป็นแนวทางนโยบายที่จะเสนอต่อ
รัฐบาล แต่ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาที่จะศึกษาและพิจารณานําประเด็นของ
แผนเข้าไปประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยมีอิสระในการคิดและมีสิทธิที่จะกําหนดทิศทางของ
สถาบันอุดมศึกษาของตนเองได้ตามความสนใจหรือความเหมาะสมของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา
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ประเด็นขอความร่วมมือจากเครือข่ายและสถาบันอุดมศึกษา
การจัดทําแผนอุดมศึกษาฯ จะเน้นการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายและทุกสถาบันอุดมศึกษา 

สกอ. ได้ดําเนินการจัดทําแบบฟอร์มเพื่อจัดเก็บข้อมูลไปยังประธานเครือข่ายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาทั้ง 9 แห่ง จํานวน 2 แบบฟอร์ม ดังนี้
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1. แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการดําเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)

     “นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมที่ ดํ า เ นินการแล้ ว  และที่ จะ
ดําเนินการในระยะต่อไป โดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับ 9 ประเด็นเชิงนโยบาย
ที่อยู่ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)”



ประเด็นขอความร่วมมือจากเครือข่ายและสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
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2. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ศักยภาพอุดมศึกษา ณ ปัจจุบันและที่ต้องการเพิ่มเติมหรือเพิ่มขึ้น 
ในช่วง 15 ปี ข้างหน้า

     “วิเคราะห์แยกตามประเด็นแนวโน้ม 
เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
digital economy เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ฯลฯ เชื่อมโยงกับบทบาทและพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองต่อ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ โ ล ก 
ระดับประเทศ และระดับพื้นที่ โดยมอง
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาทั้ งใน
ปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอีก 15 
ปีข้างหน้า”
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 10 ก.ย. 15 ก.ย. 21 ก.ย. 28 ก.ย. 29 ก.ย. 30 ก.ย. 1 ต.ค. 2 ต.ค. 5 ต.ค. 8 ต.ค. 12 ต.ค. 16 ต.ค. 22 ต.ค.

การประชุมเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษา

ช่วงเวลาของการดําเนินการ

การติดตามการผลการดําเนินงานกรอบแผนอุดมศึกษาฯ 15 ปี ฉบับที่ 2

กลุ่มเป้าหมาย : 
ผู้แทนคณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ปกครอง นักศึกษา นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย : 
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้อํานวยการกองแผน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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สวัสดีครับ


