
แผนด�านการอุดมศึกษา
เพ�่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ

พ.ศ. 2564-2570

ฉบับสมบูรณ�

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม

สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

ประเทศไทยก�าวพ�นกับดักรายได�ปานกลาง
(Middle Income Trap) เป�นประเทศพัฒนาแล�ว

IMPACT

1.  Critical thinking in teaching by WEF ดีขึ้น 

2.  Skillset of Graduates by WEF ดีขึ้น

3.  Digital skills among active population by WEF ดีขึ้น

4.  Ease of finding skilled employees by WEF ดีขึ้น 

5.  English Proficiency by IMD ดีขึ้น 

6.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น (สถานภาพการทํางานของ
 ผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะ 1 ป หลังจากการจบการศึกษา)

7.  สัดสวนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่มี
 การฝกปฏิบัติในหนวยงานผูใชบัณฑิตสูงขึ้น

8.  สัดสวนนักศึกษารวมสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสูงขึ้น : สายอื่น

9. สัดสวนของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงขึ้น 
 (ป.เอก : ตํ่ากวา ป.เอก) 

10. รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือ
 ทางการศึกษาสําหรับผูพิการสูงขึ้น

เป�าหมายเมือ่สิน้แผน
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ตัวชี้วัด
เป�าหมายเมือ่ส้ินแผน

2570

≤60th

≤25th

≤70th

≤39th

≤38th

25 คน

22%

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

2.  Scientific concentration R&D Productivity by publication 
 by IMD 

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

4.  Research institutions prominence by WEF

5.  อันดับดานความรวมมือในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาระหวางสถาบัน
 อุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม (University-industry collaboration 
 in R&D/Multi-Stakeholder collaboration by WEF) 

6.  สัดสวนนักวิจัยตอประชากร 10,000 คน

7.  รอยละของผลงานตีพมิพในระดบันานาชาตเิพิม่ข้ึนจากฐานขอมลู Scopus

ตัวชีว้ดั ยทุธศาสตร� 1 ตัวชีว้ดั ยทุธศาสตร� 2

เป�าหมายเมือ่ส้ินแผน

2570

83 แหง

ระดับ 3

≤40th

12 แหง

2 แหง

1 กองทุน

1.  จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินของ ITA รอยละ 86 

2.  ภาครฐัมขีดีสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตวั ระดับ 
 Digital Government Maturity Model (Gartner) (เฉพาะสถาบนัอุดมศึกษา)

3.  การศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแขงขัน 
 (University Education by IMD) 

4.  สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects 
 ใน 200 อันดับแรกเพิ่มขึ้น 

5.  สถาบันอุดมศึกษาติดอันดับ 200 อันดับแรกของ World Class 
 University Ranking 

6.  กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา

ตัวชีว้ดั ยทุธศาสตร� 3

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สังคมไทยมสีภาพแวดล�อม

ทีเ่อือ้และสนับสนุนต�อ

การพฒันาคนตลอดช�วงชีวติ 

และลดความเหล่ือมล้ําในทุกมติิ

ประเทศไทยเป�นประเทศท่ีพฒันาแล�ว 

เศรษฐกจิเตบิโตอย�างมเีสถยีรภาพ

และย่ังยนื พร�อมทัง้มี

ขีดความสามารถในการแข�งขันสงูข้ึน

คนไทยเป�นคนด ีคนเก�ง 

มีคุณภาพ พร�อมสาํหรบั

วถิชีีวติในศตวรรษที ่21

ภาครฐัมีความโปร�งใส

ปลอดทจุริต และประพฤติมิชอบ

และมขีนาดท่ีเลก็ลง

พร�อมปรับตัวให�ทันต�อ

การเปล่ียนแปลง 

ตัวชี้วัดของแผนด�านการอุดมศึกษา
เพ�่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ



อุดมศึกษาใหม�

บัณฑิต

และกำลังคน
ระบบนิเวศว�จัย

ยุทธศาสตร�เพือ่พฒันา

การอดุมศกึษา
3 ยุทธศาสตร�

วิสัยทัศน� “อุดมศึกษาสร�างคน สร�างป�ญญาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยอย�างย่ังยืน”
การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีข้ึน
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ยุทธศาสตร�  3 
จัดระบบอุดมศึกษาใหม�

การบร�หารจัดการและธรรมาภิบาล 
(Management and Good Governances) 

แนวทางที่ 1 :

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ�ที่หลากหลาย 
(Reinventing University) 

แนวทางที่ 2 :

ความมั่นคงทางการเง�นในระบบอุดมศึกษา (Financial Security) แนวทางที่ 3 :

อุดมศึกษาดิจ�ทัล (Digital Higher Education)แนวทางที่ 4 :

กลยุทธ 1  การศึกษาวิจัยระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา
กลยุทธ 2  การเขาถึงขอมูลเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา
กลยุทธ 3  การประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาล

กลยุทธ 4  กำหนดจุดเนนเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลาย
ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศและการจัดอันดับ

  สถาบันอุดมศึกษาระดับโลก (World University Ranking)
กลยุทธ 5  พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนศูนยกลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
  และระดับนานาชาติ (International Hub for Higher Education)

กลยุทธ 6  การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา

กลยุทธ 7  โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล และระบบฐานขอมูล (Big Data) 
  เพ่ือการอุดมศึกษาและวิจัย

(Higher Education Transformation)

การว�จัย นวัตกรรมและการถ�ายทอดเทคโนโลยี 
(Research Innovation and Technology Transfer) 

แนวทางที่ 1 :

พัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานหร�อป�จจัยเอื้อ ภายในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ส�งเสร�มการพัฒนาผู�ประกอบการนวัตกรรม

แนวทางที่ 2 :

ยุทธศาสตร�  2 
ส�งเสร�มระบบนิเวศว�จัยอุดมศึกษา 

(Research Ecosystem Building)

กลยุทธ 1  กำหนดจุดเนนและเปาหมายของเทคโนโลยี
กลยุทธ 2  สรางรูปแบบความรวมมือเพื่อการวิจัย นวัตกรรม และการถายทอด
  เทคโนโลยีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ 3  ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญตางประเทศ
กลยุทธ 4  พัฒนาวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนดานการวิจัย นวัตกรรม 
  และการถายทอดเทคโนโลยี
กลยุทธ 5  สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับระบบการทำวิจัย

ระดับหลังปริญญาโท (Postgraduate research) 
หรือระดับหลังปริญญาเอก (Post-doctoral research)

กลยุทธ 6 ภาครัฐลดอุปสรรคตอการสรางงานวิจัย เพื่อใหตอบสนองความตองการ
ในปจจุบันและอนาคต

กลยุทธ 7  พัฒนาความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship Education)
กลยุทธ 8  จัดสรรผลประโยชนจากงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา 
  (Benefits Sharing)

การจัดการศึกษาเพ�่อการเร�ยนรู�ตลอดช�วงชีว�ต  
(Lifelong Learning)

แนวทางที่ 1 :

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกำลังคน 
(Quality & Manpower Competencies Enhancement)

แนวทางที่ 2 :

การสร�างเสร�มบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of 
Brainpower & Concentration of Talents)

แนวทางที่ 3 :

ยุทธศาสตร�  1 
พัฒนาศักยภาพคน 

(Capacity Building)

กลยุทธ 1  กำหนดแผนการเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Provide Lifelong Learning Plan)
กลยุทธ 2 สรางโอกาสการเขาถึงอุดมศึกษาอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง (Access & Equity in Higher Education)
กลยุทธ 3  การจัดการศึกษาสำหรับผูสูงอายุ (Education For The Elderly)
กลยุทธ 4  การเชื่อมโยง และสรางความเขมแข็งใหกับการศึกษาระดับอื่น
กลยุทธ 5  สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการใชชีวิตของผูเรียนทุกกลุมในสถาบันอุดมศึกษา 
  (Campus Life & Universal Design)

กลยุทธ 6  ปรับปรุงระบบการกำกับคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร
กลยุทธ 7 วางแผนการผลิตบัณฑิตกำลังคน ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ

ใหสอดคลองตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนอง
ความตองการเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ 8  การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(Cooperation and Work Integrated Education : CWIE)

กลยุทธ 9  การปรับระบบการศึกษาเพื่อรองรับผูเรียนนอกวัยเรียน 
  (Re Skills & Up Skills & New Skills)
กลยุทธ 10 เสริมสรางการเปนพลเมืองของผูเรียน

กลยุทธ 11  ยกระดับคุณวุฒิ และตำแหนงทางวิชาการของอาจารย
กลยุทธ 12  สนับสนุนกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ  13  สังคมวิชาการระดับโลกยอมรับบทบาทของนักวิชาการ

http:qrgo.page.link/xAYDC

UNIVERSITY

ผลงานวิจัยและองค�ความรู�เป�นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

การวิจัยเป�นเลิศตามอัตลักษณ
�

บคุลากรคุณภาพสงู


