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PART 1 

บริบทของโลกและประเทศ : รูเขา 



4 

“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  

“การพัฒนาแบบองครวม” 

The world is smaller than we think! 
คนในศตวรรษที่ 21 จะตองเช่ือมโยงชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาค ชาติ และ

นานาชาติเขาเปนหน่ึงเดียวมีความเปนพลโลกที่เต็มไปดวย Life skills 



- การรวมกลุมของประชาคมในภูมิภาคตาง ๆ 
- การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ 
- การเกิดประเทศเศรษฐกิจหลักใหม BRIC(S) และการคุกคามของ

มหาอํานาจ 
- การเปลี่ยนแปลงการเมือง เศรษฐกิจ และสภาวะแวดลอมในประเทศ

และในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางตอเนื่อง เชน ใน Middle East 
และในกลุม PIGS ฯลฯ 

- การเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก กอใหเกิดภาวะโลก
รอน (global warming) และเกิดภัยพิบัติ เชน ฝนแลง VS น้ําทวม 
ฯลฯ 

     การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (PEST) รวมถึงสภาวะ

แวดลอมและสภาพภูมิอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว/ตอเน่ือง 
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บริบทการเปลีย่นแปลงของโลกในชวงทศวรรษที่ผานมา 



พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในชวง 3-4 ทศวรรษจากนี้ไป 

ที่มา: ดร.สุวิทย เมษนิทรีย, ประเทศไทย 2575, การประชุมเครือขายรองอธิการบดีฝายแผนงานอุดมศกึษา, 22 เมษายน 2558, รร.รามาการ

เด็น 6 



ในประเทศ 

ทิศทางและบรบิทการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 20 ป ขางหนา 

ประชากรสูงอายเุพ่ิมข้ึน  

วัยเด็ก วัยแรงงานลดลง 

การบริหารภาครัฐ 

ขาดประสิทธิภาพ ซ้ําซอน 

ความเสี่ยงดานความมั่นคง 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอมเส่ือมโทรมรุนแรง 

โครงสรางทางเศรษฐกจิ 

สูเศรษฐกิจดิจิตอล 

การเติบโตของชุมชนเมือง 

เกิดความแออัด คุณภาพชีวิตลดลง 

ตางประเทศ 

2575 

การรวมกลุมในระดับภูมภิาคและทางเศรษฐกจิ 

เพ่ิมแรงกดดันในการปรับปรุงประสิทธิภาพและกฎระเบียบ 

การถวงดุลอํานาจ 

ระหวางมหาอํานาจตะวันตกและตะวันออกในภูมิภาคเอเชีย 

ประชากรสูงอาย ุ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

กับการดํารงชีวิตของมนุษย 

ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

และภาวะโลกรอน 
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 บริบทการเปลีย่นแปลงในอนาคต : ผลตอคนและสงัคมไทย 

เอเชยีมคีวามสําคญั 
ตอ่เศรษฐกจิโลก 

การเขา้สูส่งัคม 
ผูส้งูอายอุยา่ง

รวดเร็ว 

วถิชีวีติเป็นสงัคมเมอืง 
และเลยีนแบบ

ตะวันตก 

เทคโนโลยกีา้วหนา้
รวดเร็วเกดิเทคโนโลยี

ใหม ่
และนวัตกรรม 

สิง่แวดลอ้ม 
เสือ่มโทรม  

ภาวะโลกรอ้น 
ทวคีวามรนุแรง 
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2. หลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง 
รายไดตอหัวเพิ่มขึ้น 

4. เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอาเซียน 
เปนศูนยกลางดานการคา การลงทุน ของภูมิภาค ท่ีมีระบบโครงขายคมนาคม 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ท่ีทันสมัย เชื่อมโยงอาเซียนกับโลก 

ศักยภาพในการแขงขันสูงขึ้น/เศรษฐกิจดิจิตอล 
แหลงผลิตอาหารคุณภาพของโลก อาหาร ปลอดภัย  อาหารฮาลาล สงเสริมครัวไทยไปสูครัวโลก 
ศูนยการผลิตรถยนตและชิ้นสวน และศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนตและชิ้นสวนของเอเชีย 
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน 
ศูนยกลางการผลิตพลังงานสะอาดของภูมิภาคอาเซียน 
เมืองหลวงแหงการทองเท่ียวและบริการของอาเซียน 
ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล 

ประชาชนทุกกลุมมีมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ ดวยระบบ 
การศึกษา สาธารณสุข และระบบยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

3. ความเหลื่อมล้ํานอยลง 

รัฐ เอกชน ประชาชน รวมกันขับเคลื่อนประเทศเพ่ือกาวไปสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 

1. สรางความม่ันคงใหกับประเทศ 
สถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจ 
ความรักความสามัคคีของคนในชาติ 



เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

1. สร้างความ
ม่ันคงให้กับ

ประเทศ 

4. เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

2. หลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้

ปานกลาง 

3. ลดความ

เหลื่อมลํา้ 

 

  

วิสัยทัศน  
 ประเทศไทยตองมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และมี 
การพัฒนาที่ย่ังยืน 
หลักการของยทุธศาสตร  
 เชิดชูสถาบัน ประยุกตใชหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหเปนฐานในการพัฒนาประเทศ  และใช
คานิยมความเปนไทยเพ่ือสรางความปองดอง  
วัตถุประสงค 

• สรางความปรองดองสมานฉันท 

• เพ่ิม กระจายโอกาส และคุณภาพการใหบริการรัฐ
อยางทั่วถึง เทาเทียม เปนธรรม 

• ลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ (ดวยการลด
ตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส) 

• เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
ดวยนวัตกรรม 

5 ยุทธศาสตรหลัก 

• ยุทธศาสตรสรางความมั่นคงใหกบัประเทศ 

• ยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขนัของ
ประเทศ 

• ยุทธศาสตรสรางโอกาสบนความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม 

• ยุทธศาสตรการเติบโตบนคณุภาพชีวิตทีเ่ปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 

• ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ 
 

 

Growth & Competitiveness 

Green 

Growth  

Inclusive 

Growth  

Stable & Secure Growth  

คน/คุณภาพชีวิต/

ความรู/รายได/

เขาถึงบริการรัฐ 

โครงสรางพ้ืนฐาน/ผลิตภาพ/วิจัย&

พัฒนาสะอาดและยั่งยืน 

เชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย/ยตุิธรรม/

ปลอดภัย/ลดความขัดแยง 
รักษาทรัพยากร/มี

สภาพแวดลอมท่ีดี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-64) 
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ที่มา: ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ, สวทน., ภาพรวมของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาอดุมศกึษาของประเทศ, 

28 พฤษภาคม 2558, มทส. 
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1) สังคมสูงวัย 
Aging Society  

2) พลังงานและส่ิงแวดลอม

Energy & Environment  

3) ความจําเปนดานการ
พัฒนาแรงงาน  

4) โครงการลงทุนขนาดใหญ 
Mega Projects  

5) เศรษฐกิจดิจิตอล 
Digital Economy  

ที่มา: ปรับจากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และเอกสารการประชุมเครอืขายรองอธิการบดีฝายแผนงาน

อุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2558, การทนทวนภารกิจอดุมศกึษาไทย โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร รมช.ศธ., 22 เมษายน 2558 รร.รามาการเด็น 

บริบทการเปลีย่นแปลงของสังคมไทยใน 1-2 ทศวรรษหนา 

6) นโยบายการปฏิรูปประเทศ
ไทย 

7) เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy  
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การเปล่ียนแปลง     

     อัตราการเพิ่มของ

ประชากรลดลงมาก/  

วัยเด็กและวัยแรงงาน

ลดลง/ ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น

มาก ---> สังคมไทยเขา

สู “สังคมผูสูงอายุ” 

ที่มา: แนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีผลกระทบตออดุมศกึษาของไทยในระยะเวลา 15 ป ขางหนา, รศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 1 พฤษภาคม 2558, สกอ. 

1) สังคมสูงวัย 
Aging Society  
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1) สังคมสูงวัย 
Aging Society  

ที่มา: แนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีผลกระทบตออดุมศกึษาของไทยในระยะเวลา 15 ป ขางหนา, รศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 1 พฤษภาคม 2558, สกอ. 14 



แนวทางรองรับการเปล่ียนแปลง 

 1) การวาง “แผนกําลังคนรวมกบัภาครัฐและภาคเอกชน” อยาง

เปนระบบและมีฐานขอมูลรองรับ ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษา

บางสาขา เพื่อรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพในกลุมวัยทํางาน 

 2) สงเสริมผูสูงอายุใหมีสวนในการเพิ่มบทบาทดานการเพิ่มผลิต

ภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

การศึกษาตอเน่ือง และการเรียนรูตลอดชีวิตแกคนทุกวัย 

1) สังคมสูงวัย 
Aging Society  
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การเปล่ียนแปลง 

 1) มีการใชทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงาน เกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม เกิดภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ทั้ง

นํ้าทวมและสภาวะแหงแลง นําไปสูความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน และเกิดปญหา

การผลิตพืชเศรษฐกิจและปญหาความม่ันคงทางอาหาร 

 2) การใชพลังงานในปริมาณที่สูงขึ้น ทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรม 

ภาคขนสงและบริการ สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากตองพึ่งการ

นําเขาพลังงานจากตางประเทศจํานวนมาก  สงผลตอความม่ันคงดานพลังงานใน

อนาคต 

2 
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

 Energy & Environment 
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1.3.1.2                
พลังงานและส่ิงแวดลอม

Energy & Environment  

การลดลงของน้ําแข็งที่ขั้วโลกเหนือ (1979 / 2003) 

ความเสียหาย (เปน $ billion  ราคาป 2001)  

จากภัยพิบัติเนื่องจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

ที่มา: กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565 

2 
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

 Energy & Environment 
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แนวทางรองรับการเปล่ียนแปลง 

 1) “การใหความรูในการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ แกเยาวชนและประชาชน” 

 2) “ผลิตบัณฑิตและสรางองคความรูดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ” 

 3) “ผลิตบัณฑิตและสรางองคความรูดานการอนุรักษและจัด

การพลังงานรวมกับภาคการผลิต และ การพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงาน

หมุนเวียน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน เพื่อรองรับความตองการ

พลังงานในประเทศ และลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

2 
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

 Energy & Environment 
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     การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคตถูกกระทบจาก 3 ประเด็นคือ 

การเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ/ globalization/ การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี 

3) ความจําเปนดานการ
พัฒนาแรงงาน  
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1) โครงสรางเศรษฐกิจ 

การเปล่ียนแปลง 

       เศรษฐกิจไทยเติบโตโดยภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมและการสงออก 

แนวทางรองรับการเปล่ียนแปลง 

 1) ทํางานรวมกับภาคเอกชน SME บริษัท ทั้งของชาวไทย และ

ชาวตางชาติ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมในสาขาตาง ๆ และในพื้นที่ตาง ๆ 

เพื่อ “ผลิตบัณฑิตใหตรงตามความตองการ” 

 2) “สรางองคความรูรวมกับภาคเอกชน” เพื่อรองรับความกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยีและการแขงขันในเวทีโลก ตลอดจนทําการฝกอบรมและเพิ่ม

ผลิตภาพใหกับแรงงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 

3) ความจําเปนดานการ
พัฒนาแรงงาน  
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2) โลกาภิวัตน 

การเปล่ียนแปลง 

 การรวมกลุมของประชาคมตาง ๆ กอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงาน 

เงินทุน สินคา และบริการที่มากขึ้น รวมถึงการเปดเสรีทางการศึกษา และมีการ

เลื่อนไหลอยางเสรีในบางวิชาชีพ เชน แพทย ทันตแพทย วิศวกร สถาปนิก นัก

บัญชี พยาบาล และนักสํารวจ เปนตน 

แนวทางรองรับการเปล่ียนแปลง 

 1) ใหความรูดานสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจแกเยาวชน นศ. และ

ประชาชน  

 2) พัฒนา “มาตรฐานการศึกษาใหเขาสูสากล” มีการเรียนการสอน

ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

3) ความจําเปนดานการ
พัฒนาแรงงาน  
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3) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

การเปล่ียนแปลง 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการแพทย ชีวภาพ ดานวัสดุ 

และนาโนเทคโนโลยี มีความกาวหนาเร็วมากและสรางการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจและสงัคมอยางมาก ภาพจาก http://danbrokamp.com/ 

3) ความจําเปนดานการ
พัฒนาแรงงาน  

22 
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ภาพจาก http://theconversation.com/ 

3) ความจําเปนดานการ
พัฒนาแรงงาน  
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แนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 1) “ผลิตคนและองคความรู” ใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการแพทย 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีดานวัสดุ และนาโนเทคโนโลย ี 

 2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ มี “การวิจัยและ

พัฒนาที่สรางนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ” เพื่อ

สรางมูลคาเพิ่มและสรางสรรคมูลคา 

3) ความจําเปนดานการ
พัฒนาแรงงาน  
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ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน 

ที่มา: ดร.สุวิทย เมษนิทรีย, ประเทศไทย 2575, การประชุมเครือขายรองอธิการบดีฝายแผนงานอุดมศกึษา, 22 เมษายน 2558, รร.รามาการ

เด็น 25 



ที่มา: สวทน., “โครงการสํารวจความตองการกาํลังคนดาน ว และ ท ในภาคการผลิตและบริการ”, 2557 

3) ความจําเปนดานการ
พัฒนาแรงงาน  
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3) ความจําเปนดานการ
พัฒนาแรงงาน  

ที่มา: ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ, สวทน., ภาพรวมของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาอดุมศกึษาของ

ประเทศ, 28 พฤษภาคม 2558, มทส. 
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4) โครงการลงทุนขนาดใหญ 
Mega Projects  

การเปล่ียนแปลง 

 นโยบายของรัฐบาลในการสรางและปรับปรุงระบบ infrastructure 

ของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตที่ย่ังยืน เชน ระบบบริหารจัดการนํ้า, 

ระบบบริหารจัดการขยะ, ระบบการขนสง (รถไฟความเร็วสูง/รถไฟรางคู, 

โครงขายถนนระหวางประเทศ, ทางอากาศ และทางนํ้า) ฯลฯ ซ่ึงจะกอใหเกิด

การสรางเมืองเศรษฐกิจใหมระดับอนุภูมิภาค 

แนวทางรองรับการเปล่ียนแปลง 

 รวม “พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ” โดยเฉพาะการพัฒนากาํลังคน

รองรับศูนยกลางเศรษฐกิจใหมระดับอนุภูมิภาค 

ที่มา: ปรับจากเอกสารการประชุมเครือขายรองอธิการบดีฝายแผนงานอุดมศกึษา ครั้งที่ 2/2558, การทนทวนภารกิจอดุมศกึษา

ไทย โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร รมช.ศธ., 22 เมษายน 2558 รร.รามาการเด็น 28 



ที่มา: สวทน. (พ.ย. 2557) โดยอางอิงจากตนแบบการศกึษาของสถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2554) 

4) โครงการลงทุนขนาดใหญ 
Mega Projects  
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ภาพจาก http://www.sahavicha.com 

การเปล่ียนแปลง 

 เครือขาย ICT – high speed internet ทั่วประเทศภายใน 3 ป 

เทคโนโลยีแพรขยายมากขึ้น นวัตกรรมใหมเกิดขึ้น โครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ

ตองถูก upgrade อยางตอเน่ือง และความปลอดภัยทางดานการใช ICT เชน 

cyber security จะมีความสําคญัมากขึ้น และมีผลตอความม่ันคงของประเทศ 

แนวทางรองรับการเปล่ียนแปลง 

 1. รวม “พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ”  

 2. การพัฒนา Massive Open Online Courses (MOOCs) และ e-

learning ในสาขาวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะคนวัยทํางานและผูสูงวัย ซ่ึงเปน

กลุมเปาหมายใหม 

5) เศรษฐกิจดิจิตอล 
Digital Economy  

ที่มา: ปรับจากเอกสารการประชุมเครือขายรองอธิการบดีฝายแผนงานอุดมศกึษา ครั้งที่ 2/2558, การทนทวนภารกิจอดุมศกึษา

ไทย โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร รมช.ศธ., 22 เมษายน 2558 รร.รามาการเด็น 30 



6) แนวคิดและทิศทางปฏิรปู
ของ สปช. 

การเปล่ียนแปลง 

 1. การกระจายอํานาจลงสูฐานพืน้ที่จังหวัด / กลุมจังหวัด ทองถ่ิน 

 2. กลไกปฏิรูประดับชาติเพื่อกระบวนการปฏิรูปที่ตอเน่ืองนับสิบป (การ

ทําใหกระบวนการปฏิรูปเปน Learning / Self correcting (adapting) process 

แนวทางรองรับการเปล่ียนแปลง 

 1. เปนที่พึ่งทางวิชาการ การมีระบบขอมูล เพื่อกลไกการจัดการระดับ

พื้นที่ และการเตรียมความพรอม (และกําลังคน) ใหทองถิ่น  

 2. การสรางความเขมแข็งดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม 

(STEM Education และการเพิ่มการลงทุนวิจัย ฯ) 

ที่มา: ปรับจากเอกสารการประชุมเครือขายรองอธิการบดีฝายแผนงานอุดมศกึษา ครั้งที่ 2/2558, การทนทวนภารกิจอดุมศกึษา

ไทย โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร รมช.ศธ., 22 เมษายน 2558 รร.รามาการเด็น 
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6) นโยบายการปฏิรูปประเทศ
ไทย 

32 



33 



34 



35 



36 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการเตรยีมการจดัทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



37 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการเตรยีมการจดัทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



38 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการเตรยีมการจดัทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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44 

1. ใชมหาวิทยาลัยเปนฐาน เพราะบุคลากรดาน R&D สวนใหญอยูในมหาวิทยาลัย ใหมี

การทํางานเปนเครือขายของมหาวิทยาลัย โดยเบื้องตนเริ่มจากมหาวิทยาลัยในกลุม 

ทปอ. 27 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีศักยภาพ และสรางความเขมแข็ง

ใหมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภูมิภาค 

2. ดึงมหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงในดานนี้มารวม 

3. ดึงภาคเอกชนในพ้ืนท่ีมาลงทุนโดยใชกลไกท่ีมีอยูแลวมาสนับสนุน เชน Supercluster/ 

Cluster/ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/ การเกิด Food Innopolis ระยะท่ี 2/ อุทยาน

วิทยาศาสตรภูมิภาค 

4. ดึงสถาบันการเงิน และการลงทุนในรูปแบบตาง ๆ มาตอยอดนวัตกรรม 

5. รัฐสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานและผอนคลายมาตรการท่ีจําเปน 

6. ความเชี่ยวชาญของแตละศูนยจะตองสอดคลองกับการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือใหมีชีวิตความ

เปนอยูท่ีดีขึ้น จาก R -> D -> I 
จากท่ีประชมุคณะทางาน ทปอ. วิจยั 

แนวทางดําเนินการ University 4.0  



โครงการครุทุายาท (2558 -2572)  

ครใูหม่ 58,000 คน, ผูก้าํลงัศึกษา 10,000 คน 

66,000 ล้านบาท 

มหาวิทยาลยัท่ีผลิตและพฒันา 

ครวิูชาพ้ืนฐานและครชู่างเทคนิค 

(มรภ., มทร., พระจอมเกล้า)  

โครงการทนุช่างเทคนิคและบณัฑิตนักปฏิฺบติั -
Technician and Technologist Scholarships :TTS 

(2558 -2572)   ช่างเทคนิค 9,500 คน, บณัฑิตนัก

ปฏิบติั 2,000 คน, ครชู่างเทคนิค 2,000 คน 

29,000 ล้านบาท 

สถาบนัอดุมศึกษา/มหาวิทยาลยั 

ท่ีผลิตช่างเทคนิค บณัฑิตนักปฏิบติั 

(hands-on graduate), ครชู่าง

เทคนิค (มทร., พระจอมเกล้า)  

โครงการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรมนุษย์

ในอดุมศึกษา (2558 -2572) ทนุป.เอก 16,000  

ทนุ ทนุวิจยัหลงัป.เอก ทนุพฒันาสายสนับสนุน  

ทนุฝึกอบรม ทนุแลก เปล่ียนอาจารยแ์ละ

นักศึกษา ทนุผูเ้ช่ียวชาญต่างประเทศ  ทนุ

ประชมุวิชาการ 44,000 ล้านบาท 

สถาบนัอดุมศึกษากลุ่มเก่าและกลุ่ม

ใหม่ในสงักดัสกอ. 

โครงการขนาดใหญ่ของสกอ.และศธ. (คร่ึงหลงัทศวรรษ 2550 – ทศวรรษ 2560) 

ท่ีมา: การทนทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย โดย 

ดร.กฤษณพงศ กีรติกร รมช.ศธ., 22 

เมษายน 2558 
45 



ศนูยค์วามเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี - ระยะท่ี 3  (2559-

2563) 4,300 + 9,600 ล้านบาท  

มหาวิทยาลยัแกน 11 ศนูย ์และเครือข่ายรวม 
25 มหาวิทยาลยั, จะเพ่ิมอีก 6 ศนูย ์

โครงการมหาวิทยาลยัไทยสู่

มหาวิทยาลยัโลก  

(5 ปี  วางแผนจะเร่ิมปี 2558/2559) 

25,000 ล้านบาท 

- กลุ่มมหาวิทยาลยัท่ีมีความพร้อมและมี
ศกัยภาพสงูเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมี
มาตรฐานระดบัโลก  
- มหาวิทยาลยัท่ีมีกลุ่มสาขาวิชา (Disciplines) 
ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะแข่งขนัได้  
- มหาวิทยาลยักลุ่มใหม่ในการสร้างสรรค์
นวตักรรมจากงานวิจยัผา่นเครือข่ายวิจยั  

โครงการพฒันามหาวิทยาลยัใหม่ 

(5 ปี วางแผนจะเร่ิมปี 2559) 

68,000 ล้านบาท 

- มรภ., มทร., ม.นครพนม, ม.นราธิวาสราช
นครินทร,์ เทคโนโลยีปทมุวนั 
-สดัส่วนอาจารยต่์อนักศึกษา, คณุภาพ
นักศึกษา, หลกัสตูร-ผลงาน-โครงการรองรบั
ชมุชน 

โครงการขนาดใหญ่ของสกอ.และศธ. (คร่ึงหลงัทศวรรษ 2550 – ทศวรรษ 2560) 

ท่ีมา: การทนทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติ

กร รมช.ศธ., 22 เมษายน 2558 46 



ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

7 
เศรษฐกิจพอเพียง

Sufficiency Economy  

การเปล่ียนแปลง 

 การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสงผลกระทบตอประเทศอยาง

มาก ประเทศจึงตองเตรียมความพรอมและสรางภูมิคุมกันใหเขมแข็ง โดยไดนอม

นําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มา

ประยุกตใช 

แนวทางรองรับการเปล่ียนแปลง 

 เรงศึกษาและสรางองคความรูใหเปนรูปธรรม บนพื้นฐานของภูมิสังคม 

คานิยม วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อถายทอดเพื่อใหคนไทย

สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
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PART 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรและ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
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เพ่ือจัดประชุมสรางความเขาใจ 

เพ่ือทําภารกิจตามประเด็นท่ีสนใจ 
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เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 
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(UBI) 
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ชัยภูมิ : ชัยภูมิ เมืองผูกลา พญาแล 

นครราชสีมา : เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินดานเกวียน 

บุรีรัมย : เมืองปราสาทหิน ถ่ินภูเขาไฟ ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม 

ยโสธร : เมืองบั้งไฟโก แตงโมหวาน หมอนขวาน ผาขิด แหลงผลิตขาวหอมมะลิ 

ศรีสะเกษ : หลวงพอโตคูบาน ถ่ินฐานปราสาทขอม ขาวหอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดง

ลําดวน หลากลวนวัฒนธรรม เลิศล้ําสามัคคี 

สุรินทร : สุรินทร ถ่ินชางใหญ ผาไหมงาม ประคําสวย รํ่ารวยปราสาท ผักกาดหวาน ขาวสาร

หอม งามพรอมวัฒนธรรม 

อํานาจเจริญ : พระมงคลมิ่งเมือง แหลงรุงเรืองเจ็ดลุมนํ้า งามล้ําถํ้าศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระ

เหลา เกาะแกงเขาแสนสวย เลอคาดวยผาไหม ราษฎรเลื่อมใสใฝธรรม 

อุบลราชธานี : อุบลเมืองดอกบัวงาม แมนํ้าสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแกงหิน ถ่ินไทย

นักปราชญ ทวยราษฎรใฝธรรม งามล้ําเทียนพรรษา ผาแตมกอนประวัติศาสตร 

ฉลาดภูมิปญญาทองถ่ิน ดินแดนอนุสาวรียคนดีศรีอุบล 

คําขวัญประจําจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 



เกษตรกรรม : ขาวหอมมะลิ แตงโม กระเทียม ผักกาดหวาน ปลา (มันสัมปะหลัง ออย 

ขาวโพด) (พืชพลังงานทดแทน) (พืชเสนใยสิ่งทอ) (เกษตรอินทรีย) 

อาหาร : หมี่โคราช (อุตสาหกรรมอาหาร) แปรรูปสินคาเกษตร   

ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร : เมืองผูกลา เมืองหญิงกลา เมืองประสาทหิน เมืองบั้งไฟ ถ่ิน

ฐานประสาทขอม ถ่ินชางใหญ(รํ่ารวยปราสาท) แหลงรุงเรืองเจ็ดลุมนํ้า(ถํ้าศักสิทธิ์) งามล้ํา

เทียนพรรษา ภูมิปญญาทองถ่ิน (อารยธรรมขอม) 

เครื่องนุมหม/สิ่งทอ/แฟช่ัน : ผาไหม หมอนขวาน ผาขิด ประคํา 

ทองเท่ียวและกีฬา : (ฟุตบอล) (สนามแขงรถ) 

ทองเท่ียวเชิงนิเวศนธรรมชาติ : (เขาใหญ-ทับลาน) ภูเขาไฟ สวนสมเด็จ เขตดงลําดวน 

เกาะแกงเขาแสนสวย แมนํ้าสองสี หาดทรายแกงหิน ผาแตม  

ทรัพยากรธรรมชาติ : (การบริหารจัดการนํ้า) (การฟนฟูอนุรักษฯ) 

จุดมุง/จุดเนนของทองถ่ินอีสานใต 
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โครงการ ชื่อหนวยงานรวมดําเนินการ 

1. โครงการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

11 แหง ไดแก ม.อุบล/ม.วงษ/ว.นม./มทร.อีสาน/

มรภ.ศก/มรภ.สร/มทส./มรภ.อุบล/มรภ.บร/ว.พนม

วันท/วช.บร. 

2. โครงการบูรณาการบริหารจัดการของเสียและใช

ประโยชนจากของเสีย 

7 แหง ไดแก  มทส./ม.อุบล/ม.วงษ/วช.บร/มรภ.บร./

มทร.อีสาน/ว.พนมวันท 

3. โครงการศูนยการเรียนและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

12 แหง ไดแก  มรภ.นม./ม.อุบล/มทส./มทร.อีสาน/

มรภ.บร/มรภ.สร/มรภ.อุบล/มรภ.ศก/ม.วงษ/วช.บร./

ว.พนมวันท/ว.นม 

4. โครงการพัฒนาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพขีดความสามารถดานระบบการขนสง

และโลจิสติกสอีสานใต 

7 แหง ไดแก  มรภ.ศก/มทร.อีสาน/มรภ.สร/ว.นม/

มทส./มรภ.บร/ม.อุบล 

5. โครงการศูนยอารยธรรมขอมศึกษาและเครือขายการ

ทองเที่ยวอารยธรรมของมหาวิทยาลัย 

9 แหง ไดแก  มรภ.ศก/มรภ.บร/มรภ.สร/มทส./ 

ม.อุบล/มทร.อีสาน/มรภ.อุบล/ม.วงษ/วช.บร. 

ตัวอยางโครงการบูรณาการของมหาวิทยาลยัในอีสานใต 
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โครงการ ชื่อหนวยงานรวมดําเนินการ 

6. โครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาผาไหมและผา

พ้ืนเมืองอีสานตอนลาง 

9 แหง ไดแก  ม.อุบล/มทร.อีสาน/มรภ.บร/มรภ.นม/

มรภ.สร/มรภ.อุบล/มรภ.ศก/วช.บร/มทส. 

7. โครงการพัฒนาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถดานการทองเที่ยวอารยธรรมอีสาน

ใตรวมสมัย 

6 แหง ไดแก  มรภ.ศก/มทร.อีสาน/มรภ.สร/ 

มรภ.อุบล/ม.วงษ/ว.นม./มทส./ 

มรภ.นม/ว.พนมวันท/ม.อุบล/มรภ.บร 

8. โครงการศูนยพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

อีสานตอนลาง 

9 แหง ไดแก  มทร.อีสาน/ว.นม/ม.อุบล/มรภ.สร/

มรภ.อุบล/มรภศก/มรภ.บร./วช.บร/มทส. 

9. โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 8 แหง ไดแก  มรภ.นม/ว.นม/มทส./มรภ.บร/ม.วงษ/

มรภ.สร/มทร.อีสาน/ม.อุบล 

10. โครงการศูนยบริหารจัดการน้ํา อีสานตอนลาง 6 แหง ไดแก  ม.อุบล/มทร.อีสาน/มทส./ม.วงษ/

มรภ.สร/มรภ.นม. 

11. โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารครบวงจร ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

3 แหง ไดแก  มทร.อีสาน/ม.อุบล/มทส. 

ตัวอยางโครงการบรูณาการฯ (ตอ) 
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PART 3 

ทิศทางที่จะไป ...  

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  



ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ : กรณี มทส. 
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ปจจัยหลักท่ีนํามาใชประกอบการกําหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1) บริบทภายนอกมหาวิทยาลัย - PEST ที่สงผลตอมหาวิทยาลัย ทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

2) การตอบสนองตอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของประเทศ เพ่ือ

ความเช่ือมโยงและการบูรณาการงาน 

3) บริบทภายในมหาวิทยาลัย ที่ตองเสริมจุดแข็งและกําจัดจุดออน 

เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ 

4) ความตองการของทองถ่ินและชมุชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

5) ความตองการของประชาคมภายในมหาวิทยาลัย 

59 



กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

60 

3. สถานการณ 
ภายใน 

1. สถานการณ
ภายนอก 

4. & 5.
สมมติฐาน 

2. ประเด็น 
ยุทธศาสตร 
Priority Issues 

  เราอยูที่ไหน? 

 วิเคราะห 
 สถานการณ  ผลที่ตองการ 

  วิสัยทัศน 

  (Vision) 

  ภารกิจ 

  (Mission) 

    วิธีการ 

 กลยุทธ 
 Strategies 

การนําไปปฏิบัติ 

โครงการ 
Delegated 
Programs 

เปาหมายยอย 
Delegated 
Objectives 

ติดตามประเมิน 

ทบทวน 
Review 

  เราจะไปเปน 
    อะไร? 

  จะไปทางไหน     
    อยางไร? 

  ใครจะตอง 
   ทําอะไร? 

 ที่ทํามาเปน  
  อยางไร? 

แผนงาน/  
โครงการ 

วัตถุประสงค 
Objectives 

การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ โดย ผศ.ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา 
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ตวัอยา่ง : ความเชือ่มโยงกรอบยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี  ทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-2565)  

แผนพฒันาการศกึษาแหง่ชาต ิกบัแผนพฒันา มทส. ระยะที ่12 



Keywords 

เศรษฐกิจพอเพียง 

คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 

สรางสมดุลการพัฒนา 

Globalization (BRIC, AEC, WTO, ..)/ 

Changing Economic Structure/ 

Diversity, Harmony and Mobility/ 

Cyber World/e-Education/ 

Knowledge-based Economy/  

Creative Economy 

Aging Society 

Technological Change – Extreme 

Future, ICT,  Nano Tech.,  

New deceases, … 

Quota System/ 

Learning Organization/ 

Life-long Learning/ 

Student-centered Learning/ 

COOP/WIL/ Community-based Learning 

Accreditation/ 

Auditing/ 

Evaluation/ 

Benchmarking 

Rajabhat University/ 

Residential University/ 

Social Engagement/ 
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 ตัวอยาง : ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

- ธํารงรักษาและพัฒนาจุดเดนที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

- นําขอเสนอแนะจากการคณะกรรมการชุดตาง ๆ เชน สภามหาวิทยาลัย สภา

วิชาการ ฯลฯ มาปรับปรุงแกไขจุดดอย และสรางจุดเดน 

- สรางความเขมแข็งเพิ่มขึ้นแกโครงการตอเน่ืองที่ยังสอดคลองกับนโยบายและ

ความตองการในการพัฒนาประเทศในลักษณะ CONSOLIDATION PLAN 

- การขยายงานควรทําดวยความระมัดระวัง และแนใจวาจะทําไดดีมีคุณภาพใน

ระดับแขงขันได โดยเฉพาะการตอบสนองความตองการของพื้นที่ ซ่ึงสอดรับ

กับแผนงานบูรณาการ 
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 ตัวอยาง : ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (ตอ) 

- นํายุทธศาสตร/นโยบายของรัฐบาลที่สาํคัญมาดําเนินการในระยะ

ตอไปใหเกิดผลเปนรูปธรรมและเกิดผลกระทบที่ดีตอสังคม เชน 

  - พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม/   

  - กิจการเพื่อสังคม/   

  - การพัฒนาการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู/   

  - การเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน/   

  - การศึกษาคนควา การเรียนรู การเรียนการสอน 
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1) มุงการเปนองคกรแหงคุณภาพ ขยายตัวอยางระมัดระวัง 

2) ระดมทรัพยากรและสรรพกําลังมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

3) สรางขอไดเปรียบในการแขงขัน เสริมจุดแข็ง และกําจัดจุดออน 

4) ธํารงและพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ รักษาจุดแข็งและขอดีที่มีอยู

พัฒนาอยางตอเน่ือง ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ตัวอยาง : กรอบนโยบาย 

ตัวอยาง : ยุทธศาสตรการพฒันามหาวิทยาลัยเพื่อทองถ่ิน 
 1) มุงเปน มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

โลกาภิวัตนและการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 2) มุงเปน มหาวิทยาลัยที่เปนพ่ึงพาไดของสังคม โดยเฉพาะใน

สาขาที่มีความโดดเดน 



ตัวอยาง : ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนา มทส ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-64) 
 1) การพัฒนาการจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

 2) การเสริมสรางขีดความสามารถดานการวิจัยสูการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ  

 3) การเสริมสรางขีดความสามารถดานการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยีและการบริการวิชาการ เพ่ือเปนที่พ่ึงของสังคม 

 4) การสงเสริมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 5) การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใตอัตตาภิบาลและธรรมาภิ

บาลของมหาวิทยาลัย 
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โอกาส 
O 

T 
ภยัคกุคาม 

W 
จดุอ่อน 

S 
จดุแข็ง 

S : Sci (Health) & Tech, Man, 
Management (Autonomy, QA, 
Auditing, RM, IR, KM, รวมบรกิารฯ, 
….), Infrastructures (Library, 
ศควท. ฯ), Machines, Location, CO-
OP, Recognition ระดบัภมูภิาค, ICT, 
Engagement, ทนุการศกึษา, Green 
& Clean, ... 

O : Need S&T/ICT, Aging 
society, AC, Mega Projects (ระบบ
ราง, นํา้, ถนน, ..), การกระจายอํานาจ
สูท่อ้งถ ิน่, นโยบายวจิยั, นโยบายหลกั 
(Aviation, Transportation, Food, 
Medical, Creative&Culture) ... 

W : Input นศ., 
งบประมาณจํากดั, PR, 
ทรพัยากรจํากดั, การพึง่พา
ตนเองได,้ MIS, Alumni, 
IP, …  

T : งบประมาณจํากดั, งบฯ สมทบ, 
การจดัอนัดบั, ระบบราชการ, การ
แขง่ขนัใน HE, นโยบายเงนิเดอืน, ความ
ไมแ่นน่อนทางการเมอืง, ... 

• ขยายตวั 

• ป้องกนั  

• พฒันา 

• ประคองตวั 

67 

ตัวอยาง :  

SWOT & TOWS 

รัฐบาลจัดสรร 

งบประมาณจํากัด 

ทองถิ่น ภูมิภาคและ

ประเทศตองการ

ความชวยเหลือ 
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การจัดการศึกษามี
คุณภาพได

มาตรฐานสากล 

การวิจัยสูการยอมรับ
ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

การปรับแปลง ถายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีและการ

บริการวิชาการ เพื่อเปนที่พึ่ง
ของสังคม 

ศิลปะและวัฒนธรรม
ของทองถิน่และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

การบริหารจัดการที่ดี 
ภายใตอัตตาภิบาลและ

ธรรมาภิบาลฯ 

วิสัยทัศน: เปนสถาบันแหงการเรียนรูช้ันเลิศ และเปนที่พึ่งของสังคม 

5.3 การพัฒนาระบบบริหารบุคคล 

1.4, 1.6, 2.4, 5.4, 5.5 การพัฒนาระบบกายภาพ เครื่องมือฯ 

5.6 การพัฒนามุงสู Smart Univ. 

5.2 การพัฒนาพันธ กิจสัมพันธ 

5.8 การพ่ึงพาตนเองได/เพ่ิมรายได 

2.1 สงเสริมสนับสนุนงานวิจัย
ทีแกปญหาหลัก ปท/ รองรับ

อุตสาหกรรมเปาหมาย/
ยกระดับมหาวิทยาลัยสูสากล 

1.7 การศึกษาสอดคลอง 
ความตองการ ปท/ 

มาตรฐานสากล 

1.2 หลักสูตรและการ
เรียนการสอนพัฒนา
บัณฑิตคุณภาพตรง 
ตามความตองการฯ  
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค มีครบทุก

ทักษะ 

1.5 ส่ือ นวัตกรรม และส่ิง
สนับสนุนชั้นเลิศ/ 

MOOCs, E-Learning 

1.8 ดึงดูดผูมีศักยภาพสูง
เขาศึกษาทุกระดับ 

1.3 พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต Coop/WIL 

3.3 แหลงใหบริการวิชาการท่ี
สอดคลองกับความตองการของ
สังคม/รวมแกปญหาและโจทย
ของ ปท/รองรับอุตสาหกรรม

เปาหมาย 

3.2 สรางเครือขายบริการ
วิชาการเชื่อมโยงสูทองถิ่น 

ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ 

5.7 สงเสริมการสรางและนํา
นวัตกรรมดานการบรหิารจัดการ

มาประยุกตใช “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ”/”Planning& 

Budgeting”/“วัฒนธรรม
คุณภาพ”/KM, RM, IR, เกณฑ
คุณภาพท่ีเปนมาตรฐาน มทส, 

Auditing  

Single Database &  
Data Warehouse 

ระบบ MIS/ERP มุงสู 
ระบบ Business Intel.  

IT/IS for 
Education & Admin. 

5.2 PR เชิง
รุก/Branding 

Social Responsibility 
ในทุกพันธกิจ 

ส่ือสารในองคกร/ 
การมีสวนรวมทุกสวน 

5.9 ศิษยเกาสัมพันธ 

5.5 Green & Clean 
University 

Infrastructure Dev./ 
1.6//2.4เครื่องมือ อุปกรณ 

1.4 Residential U/5.4 
Happy and Healthy Env. 

5.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใตหลักอตัตาภิบาลและธรรมาภิบาล 
การใหบริการแบบเบ็ดเสรจ็ ปรับปรุงและพัฒนากฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับฯ ใหคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได 

1.5 คุณภาพอาจารย/2.3
นักวิจัย/5.3 บุคลากร 

5.3 Career Development 
ทุกระดับ 

5.3 ธํารงบุคลากรท่ีมี
ความสามารถอยู 

การจัดหารายไดและบรหิาร
สินทรัพย วิสาหกิจเชิงรุก 

กรอบยุทธศาสตรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-64) 

3.1 ระบบงานบริการวิชาการ
ครบวงจรท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.1 เสริมสรางความโดด
เดนของ นศ ดาน
ภาษาตางประเทศ 

2.2 ระบบงานวิจัยครบวงจร/
บูรณาการ/ทํางานเปนทีม/
ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ
และนวัตกรรมคุณภาพระดับ

นานาชาติ 

4.1 สราง
เครือขายฯระดับ

ภูมิภาคท่ี
เขมแข็ง 

4.2 สรางองค
ความรู

ศิลปะวัฒนธรรม
และเผยแพรสู

ทองถิ่น 

5.8 การใชทรัพยากรอยางคุมคามปีระสิทธิภาพ 
มาตรการประหยัด/ลดตนทุน 

(cost effectiveness) 
3R/PART/SPBBs 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

Fi 

L/G 

Int. 

Pro 

Out 

Come 
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การใช ICT และการบริหารจัดการตามพันธกิจมหาวิทยาลยั 

ท่ีมา : ดร. ทนงศักด์ิ พิสาลสิน Knowledge Enterprise and Digital Campus  70 



1. เสริมสรางความ 

สามารถดานการวิจัยสูการ 

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

วิสัยทัศน ICT : มุงเนนการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเปน Smart University 

1. การจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

Educational Innovation 

V-Classroom 

E-Classroom 

E-Training 

E-Courseware 

M-Learning 

Reg & Advise 

กิจการนักศึกษาและ

งานทุน 

COOP MIS 

HPC 

Research MIS 

2. เสริมสรางความ 

สามารถดานปรับแปลงฯ

เพ่ือการเปนที่พ่ึงของสังคม 

2. สงเสริมเผยแพร 

ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง 

Virtual Museum 

3. การสรางความเขมแข็งของ

ศิษยเกา 

3. การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

3. การพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคล 
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. การพัฒนา

คุณภาพชีวติ 
3. การระชาสัมพันธเชิงรุก 

3. การพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการ 

3. การใชทรัพยากรอยางคุมคา และ

พึงพาตนเองดานงบประมาณ 

3. การพัฒนา

มหาวิทยาลัย เขียว-

สะอาด 

ฐานขอมูลศิษยเกา 

เว็บไซตศิษยเกา 

E-Newsletter 

Smart Application 

E-Service 

E-Document 

E-Meeting  

HR MIS ICT Master Plan 

ERP 

Finance 

Accounting 

Inventory 

Budgeting 

QA 

RM 

KM 

Audit 

IR 

Academic 

Intelligence & 

Command Center 

ระบบรักษาความ

ปลอดภัย/ IoTs 
SUT 

Website 

SUT 

Station 

SUT 

Channel 

Social 

Network 

Gigabit Ethernet/Wireless Network/Computer/Data Warehouse/IP Phone/Cloud/Virtualization/Teleconference 

E-Library & E-Journal Korat Database 

IT Governance 

IT Training 

E-Training 

ICT Res. 

Security/Back Up 

ใช Digital TECH เสริมการจัดการศึกษา & วิจัย ใช Digital TECH เสริมปรับแปลง & บรกืารวิชาการ & ศิลปะ 

ใช Digital TECH ยกระดับการบรหิารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงของมหาวิทยาลัย 

กรอบยุทธศาสตรตามแผนดิจิตอล ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-64) 
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คุณภาพ 
 

แนวคิดเรื่องคุณภาพ : ความพอใจของผูรับบริการ 

Created by : A. Prasert / IE Chula / 15 Jan. 2004 

เริ่มตนจาก หัวใจ (Heart ) 

 คิดดวย มันสมอง (Head)  

  ลง มือ (Hands) ปฏิบัต ิ

    พัฒนาตอเนื่อง   “ระบบคุณภาพ” 

    วงจร DERMING (P-D-C-A), EdPEx …. 
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4. Knowledge 
M. 

Quality System 
(int/ext) 

5. Risk M. 

MIS/ERP/
AI 

3. Performance 
Evaluation/Ranking 

Plan 

Do 

Check 

Act 

2. Institutional 
Research 

1. Planning & 
Budgeting 

Auditing 
(int..นตภ+สนง สภา

ฯ/ext..สตง) 

Investment 

วงจร DERMING  
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การบริหารจัดการแผนฯ ลงสูการปฏิบัติ 

คณะ     
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