
กรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 
(Policy Guideline) 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งในบริบทของโลกและของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป  
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาสภาพแวดล้อม พลังงานและภัยพิบัติ
ต่างๆ การรวมเป็นประชาคมอาเซียน โครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ความจ าเป็นในการพัฒนาแรงงาน  
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ผ่านการลงทุน 
ขนาดใหญ่ของรัฐบาล จึงนับเป็นโอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษาที่จะต้องเร่ง  ต้องปฏิรูปอุดมศึกษา 
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง  เป็นหัวรถจักรในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและงบประมาณ
ของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้ต้องปรับตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
การด าเนินการปฏิรูปอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัย โดยค านึงถึง
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันให้สามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ตลอดจน
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพ่ือรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพ้ืนที่ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษา 
ทุกระดับ ภาคสังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก  
 
2. เป้าหมายหลัก 

  2.1 สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนบทบาทของตนตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่สะท้อน 
อัตลักษณ์ ภายใต้พันธกิจหลักของอุดมศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ในอนาคต บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษาทุกระดับ ภาคสังคมและท้องถิ่น 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก 
  2.2 สถาบันอุดมศึกษาปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงชีวิต 
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ในวัยแรงงานและผู้สูงอายุ ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง 
ตลอดจนเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม  
  2.3 สถาบันอุดมศึกษาปรับระบบบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษาให้มีธรรมาภิบาล  
มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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3. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

  3.1 วิเคราะห์ศักยภาพของสถาบัน เพ่ือให้ทราบสถานะหรือต าแหน่งของสถาบัน  
  3.1.1 พิจารณาปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ บริบทโลก ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ (เช่น ประเด็นลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม การเข้าถึงการอุดมศึกษา ยกระดับรายได้ของประชาชน 
ส่งเสริมเผยแพร่ปลูกฝังการด าเนินงานตามพระราชด าริ เป็นต้น) นโยบายรัฐบาล ความต้องการก าลังคน ศักยภาพ
ของพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบัน ศักยภาพความพร้อม ความเชี่ยวชาญ ความเข้มแข็ง จุดเด่นและจุดอ่อนของ
สถาบัน ฯลฯ  
  3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลสถาบันทีส่ าคัญ 4 ส่วน ได้แก่  
   1) University profile หมายถึง ข้อมูลพ้ืนฐาน ศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆ  
ของผู้บริหารและบุคลากร  งานวิจัย  ระบบบริหารจัดการ  รวมทั้ งก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
   2) Customer profile หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา ก าหนดนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
Niche Market คุณลักษณะที่พึงประสงค ์การมีงานท าและลักษณะงานของบัณฑิต   
   3) Partner profile หมายถึง ข้อมูลพ้ืนฐานและความร่วมมือของพันธมิตรหลัก  
(key partner) ของสถาบันอุดมศึกษา  
   4) Assets profile หมายถึง ข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สิน อาคาร สถานที่ตั้ง เครื่องมือ
อุปกรณ ์และประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์  
 

 3.2 วิเคราะห์และก าหนด sector (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม) ที่สถาบันมีศักยภาพตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศได ้  
 1) ก าหนดพ้ืนที่และประเด็นที่สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างรอบด้าน (engagement) 
โดยสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่นับเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถ
แข่งขันร่วมกับภาคส่วนอื่นบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) การพิจารณาพื้นท่ีและประเด็นให้เน้นเรื่องการกระจายและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ตามศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญของสถาบัน  รวมทั้งค านึงถึงพ้ืนฐานความร่วมมือที่มีอยู่ เดิมระหว่างสถาบันกับพ้ืนที่ 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3) มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนฐานรากและการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
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  3.3 ทบทวนและปรับวิสัยทัศน์หรือพันธกิจเพ่ือก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดเจนในระยะ 5 
ปีและระยะยาว 15 ปี 
  1) ก าหนดความเชี่ยวชาญและบทบาทใหม่ในอนาคตที่สะท้อนอัตลักษณ์ของตนร่วมกัน  
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศ พ้ืนที่และเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลในสถาบันและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
  2) พิจารณาทบทวนและจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของตนเองให้มีความชัดเจน 
สรุปสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เพ่ือผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีความโดดเด่น  
  3) ทบทวนเป้าหมาย หลักสูตร และกระบวนการผลิตก าลังคนที่มีอยู่เดิม เพ่ือมุ่งไปสู่การผลิต
ก าลังคนให้ตรงตามความต้องการของประเทศ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาค้นหาตัวเองและก าหนดจุดเด่นให้ชัดเจน
ว่า จะมีความโดดเด่นในสาขาใด บนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มี ส าหรับการผลิตครูซึ่งเป็นจุดเด่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะต้องผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของศตวรรษท่ี 21 
  4) จัดท าแผนการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันในระยะ 5 ปีและระยะยาว 15 ปี ตามระยะเวลา
และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการอุดมศึกษา พร้อมทั้งเหตุผล ข้อมูล และวิธีด าเนินการ รวมทั้งการปรับลด
ภารกิจหรือหลักสูตรที่ไม่ใช่จุดเน้น และสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5) พิจารณาก าหนด special process หรือมี fast track ในการขับเคลื่อนการ Reprofile 
มหาวิทยาลัยภายใต้จุดเน้น ความเชี่ยวชาญ ตามแผนการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
 

  3.4 การพิจารณาแผนการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันและการจัดเตรียมทรัพยากร  
 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา และแนวทางในการพัฒนา
สถาบันในด้านต่างๆ ตามแผนการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันและสามารถ
สนับสนุนส่งเสริมสถาบันตามแผนการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย  
 2) ก าหนดแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากร หลักสูตร งบประมาณ โครงสร้าง อัตราก าลัง 
และโครงการต่างๆ รวมทั้งพิจารณาทบทวนกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคในหน่วยงานต่างๆ  
 3) ก าหนดกิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ และก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ส าคัญทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 
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 3.5 การก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 ก าหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปรับยุทธศาสตร์
ของสถาบันที่ผ่านการพิจารณา และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณ  
งบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการหรือส่วนงาน และหลักสูตรการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี ้หาก
สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจสั่งการให้สถาบันยับยั้งการรับนักศึกษา ปิดหลักสูตร ยุติการจัดการศึกษาหรือ
ด าเนินการอ่ืนใด 

4. ประเด็นนโยบายที่ส าคัญ 

 4.1 ด้านขนาดที่เหมาะสมของสถาบัน (right size) 
 4.1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรมีขนาดหรือจ านวนนักศึกษา สาขาวิชาที่เหมาะสม โดยมีรูปแบบ 
ที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ (comprehensive 
university) ขึ้นอยู่กับศักยภาพความพร้อมของสถาบันและความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน (right size &  
right direction) 
 4.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 4.2.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องทบทวน (re-direction) การปรับปรุง ปรับลด หรือเปิดหลักสูตร 
ให้สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากร  นโยบายรัฐบาลและสภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
และตระหนักถึงความส าคัญของหลักสูตรฝึกอบรมในลักษณะ short course training ในรูปแบบ non-degree 
program ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  
 4.2.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาแบบ experiential based learning 
และมีการบูรณาการการเรียนรู้คู่กับการท างานในรูปแบบต่างๆ เช่น สหกิจศึกษา ทวิภาค ีฯลฯ 
 

 4.3 ด้านทรัพยากรและความร่วมมือ 
 4.3.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องศึกษา วิเคราะห์ และแสวงหาความร่วมมือกับ strategic partner 
ในแต่ละประเด็น และบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยอาจด าเนินการเป็นกลุ่มย่อย  
(sub-group) ตามกลุ่มสาขาวิชาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและมจีุดเน้นเดียวกัน  
 4.3.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความร่วมมือ มีการท างาน และใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองและเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและตอบโจทย์พื้นที่  
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 4.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  4.4.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีกลไกการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาล (good 
governance) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทใหม่ โดยด าเนินการผ่านกลไกของสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก
สภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบต่อแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต  ทั้งนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการอาจใช้อ านาจตามกฎหมายเพ่ือก ากับให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  4.4.2 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องมีภาวะผู้น า (strong leadership) 
สามารถให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ มีกระบวนการสร้างการยอมรับและมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
ทั่วทั้งองค์กร 
  4.4.3 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ในช่วง
เปลี่ยนผ่าน (transition strategy) โดยการพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกและประเทศ  
มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต และสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้ตลอดเวลา โดยอาจจัดท า
เป็นหลักสูตร (program) และมีการฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน  
 

  4.5 ด้านการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
  4.5.1 กระทรวงศึกษาธิการมีกลไกและระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินการ และก ากับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศ 
  4.5.2 มีคณะกรรมการก าหนดแนวทางหรือกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรอุดมศึกษา 
ในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดการผลิต ยุบเลิกสาขาวิชาหรือคณะที่ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือ 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
  4.5.3 ก าหนดให้มีเครือข่ายความร่วมมือ (consortium) ทัง้ในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น เพ่ือใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด  
 4.5.4 ในระยะยาวมีหน่วยงาน intelligence unit ซึ่งมีความสามารถในการวิจัยเกี่ยวกับ 
ระบบการศึกษาไทย ปัญหาด้านการศึกษาและแนวทางแก้ไขในประเด็นต่างๆ เช่น  การประเมินผลการด าเนินการ
และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับหลักสูตรใหม่ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย (niche) และผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (attribute) ที่พึงประสงค ์ฯลฯ 
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5. กลไกการสนับสนุนจากรัฐบาล 
   5.1 การสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน 
   - งบประมาณปกติ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบบูรณาการและงบพัฒนาของจังหวัด 

- งบประมาณพิเศษ ส าหรับเป็นทุนการศึกษา การวิจัย การลงทุนด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
ในโครงการขนาดใหญ่กระทรวงศึกษาธิการ เช่น โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยระดับโลก โครงการทุนพัฒนา
อาจารย์ โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ 

  5.2 การสนับสนุนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
   - การพิจารณาการจัดตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในภายหลังการปรับยุทธศาสตร์ 
(Reprofiling) ซึ่งเกิดการยุบเลิกหลักสูตร ภาควิชา คณะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
หรือของประเทศ เพ่ือทุ่มทรัพยากรในด้านที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ 
   - ก าหนดกรอบนโยบายหรือมาตรการที่ชัดเจนเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระ 
ในการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษากับการด ารงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์การประกันคุณภาพ 
มาตรฐานการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ฯลฯ ให้เหมาะกับประเภทของมหาวิทยาลัย เจตนารมณ์การจัดการศึกษา 
ที่แตกต่างกัน  

6. ก าหนดส่งแผนการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
  จัดส่งแผนการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันเป็นรายสถาบัน ซึ่งผ่านความเห็นชอบ โดยอาจมี
แผนการปรับยุทธศาสตร์ส าหรับกลุ่มสถาบันเพ่ือประกอบการพิจารณาได้  ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559  
โดยแบ่งระยะการด าเนินการเป็น 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี ตามระยะเวลาของแผนพัฒนาการอุดมศึกษา 
 

 


