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คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

 
นายตวง  อันทะไชย 

ประธานคณะกรรมาธกิาร 
 

        
  
 
 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ           พลเอก องอาจ  พงษ์ศักดิ์    นายวิทวัส  บุญญสถิตย์ 
        รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง      รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง      รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
 

 

  

 
 

          พลตรี จารึก  อารีราชการัณย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์    รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ 
       รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ส่ี       รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า               โฆษกคณะกรรมาธิการ  
   

 
   

 

 

      รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ   พลเอก อู้ด  เบื้องบน 
            เลขานุการคณะกรรมาธิการ               ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ            ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

   ศาสตราจารย์กิตติคุณภิรมย ์ กมลรัตนกุล               นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์                พลเอก จรีะศักดิ ์ ชมประสพ 
             ที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ                     กรรมาธิการ       กรรมาธิการ 
 
 
  
  
 
 
 

         พลเรือเอก ชุมพล  วงศ์เวคิน        รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล  ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์  นันทจิต 
                    กรรมาธิการ         กรรมาธิการ        กรรมาธิการ 
 
 
 
 
 

 

         พลเรือเอก พิจารณ์  ธีรเนตร    พลอากาศเอก เพิ่มเกยีรต ิ ลวณะมาลย์     รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์  
                   กรรมาธิการ           กรรมาธิการ      กรรมาธิการ 
 
 
 
 
 

 

            นายสมพร  เทพสิทธา                         พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์               พลอากาศเอก อานนท์  จารยะพันธุ์     
                กรรมาธิการ             กรรมาธิการ       กรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   พลเอก อดุมชัย  ธรรมสาโรรัชต ์            พลเรอืเอก ณะ  อารนีิจ      พลอากาศเอก จิรวัฒน์  มูลศาสตร ์                
   กรรมาธิการ             กรรมาธิการ                           กรรมาธิการ 

  
 
 
 
 
 
 

     พลอากาศเอก ชูชาติ  บุญชัย          พลเรือเอก สุชีพ  หวงัไมตร ี                    พลเอก สสิน  ทองภักด ี
              กรรมาธิการ                    กรรมาธิการ                           กรรมาธิการ              
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลง           

ในอนาคต” ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดท าขึ้น                       
โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 
ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการอุดมศึกษา พร้อมกับเสนอแนวทางการด าเนินการให้แก่หน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องและสถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักรู้และเตรียมการด าเนินการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษายังคงเป็นฐานก าลังส าคัญในการผลิต
ก าลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาสมรรถนะด้านการศึกษาของผู้เรียนได้มีการก าหนดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
แต่การศึกษาไทยทุกภาคส่วนยังมีการตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวไม่มากนัก นอกจากนี้ จากรายงานเวทีเศรษฐกิจโลก 
(World Economic Forum) ได้ก าหนด ๑๐ ทักษะทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาดแรงงานโลกในปี ๒๐๒๐             
มีดังนี้ ๑) ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ๒) การคิดวิเคราะห์ ๓) ความคิดสร้างสรรค์ ๔) การจัดการบุคคล            
๕) การท างานร่วมกัน ๖) ความฉลาดทางอารมณ์ ๗) การรู้จักประเมินและการตัดสินใจ ๘) การมีใจรักบริการ  
๙) การเจรจาต่อรอง และ ๑๐) ความยืดหยุ่นทางความคิด ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการแรงงาน 
ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation 
and Development: OECD) พบว่า นายจ้างขององค์กรในศตวรรษที่ ๒๑ คาดหวังให้พนักงานในองค์กร     
มีทักษะ ๔ super C คือ Collaboration (การท างานร่วมกัน) Communication (การสื่อสาร) Critical Thinking  
(การคิดเชิงวิพากษ์) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) มากที่สุด ส่วนแรงงานที่ยังคงพ่ึงพาการใช้
ทักษะซ้ า ๆ ในการประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตกงานในอนาคต           
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงส าคัญเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นและยังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและต่อไป                
การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนของทุกฝ่าย              
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   

การอุดมศึกษาจึงต้องเร่งปรับตัวในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้บัณฑิตได้มาซึ่งทักษะการเรียนรู้         
ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ๔ super C ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้มาถึงจุดที่
ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตการประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง            
ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น ผู้น าทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต้องไม่เพียงแค่รับรู้            
ถึงสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น แต่ยังต้องเริ่มเตรียมความพร้อมส าหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ                  
และเศรษฐกิจโลกจนอาจกล่าวได้ว่า เกิดภาวะเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies)  

ดงันั้น การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยจึงมีความส าคัญในการเป็นฐานรองรับการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก                       
และการก าหนดทิศทางภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐                                     
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
ฉบับที่ ๑๒ และการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยอุดมศึกษาไทยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ภารกิจส าคัญเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “สังคมอุดมปัญญา” (Intellectual Society)         
ที่พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพยากรบุคคลที่มีความดีควบคู่กับก าลังความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ 
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อย่างไรก็ตาม การที่อุดมศึกษาไทยจะปรับตัวให้สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง         
ในอนาคตได้นั้นมีความจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ือคาดการณ์ถึงแนวโน้มในอนาคตเพ่ือเป็นกรอบ                     
ในการปรับทิศทางพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดรับกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต           
ที่จะมาถึง ดังนั้น คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้พิจารณาศึกษา                
และก าหนดประเด็นส าคัญซึ่งคาดหมายว่า เป็นประเด็นที่การอุดมศึกษาไทยจ าเป็นต้องปรับตัว                   
ให้รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยได้จัดท าเป็นสรุปผลการพิจารณาศึกษา            
เรื่อง “การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” (ร่างเบื้องต้น) เพ่ือใช้เป็น              
กรอบแนวคิดในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน                 
ภาคอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษา นิสิตและนักศึกษา ซึ่งสรุปผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าวนั้น
ประกอบไปด้วย ประเด็นหลักทั้ง ๗ ประเด็น และประเด็นอื่นอีก ๕ ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นที่  ๑ “การขยายฐานกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาของอุดมศึกษา              
ให้รองรับกับการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย”  
 ประเด็นที่ ๒ “การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย       
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา”             
 ประเด็นที่ ๓ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นภารกิจหลัก        
ของการอุดมศึกษาเพื่อรองรับกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้านการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเสมอภาคของประเทศ” 
 ประเด็นที่  ๔ “การปรับระบบการบริหารจัดการแนวใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ              
และประสิทธิผลในการบริหารและจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” 
 ประเด็นที่ ๕ “การปรับบทบาทและภารกิจของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่าง ๆ เพ่ือรองรับ         
กับการสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพทุกช่วงวัยซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืน” 

ประเด็นที่ ๖ “การเร่งยกระดับศักยภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้ทัน                
ต่อการเปลี่ยนแปลง”                     

ประเด็นที่ ๗ “ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์          
ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา”  

ประเด็นอื่น 
๑) ควรด าเนินการด้านอนาคตศึกษา (Futures Studies) ในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารอุดมศึกษาไทยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่                               
ในโลกดิจิทัล  

 ๒) ควรส่งเสริมหลักการและพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสังคม (University 
Engagement) หมายรวมถึงการด าเนินการในลักษณะหรือรูปแบบของ Social Enterprise หรือกิจการ     
เพื่อสังคม       

 ๓) ควรขยายบทบาทการให้บริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับพลเมือง ทั้งในภูมิภาค 
อาเซียนและประเทศเพ่ือนบ้านรอบอาเซียน เพ่ือร่วมกันพัฒนาภูมิภาคนี้ให้เจริญก้าวหน้า และรองรับ              
การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
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๔) ควรเชื่อมโยงการส่งเสริมสังคมและชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
ซึ่งหมายรวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมสร้างความตระหนักและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และรองรับกับการปรับตัว       
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

๕) อุดมศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยจ าเป็นต้องบูรณาการ
ทุกศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน เพราะโลกในอนาคตนั้น มนุษย์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทุกด้านทั้งศาสตร์
และศิลป์จึงจะประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต  
 

ข้อเสนอแนะต่อภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคอุตสำหกรรม และสถำบันอุดมศึกษำ 
๑. กำรขยำยฐำนกลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำของอุดมศึกษำให้รองรับกับ

กำรจัดกำรศึกษำทุกช่วงวัย จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑.๑ ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้เข้าเรียนซึ่งก าหนดตามกรอบอายุ (อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๒ ปี)          

ได้มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็น           
ต้องปรับภารกิจและความรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน โดยต้องปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย        
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยซึ่งเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยต้องมีการปรับเปลี่ยน 
จากการเรียนรู้ด้านเนื้อหา (Content Oriented) เป็นการพัฒนาด้านสมรรถนะและทักษะ (Competency 
Oriented) นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับแนวทางการยุบรวมคณะ
และสาขาวิชาที่เปิดสอนซ้ าซ้อนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับลักษณะหรือทิศทางของอุดมศึกษา       
ในประเทศไทยควรเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยแรงงาน โดยส่งเสริมความร่วมมือ              
กับการอาชีวศึกษาและกระทรวงแรงงานเพ่ือร่วมกันพัฒนาและยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็น          
แรงงานมีฝีมือ พร้อมทั้งต้องขยายฐานผู้เรียนไปยังต่างประเทศโดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนจาก
ต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย 

๑.๒ ควรสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาคนทุกวัย          
ท่ียั่งยืนและเป็นรปูธรรม เช่น การจัดตัง้สถาบนัหนงัสือแห่งชาตโิดยจัดแปลหนงัสือที่มีประโยชน์และมีคุณค่า
ของประเทศต่าง ๆ เป็นภาษาไทย พร้อมกับสอดแทรกสาระความรู้ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับประชาชน
ทุกช่วงวัยในแต่ละภูมิภาค จากนั้นได้น าไปไว้ในห้องสมุดประจ าหมู่บ้านเพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้นไดส้อดคล้องกับภารกิจของอุดมศึกษาที่สามารถเข้ามา
ช่วยพัฒนาความรู้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 
 ๒. กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีควำมทันสมัยเพ่ือยกระดับ                  

คุณภำพมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ผู้บริหำรและบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ  จ าเป็นต้องพิจารณา        
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้        

๒.๑ ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของอุดมศึกษา 
เช่น มุ่งเน้นการร่วมมือกับผู้ประกอบการเพ่ือสร้างคุณภาพของบัณฑิตให้สามารถรองรับกับการแข่งขัน                
ในอนาคต และการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือแนวทางพัฒนาศักยภาพของก าลังคนอุดมศึกษา (บัณฑิต)   
ให้มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าเดิม  



( ๔ ) 
 

 นอกจากนี้  สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการด้วยตนเอง ซึ่งบัณฑิตจ าเป็นต้องมีทักษะความรู้ที่เกิดขึ้นจริงจากการฝึกประสบการณ์             
ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา วิธีการสอน และกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเชื่อมโยงกับ              
สถานประกอบการเพ่ือประโยชน์ในกรณีที่ผู้จบการศึกษาจะต้องไปท างานในสถานประกอบการ              
ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ได้มุ่ งหมายแต่เฉพาะการจัดท าหลักสูตรจากสถานประกอบการหรือต้องการให้                 
นักศึกษาได้ท างานกับสถานประกอบการแห่งหนึ่งแห่งใด แต่มุ่งหมายให้บัณฑิตมีทักษะพ้ืนฐานทั้งด้าน            
การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการด้านการเงินการลงทุน และการจัดท าแผนธุรกิจ หรือให้บัณฑิต
ได้มีประสบการณ์จริงจากการท างานกับสถานประกอบการเพ่ิมขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้แต่เฉพาะ               
ในห้องเรียน ซึ่งประเทศที่มีความเจริญด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ เช่น ประเทศญี่ปุ่นได้ให้
ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาระบบการศึกษาของไทยอาจมีค่านิยม 
ที่ มุ่ งเน้ นให้ นั กศึ กษาใช้ เวลาเรียนในห้ องเรียนมากจนเกินไป จนผู้ เรียนส่วนใหญ่ ไม่ มีมุ มมอง                       
ของการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงกรอบมาตรฐานวิชาชีพหรือต้องปรับเปลี่ยนระเบียบและกฎเกณฑ์                  
ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับกับการสร้างทักษะความรู้ของผู้เรียนที่ได้มาจากประสบการณ์       
การฝึกท างานจริงในสถานประกอบการ              

๒.๒ สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาความเหมาะสมการเปิดสอนในหลักสูตร
การศึกษาในลักษณะปริญญาจิ๋ว (Nanodegree) ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการฝึกบุคลากรหรือนักศึกษา           
ให้มีความสามารถในการท างานในองค์กรได้ทันที นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับ Big Data Analytics       
ที่ท าให้การวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดเป็น Artificial Intelligence (AI) ที่เข้ามา 
เปลี่ยนแปลงระบบหรือวงจรของการประกอบอาชีพในปัจจุบัน ซึ่ง Social Network กลายเป็นเครื่องมือ           
ที่ทรงพลังมากหากไมป่ลูกฝังจิตส านึกของคนผู้ใช้เทคโนโลยีดงักล่าวแล้ว Social Network จะกลายเป็น
อันตรายต่อตนเองและความมั่นคงของประเทศได้  

๒.๓ สถาบันอุดมศึกษามีการสอนในวิชาหลักทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกันทุกแห่ง       
จึงเห็นควรให้มี Digital Learning Platform เพ่ือลดความสิ้นเปลืองในด้านต่าง ๆ ส่วนสถาบันอุดมศึกษา                    
ที่มีเอกลักษณ์ของตนสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะของตนให้มีความแตกต่างออกไป                    
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาด าเนินการ 
ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  

๒.๔ สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้นิสิตและนักศึกษา                  
เห็นประโยชน์และความส าคัญทั้งการเรียนออนไลน์ และการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะในการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ซึ่งเน้นการเรียนแบบโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
ซึ่งจะสามารถชี้แนะแนวทางทางให้แก่นิสิตและนักศึกษาได้มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน แต่ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องเสนอถึง            
กระบวนการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่นิสิตและนักศึกษาเกี่ยวกับภัยแฝงที่มาจาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจจัดท าเป็นหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือก าหนด
ถึงสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล  

 



( ๕ ) 
 

นอกจากนี้  สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง              
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันจะเกิดผลพวงให้พ้ืนที่ของการอุดมศึกษาหดตัวลงอย่างรุนแรง ซึ่งกรณีดังกล่าว                     
ให้หมายรวมถึงการวิเคราะห์ผลดีและผลเสียจากการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ            
ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาหาข้อมูลทั้งข้อเด่นและข้อด้อยที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการรองรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

๒.๕ หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จ าเป็นต้องออกแบบสื่อสารสนเทศ         
ให้เหมาะสมกับการท างานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีขอบข่ายที่กว้างขวางกว่าในสถาบันอุดมศึกษา               
และจะเป็นการดียิ่งขึ้นถ้ามีการเชื่อมต่อระบบวิจัยกับระบบการเรียนการสอนให้กลมกลืนกันและด าเนินการ
ได้จนเป็นระบบเดียวกัน พร้อมกันนี้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการให้มีความพร้อม 
ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

 
๓. กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นภำรกิจหลักของกำรอุดมศึกษำ                      

เพ่ือรองรับกับกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรแข่งขัน 
ลดควำมเหลื่อมล  ำ และสร้ำงควำมเสมอภำคของประเทศ จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นแนวทางส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศก้าวออกจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แต่ผลการศึกษา
พบว่า ประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการมีรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยเฉพาะสิทธิบัตร เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือจัดตั้งส านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing 
Office: TLO) สังกัดสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพ่ือสร้างกลไกรองรับระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา    
และสร้างบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ในเรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยงานที่ด าเนินภารกิจ
ด้านการวิจัย และแหล่งทุนวิจัย  

   แต่ทั้งนี้ จ าเป็นต้องปฏิรูปการด าเนินงานด้านการวิจัย โดยเฉพาะหน่วยงาน             
ด้านการวิจัย นักวิจัย และอาจารย์ที่ท างานด้านการวิจัยจะต้องก าหนดกรอบความคิดที่มุ่งการพัฒนา
งานวิจัยเพ่ือต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันหน่วยวิจัยและหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย    
ยังก าหนดตัวชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน ท่ีไม่ได้มุ่งผลให้เกิดนวัตกรรมมากนัก ดังนั้น            
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาให้ความส าคัญกับการปรับตัวชี้วัดผลงานวิจัยที่มุ่งไปสู่การจดสิทธิบัตรให้มากขึ้น          

๓.๒ ด้วยรัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) โดยมุ่งเน้นน านวัตกรรม   
มาใช้พัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศ แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง            
ยังไม่ได้ผลักดันให้เกิดผลในเรื่องดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องน าเข้านวัตกรรมจากต่างประเทศเข้ามาใช้               
ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมาก และยังพบปัญหาว่า สถาบันอุดมศึกษา       
ซึ่งเป็นหน่วยผลิตบุคลากรและผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
เพ่ือด าเนินงานด้านการวิจัยลดลง ทั้งนี้ พิจารณาได้จากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ไว้ส าหรับการวิจัย        
ของทุกภาคส่วนด้านการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นจ านวนเงินประมาณ ๑.๖ หมื่นล้านบาท             
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ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีจ านวนลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ ๑.๕๗ หมื่นล้านบาท ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สถาบันอุดมศึกษาถูกตัดลดงบประมาณด้านการวิจัยลงในทุกประเภท ดังนั้น จึงขัดแย้งกับแนวทาง               
การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าว 
รัฐบาลจ าเป็นต้องเร่งให้ความส าคัญด้านการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือน ามาใช้
ยกระดับงานวิจัยเพ่ือมุ่งสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา                   
ได้มี โอกาสท างานวิจัยในโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะสามารถ                  
ด าเนินการได้อย่างเด่นชัดเมื่อมีการร่วมด าเนินงานระหว่างด้านการอุดมศึกษากับวิทยาศาสตร์                   
และเทคโนโลยีภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงที่ด าเนินภารกิจด้านการอุดมศึกษา จึงควรส่งเสริม
เรื่องการจัดท า Platform Innovation ซึ่งเกิดมาจากการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในส่วนต่าง ๆ 
ภายในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากมีความส าคัญหลายประการและยังเป็นส่วนช่วยทลายกรอบความคิด
หรือพฤติกรรมของการยึดติดหรือไม่ยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือองค์ความรู้ระหว่างกันภายใน
สถาบันอุดมศึกษา  

๓.๓ การอุดมศึกษาจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีสัดส่วนนักวิจัยเชิงนวัตกรรมมากกว่า
นักวิจัยพ้ืนฐาน โดยเฉพาะเรื่องการเกษตร เพ่ือให้งานวิจัยที่ได้น าไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  
นอกจากนี้ ทิศทางการวิจัยได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไม่มีความต่อเนื่องด้านการต่อยอด
องค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ส่งผลให้นักวิจัยไม่มีความเชี่ยวชาญในเชิงลึก โดยเฉพาะเรื่องการวิจัยพืชผล
ทางการเกษตร ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศกลับเป็นแค่วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบเดิม โดยยังไม่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อออกจ าหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งภาครัฐ
จ าเป็นต้องเป็นหน่วยงานหลักในการเข้ามาช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับภาคการผลิต         
รวมทั้งต้องร่วมมือกันทั้งระบบและทุกภาคส่วนเพ่ือขับเคลื่อนตามแผนงาน  

  แต่ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความเข้าใจในการผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็น 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการลงทุนด้านงบประมาณในเชิงการเกิดนวัตกรรม ความร่วมมือ และประโยชน์
ของการขับเคลื่อนจากกลไกการท างาน และต้องส่งเสริมการท างานวิจัยเพ่ือให้เกิดผลในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้มากขึ้น เนื่องจากนโยบายรัฐบาลมุ่งใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และการพัฒนาประเทศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิวัตอิุตสาหกรรม ๔.๐ นอกจากนี้ ควรส่งเสรมิ 
ให้อาจารย์ได้ลงพ้ืนที่ในชุมชนร่วมกับการสอนนักศึกษาท าให้มีการพัฒนางานวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น        
เพื่อต่อยอดให้เกิดงานวิจัยที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ ท าให้ชุมชนมีรายได้และมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน 

๓.๔ หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ควรสนับสนุนทุนเพ่ือท างานวิจัย
เกี่ยวกับ SMEs โดยมีเงื่อนไขในการท างานวจิัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรอืสถาบันวจิัยในสถาบนัอุดมศกึษา 
นอกจากนี้ สนับสนุนทุนเพ่ือการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา      
หรือสถาบันวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  ส่วนการด าเนินการในล าดับต่อไปนั้น ควรพิจารณาขยายความส าคัญจาก SMEs 
(Small and Medium Enterprises) เป็น MSMEs (Micro, Small & Medium Enterprises) ด้วยเหตุที่  SMEs  
มีผลที่ดีต่อผู้ประกอบการรายใหญ่แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เนื่องจากจะเป็น       
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เป็นชนกลางมีผลต่างของรายได้ที่มากกว่าผู้ที่มีฐานะยากจนเพ่ิมมากขึ้น     
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และจ าเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาต้องให้น้ าหนักที่ SMEs โดยเฉพาะในส่วน
ของ MSMEs ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของอุดมศึกษาในการมุ่งผลิตบัณฑิต    
ให้เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดแนวทางการออกแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ขยายการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง MSMEs ด้วย 

 ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
SMEs หรือ Start up นั้น เกิดความล่าช้าในส่วนของ Scale up เนื่องจากมีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณของทางราชการซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการด าเนินการ ดังนั้น จึงเห็นควรส่งเสริมภาคเอกชน      
ให้เข้ามาร่วมด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงานเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้กลไกดังกล่าวมีความคล่องตัว            
โดยสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม  

๓.๕ หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นแหล่งทุนวิจัยควรปรับ
แนวคิดในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการพิจารณาให้ทุนวิจัยว่า ควรจะให้ทุนส าหรับงานวิจัย         
ทุกเรื่องที่มีความเสี่ยงในการขาดทุนค่อนข้างน้อยแต่ได้ความคุ้มค่าไม่มากนัก หรือจะให้ทุนกับงานวิจัย                
ที่ไม่ค านึงถึงความเสี่ยงในการขาดทุนเป็นส าคัญ แต่จ าเป็นที่เน้นงานวิจัยที่เป็นสิ่งใหม่ซึ่งอาจสร้าง         
ด้านมูลค่าตัวเงินที่ค่อนข้างสูง ซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมจึงควรเพ่ิมอัตราการสนับสนุน 
งบประมาณด้านการวิจัยเป็นการเฉพาะ โดยไม่กระทบกับการจัดสรรงบประมาณในด้านอื่นเพ่ือให้  
สถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตงานวิจัยเพ่ือต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ การพิจารณาให้ทุนวิจัยควรเน้นถึงความคุ้มค่าในการลงทุน โดยควรก าหนด
แนวทางการด าเนินการให้ชัดเจนถึงทิศทางงานวิจัยซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับทุนวิจัยนั้น ต้องเป็นงานวิจัย          
ท่ีสามารถค านวณได้ในทางเศรษฐกิจหรือสังคม และหากเสนอข้อมูลได้ว่า งานวิจัยจะมีผลกระทบกับ
ภาคเอกชนในระดับใดอย่างไรแล้วก็จะเป็นส่วนช่วยให้ภาคเอกชนเพ่ิมความสนใจในการเข้ามาร่วมสนับสนุน                     
ทุนวิจัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้ควรปรับเปลี่ยน
ระบบการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่เน้นถึงการพิจารณาผลงานทางวิชาการทั้งด้านงานวิจัย          
และผลงานอื่น โดยมุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ของผลงานที่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ใช่การมุ่งเน้น       
แต่การตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนเท่านั้น  
   นอกจากนี้ ไม่ควรละเลยการให้ความส าคัญกับงานวิจัยในเชิงความรู้ทางด้าน       
Pure Science ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่มีความส าคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ                  
ในระยะยาว และสามารถด าเนินการให้มีผลทางด้านเศรษฐกิจได้ด้วย แต่จ าเป็นต้องพิจารณาให้ชัดเจน 
พร้อมกันนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินนโยบาย Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลือ่น 
การพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ภาครัฐจึงควรสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย                 
แก่สถาบันอุดมศึกษามากขึ้นเพ่ือให้สามารถพัฒนางานวิจัยพ้ืนฐานให้เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าในระดับชาติ
ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับทุนวิจัยเพ่ิมขึ้นจากหน่วยงานที่เป็นแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย โดยมีหน่วยงานสนับสนุน            
ทุนวิจัย ทั้งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ต้องเป็นหน่วยงานเชิงรุกและเป็นผู้น าในการสะท้อนให้สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับ
รู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยที่มีคุณค่า อันจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้ภาคเอกชน         
และภาคอุตสาหกรรมสนใจที่จะสนับสนุนทุนให้กับงานวิจัยของไทยมากขึ้น 



( ๘ ) 
 

๓.๖ สถาบันอุดมศึกษาควรมีศูนย์กลางส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
แก่สังคมส่วนรวม ซึ่งการด าเนินการส่วนหนึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ส าหรับศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบันและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม           

๓.๗ สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของอาจารย์ที่ท างานวิจัยหรือนักวิจัย ควรขจัดระบบหรือสิ่งกีดกันท่ีก่อให้เกิด
อุปสรรคในการสร้างสรรค์งานวิจัย ด้วยเหตุที่เกรงว่า อาจารย์ท างานวิจัยหรือนักวิจัยจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ซึ่งการให้ความส าคัญกับเรือ่งดงักล่าวนั้นยังไม่พบผลเสีย แต่กลับจะได้รับผลดีเนื่องจากเป็นส่วนช่วยเพ่ิม
ให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการเพ่ิมอัตรารายได้ของประเทศอันเป็นผลจากการเรียกเก็บภาษีเงินได้             
จากกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนั้น  

   
๔. กำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๔.๑ การยกระดับการบริหารจัดการศกึษาระดบัอุดมศึกษาซึง่จะเป็นภารกิจของกระทรวง           

ท่ีมีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ควรมุ่งเน้นการด าเนิน
ภารกิจที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างแท้จริง 
ไม่ควรเน้นพวกพ้องหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมืองและให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง                
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  

๔.๒ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องให้อยู่ในระบบนิเวศ 
(Ecosystem) ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคคล โดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา อาจารย ์
เจ้าหน้าที่ นิสิตและนักศึกษา จ าเป็นมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน           
โดยกระบวนการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ในสถาบันอุดมศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนา 
และยกระดับศักยภาพของบุคคลตั้งแต่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ในสายงาน  การสอน     
และสายงานด้านการวิจัย พนักงานราชการลูกจ้าง นิสิตและนักศึกษา อาทิ การสร้างสภาวะแวดล้อม              
ที่เอื้อต่อการศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบระบบ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนา และยกระดับศักยภาพ   
ของบุคคลนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลไกส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้การบริหาร                        
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่              
ที่สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต นอกจากนี้ การด าเนินการด้านการบริหารจัดการ        
แนวใหม่ให้ประสบผลส าเร็จอย่างรวดเร็ว จึงควรต้องด าเนินการตามแนวคิด (5P) ดังนี้ 
     - Point to Competencies : ด าเนินการบนพ้ืนฐานการตั้งค าถามว่า ท าแล้ว
ผู้เรียนในทุกระดับมีคุณภาพและสมรรถนะหรือไม่  
     - Personalize Learning : การด าเนินการบนพ้ืนฐานการสรา้งการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย 
ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการ และตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

  - Positioning with New Paradigm : การด าเนินการต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
และบทบาทของอุดมศึกษาเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของระบบการเรียนรู้และโลกสมัยใหม่          



( ๙ ) 
 

โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด เช่น การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนออนไลน์ เป็นต้น            
ซึ่งในปัจจุบันอาคารเรียนอาจไม่ใช่สิ่งที่จ าเป็นที่สุด ยกเว้นห้องทดลองปฏิบัติการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน 
เป็น Virtual Classroom, Virtual Library หรือผนวกการใช้เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ร่วมด้วย 
     - Partnership with Private and Communities : การด าเนินการเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจถึงความต้องการของภาคเอกชนและชุมชนให้เกิดการพัฒนาและต้องมีกลไกการด าเนินการ       
ที่ช ัดเจน รวมทั้ งมีแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เช่น แนวทางสหกิจศึกษาและทวิศึกษา                
แต่จะมีแนวทางอย่างไรเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีแรงบันดาลใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการ
ท างานในลักษณะดังกล่าวได้ 
     - Probe with Sandbox Strategy : การด าเนินการในลักษณะสร้าง Model เพ่ือ
การ ทดลองท า ทั้งหลักสูตรการศึกษาและระบบกฎหมาย เช่น Google สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัย
ชุมชนและบริษัทเอกชน ในการทดลองจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคเอกชน ซึ่งเมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถมีงานท าทันที  

  นอกจากนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาควรจะมีวิสัยทัศน์         
หรือ MAIO Culture อย่างน้อย ๔ ประการ คือ ๑) ความเป็นนายแห่งตน ๒) มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนร่วม
เป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๓) มีความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ใจ ความซื่อตรงและตรวจสอบได้                  
และ ๔) มีความเป็นผู้น า และมีความคิดสร้างสรรค์    

๔.๓ สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องเร่งสร้าง Smart People เนื่องจากประเทศต้องมี
ประชากรที่มีความเก่งและมีความดีเพียงพอที่จะน าพาประเทศก้าวไปสู่การพัฒนา โดยต้องให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนา Social Emotional Learning Skills (SEL) และการสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เรียนว่า          
ในชีวิตนี้ต้องการอะไร เพ่ือให้เข้าใจต่อไปได้ว่าจะประกอบอาชีพใดเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข          
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบของการศึกษาสมัยใหม่ เช่น ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ในระบบเปิด หรือ MOOC ซึ่งถ้าอุดมศึกษายังไม่ปรับตัวอาจส่งผลให้บางอาชีพต้องสูญหายไป 
เช่น นักบัญชี และอาจเกิดการล่มสลายของอุดมศึกษาไทยได้ นอกจากนี้ จ าเป็นต้องส่งเสริมรายวิชาบริหาร
จัดการและการเงินเพ่ือสร้างความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นให้มีการท างานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเรียนรู้ลักษณะงาน การใช้เวลาในการปรับตัวเพ่ือการท างาน และเรียนรู้         
ความต้องการของกันและกัน   

๔.๔ สถาบันอุดมศึกษาควรร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม           
เข้ามาร่วมด าเนินการในโครงการฝึกงานของนักศึกษาเพ่ือเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์ 
ท าให้นักศึกษาสามารถคิดค้นเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อันจะเป็นส่วนช่ วยในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยภาครัฐจ าเป็นต้องหามาตรการเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้องค์กรภาคเอกชน 
และภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม           
เข้ามาช่วยด าเนินการด้านการบ่มเพาะทักษะความรู้ด้านวิสาหกิจให้กับนักศึกษานั้นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า              
ท่ีจะมอบหมายให้ เป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่ ต้องเข้ าไปร่วมด าเนินการกับกระทรวง                     
ทบวงหรือกรมต่าง ๆ เนื่องจากภาคเอกชนนั้นมีความรู้และประสบการณ์ โดยตรงที่ ได้มาจาก                    
การประกอบกิจการในสายอาชีพแต่ละแขนง ซึ่งกระทรวง ทบวง หรือกรมต่าง ๆ ควรที่จะเข้ามาร่วม
ด าเนินการในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการหรือกลไกด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  



( ๑๐ ) 
 

 ทั้งนี้  ภาคอุตสาหกรรมขาดกลางและขนาดเล็กมีความคาดหวังว่า จะได้รับ         
การสนับสนุนจากภาครัฐในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายอันเป็นภาระ                
ที่เกิดจากการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางศึกษาด้วยและการร่วมมือทางการศึกษาจะต้องช่วยยกระดับ
คุณภาพของภาคอุตสาหกรรมขาดกลางและขนาดเล็ก โดยอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและมี          
ความพร้อมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและมีนักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ร่วมกัน                           
ทั้งสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ รวมทั้งรัฐบาลต้องให้ความส าคัญและช่วยให้การสนับสนุน
ด้านเครื่องมือต่าง ๆ ท้ังด้านงบประมาณและกฎหมาย  

 
๕ กำรปรับบทบำทและภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำกลุ่มต่ำง ๆ เพ่ือรองรับกับ   

กำรสร้ำงพลเมืองให้มีคุณภำพทุกช่วงวัยซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำที่มีควำมยั่งยืน จ าเป็นต้องพิจารณา
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

๕.๑ สถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่างๆ ทั้ง กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้น
ระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก ควรเน้นการด าเนินภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
โดยมุ่งพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ของแต่ละกลุ่มสถาบัน ทั้งนี้ เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการผลิตบัณฑิตในคณะหรือสาขาวิชาที่ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของบัณฑิตและการผลิต
บัณฑิตที่เกินอัตราความต้องการ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มเฉพาะทางและกลุ่มวิจัย
ขั้นสูงเพ่ือจัดตั้งเปน็ World Class Research เพ่ือเป็นผู้น าในการสร้างองค์ความรู้ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
อย่างแท้จริง  

    สถาบันอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นก าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันเพ่ือด าเนินภารกิจ          
ชุมชนหรือพ้ืนที่ให้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับตัวของอุดมศึกษาสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนหรือพ้ืนที่               
โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่ท างานใกล้ชิดกับจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง 

๕.๒ การบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนมีความแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป 
เพราะวิทยาลัยชุมชนนั้นเป็นสถานศึกษาของรัฐซึ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา                 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชพีของท้องถิ่นและชุมชน
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าวจึงเห็นควรให้มีสภาวิทยาลัยชุมชนที่ด าเนินการโดยชุมชนแต่ละแห่งเพ่ือรองรับ
การกระจายอ านาจการจัดการศึกษา พร้อมกับควรจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอให้กับวิทยาลัยชุมชน
โดยตรงหรือจัดสรรผ่านไปยังจังหวัด 
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๖. กำรเร่งยกระดับศักยภำพของบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

๖.๑ การพัฒนาศ ักยภาพบุคลากรสายอาจารย์ ควรพิจารณาคุณสมบัติตั้งแต่เริ่มรับ 
เข้ามาท าหน้าที่สอน โดยมุ่งเน้นคุณสมบัติของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีประสบการณ์                 
การท างานด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบที่ดี  

        ทั้งนี้ เนื่องจากอาจารยม์ีหน้าที่ทั้งด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจารย์สายงานการสอนบางส่วนอาจไม่ถนัดในการวิจัยจึงทุ่มเทในการสอนมากกว่า              
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเปน็ตอ้งพิจารณาหาแนวทางเพื่อรองรับกับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์สายงานการสอนเพื่อเป็นก าลังใจในการพัฒนางานสอนให้ดียิ่งขึ้นไปและเป็นต้นแบบให้กับ
อาจารย์ท่านอื่น พร้อมกับสร้างแรงจูงใจ ให้ท าการวิจัยในชั้นเรียนด้วย ส่วนอาจารย์ที่ท าได้ดีทั้งด้าน 
การสอนและงานวิจัยก็ต้องสนับสนุนให้ปฏบิัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพต่อไป  

๖.๒ บุคลากรสายสนับสนุนต้องปรับตัวทั้งวิสัยทัศน์และคุณภาพเพ่ือรองรับกับ          
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนหรือแบ่งเบาภาระของคณาจารย์สายการสอน โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากร         
สายสนับสนุนด้านงาน HR (Human Resources) หรืองานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในระยะเวลา            
ที่ผ่านมาบุคลากรในสายงานดังกล่าวจะด าเนินงานในเชิงรับเป็นส่วนใหญ่ และมีกรอบการด าเนินงาน           
ที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายประการ และอาจไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง             
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งอาจไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการด าเนินงาน
ด้าน HR ควรเป็นไปในเชิงรุกและต้องปรับแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย      
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสร้างกลไกต่าง ๆ ให้เอื้อกับการปรับตัวในเชิงรุกด้วย ทั้ งนี้ ส่วนหนึ่ง      
เพ่ือรักษาอาจารย์ที่เป็นคนเก่งและคนดีไว้ให้สามารถเป็นกลไกในการช่วยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา            
ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถรักษาบุคลากรสายสนับสนุน           
ที่เป็นคนดีคนเก่งให้ท างานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาได้ ด้วยเหตุผลในเรื่องของลักษณะงาน            
และค่าตอบแทนที่ไม่ค่อยแตกต่างจากระบบราชการ บริษัท หรือองค์กรอื่น ดังนั้น เมื่อบุคลากร          
สายสนับสนุนโดยเฉพาะด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปฏิบัติงานจนกระทั่ง       
มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้นก็จะหันเหไปสมัครสอบเข้ารับราชการหรือสมัครงานยังบริษัท           
หรือองค์กรอื่นที่ได้รับค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า ท าให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นเสมือน       
แหล่งฝึกงานเท่านั้น 

๖.๓ กรณีการจัดสรรงบประมาณภาพรวมให้สถาบันอุดมศึกษาในลักษณะ Block 
Grant และหากสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถบรรจุบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งได้เต็มกรอบอัตราก าลังแล้ว 
ส านักงบประมาณจะตัดลดงบประมาณในส่วนที่สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นไม่สามารถบรรจุได้เต็มกรอบ
อัตราก าลัง ซึ่งในทางปฏิบัติสถาบันอุดมศึกษาได้น างบประมาณดังกล่าวไปบริหารจัดการในด้านอื่นแล้ว  
จึงเห็นควรว่าเมื่อส านักงบประมาณได้ตัดลดงบประมาณด้านบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ควร
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมหรือทดแทนให้กับสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นเพ่ือให้น าไปใช้บริหาร
จัดการในด้านอื่นที่มีความจ าเป็น 
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๗. ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์               
ที่เกี่ยวข้องกับกำรอุดมศึกษำ จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   

๗.๑ เนื่องจากการจัดการศึกษาในอนาคตจ าเป็นมีส่วนร่วมจากภาคส่วนกผู้ใช้บัณฑิต 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเปน็ตอ้งปรับเปลี่ยนระบบ กฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้              
การด าเนินการมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวจึงจะสามารถผลักดันและยกระดับการจัดการศึกษา                
ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

๗.๒ ควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   พ.ศ. ๒๕๖๐  
ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนการเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์                             
ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการให้เกิดความยืดหยุ่นจากหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดเดิม              
ท่ีผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือถ้าเป็น
งานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ขอสามารถร่วมท าผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย                
ในเชิงสหสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้ทางวิชาการระหว่างองค์กรหรือหน่วยงาน                 
และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ประกอบกับควรพิจารณาถึงลักษณะหรือวิธีการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการของผู้ขอด ารงต าแหน่ง            
ทางวิชาการและจ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและการอ้างอิงบทความเหล่านั้น          
ให้เป็นไปในรูปแบบของดัชนี H-index หรือเป็นงานวิชาการที่ไม่ใช่ผลงานวิจัยแต่เป็นผลงานที่มี                 
การบูรณาการความรู้ที่หลากหลายหรือเป็นผลงานที่เกิดจากการรับใช้สังคมและชุมชนซึ่งเป็นผลงาน        
ของอาจารย์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพ่ือให้อาจารย์เกิดขวัญก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพงานทางวิชาการ             
ในเส้นทางของตนและมีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  

๗.๓ เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการสนับสนุน 
งบประมาณของอุดมศึกษาจาก Supply-Side Financing เป็น Demand-Side Financing ซึ่งจะสามารถใช้
งบประมาณเป็นส่วนช่วยในการก ากับมาตรฐานการศึกษาโดยไม่จ าเป็นต้องออกกฎหรือระ เบียบมาใช้
บังคับมากมาย 

 
ข้อสังเกตต่อกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ 
๑) ปัญหาภาพรวมของประเทศและปัญหาที่ เกิดขึ้นด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา               

มีสาเหตุหลักส่วนหนึ่งจากการขาดผู้น าในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ประกอบกับขาดยุทธศาสตร์                
รูปแบบใหม่ที่ มี ความเหมาะสมเพ่ือใช้ เป็นแนวทางหรือทิศทางการด าเนินการเพ่ือรองรับ                         
กับการเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาในอนาคต ดังนั้น การด าเนินกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคล       
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่มีหน้าที่และอ านาจด้านการอุดมศึกษา            
รวมทั้งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษานั้นจ าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ดี                  
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และสามารถช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาส าคัญต่าง ๆ ทั้งด้านระบบงานด้านบุคคล ด้านกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ส าเร็จลุล่วงมีความถูกต้องและเหมาะสม  

ประกอบกับควรพิจารณาทบทวนการก าหนดสัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการ                
คณะต่าง ๆ ที่ด าเนินภารกิจด้านการอุดมศึกษา เช่น กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการ           
ในระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดความเหมาะสมและมีแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยน             
หรือเปลี่ยนแปลงกระทบวนทัศน์เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาในอนาคต นอกจากนี้            
ส่วนราชการท่ีมีอ านาจและหน้าที่ด้านการอุดมศึกษา รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ
จัดท ากรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแนวใหม่ เพ่ือให้อุดมศึกษาสามารถปรับตัว                
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้ชัดเจนและสอดคล้องกันพร้อมกับสร้างกลไกต่าง ๆ เพ่ือรองรับ              
กบัการด าเนินการ มิฉะนั้น การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจะเป็นไปอย่างไร้ทิศทางและยากที่จะประสบ
ผลส าเร็จ    

๒) บทบาทและภารกิจของสถาบันอุดมศึกษากับสภาวิชาชีพนั้นจ าเป็นจะต้องท างานร่วมกัน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและบนพ้ืนฐานการเคารพและยอมรับในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย             
ทั้งด้านภารกิจหลักและภารกิจรอง โดยบทบาทหน้าที่ในการก าหนดกระบวนการในสร้างองค์ความรู้            
กับบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานนั้น มีสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก                   
ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาก าหนด โดยมีสภาวิชาชีพร่วมด าเนินภารกิจรองเพ่ือช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น 
จากนั้นในส่วนของบทบาทหน้าที่วัดผลและคัดกรองคุณภาพของบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่เส้นทางการประกอบ      
วิชาชีพในสาขาต่าง ๆ  นั้น สภาวิชาชีพจ าเป็นต้องมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในภารกิจดังกล่าว โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 
ร่วมด าเนินภารกิจรอง ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน             
การอุดมศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม 
การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้                          
ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา         
มีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทย 
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

๓) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันอุดมศึกษา 
ควรร่วมกันสร้างกรอบแนวคิดหรือค่านิยมสูงสุดท่ีบัณฑิตพึงจะได้รับจากการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
คือ การสร้างองค์ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและความสามารถเพ่ือใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขมากกว่าการได้มาซึ่งใบปริญญาบัตร  



สารบัญ 
 
                    หน้า 
บทสรุปของผู้บริหาร                                                                                     

บทท่ี ๑  บทน า            ๑ 

บทท่ี ๒  แนวทางการปรับตัวของอดุมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   ๑๑ 

บทท่ี ๓  ความคิดเห็นต่อการปรับตวัของอดุมศึกษาไทยต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต  ๒๑ 
 ประเด็นที่ ๑ “การขยายฐานกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาของอุดมศึกษา        ๒๓   
       ให้รองรับกับการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย”  
 ประเด็นที่ ๒ “การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้    ๒๕ 
   ให้มีความทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา  
   ผู้บริหาร และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา”             
 ประเด็นที่ ๓ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นภารกิจหลัก ๓๙ 
   ของการอุดมศึกษาเพ่ือรองรับกับการขับเคลื่อน 
   นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านการแข่งขัน 
     ลดความเหลื่อมล ้า และสร้างความเสมอภาคของประเทศ” 
 ประเด็นที่ ๔  “การปรับระบบการบริหารจัดการแนวใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ   ๔๕         
          และประสิทธิผลในการบริหารและจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” 
 ประเด็นที่ ๕    “การปรับบทบาทและภารกิจของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่าง ๆ   ๕๑ 
    เพ่ือรองรับกับการสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพทุกช่วงวัย 
    ซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืน” 
 ประเด็นที่ ๖  “การเร่งยกระดับศักยภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  ๕๒ 
       ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”                     
 ประเด็นที่ ๗    “ปรับปรุงและแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั   ๕๕ 
      และหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการอดุมศึกษา” 

 ประเด็นอื่น           ๕๗ 

บทท่ี ๔  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ  ๕๙ 
 ๔.๑ บทสรุป  ๕๙ 
 ๔.๒ ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอตุสาหกรรม  ๖๐ 
  และสถาบนัอุดมศึกษา       
 ๔.๓ ข้อสังเกตต่อการบริหารจัดการแนวใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ       ๖๙
  และประสิทธิผลในการบริหารและจัดการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
 



๒ 

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ๑ ภาพกลุ่มผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม    ๗๕ 

 สถาบันอุดมศึกษา นิสิตและนักศึกษา เข้าร่วมประชุม 
 เพื่อให้ข้อมูลต่อสรุปผลการพิจารณาศึกษา  
 เรื่อง “การปรับตัวของอุดมศึกษาไทย 
 ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” (เบื องต้น) 

 ภาคผนวก ๒ ข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียนจ้านวนประชากร   ๘๑ 
  แยกรายอายุทั่วประเทศ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 และสถิติประชากรศาสตร์บง่ชี จ้านวนและสดัสว่น    
 ประชากรจ้าแนกตามกลุม่อายุ (วัยเด็ก วัยแรงงาน วัยสูงอายุ)                   
 เพศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส้านักงานสถิตแิหง่ชาติ (สสช.) 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 
 ภาคผนวก ๓ บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ เรื่อง  Automation: กระแสใหม ่  ๙๑ 
 ที่แรงงานต้องกังวลจรงิหรอื ? 
  โดย นางสาวพัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย ์  
  และนางสาวนนัทนติย์ ทองศร เศรษฐกร ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค  
  สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 



บทท่ี ๑ บทนํา 
 

๑. สภาพปัญหาและความเป็นมา  
โลกยุคปัจจุบันต่างยอมรับกันโดยทั่ วไปว่าเป็นโลกแห่ง “สังคมอุดมปัญญา” 

(Intellectual Society) ที่ถือว่า กําลังความรู้ความสามารถของประชาชากรเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนา 
ประเทศ ขณะเดียวกันการแข่งขันที่เข้มข้นที่สุดในยุคสมัยนี้ คือ การแข่งขันด้านการศึกษา หากประเทศใด  
มีการพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ทั่วไปแล้ว ประเทศน้ัน
ย่อมได้รับความเชื่อม่ันจากนานาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า                 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่า การเปลี่ยนแปลงของโลก                    
ทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต ทั้งด้านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอื่น ๆ ส่งผลกระทบ               
ต่อการดําเนินภารกิจของอุดมศึกษาไทยเป็นอย่างย่ิง นอกจากนี้ ประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วนใหญ่ มีการเปล่ียน          
จากสังคมคนทํางานไปเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรลดลง จึงส่งผล               
ให้ในอนาคตผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจํานวนลดลง   

การพัฒนาสมรรถนะด้ านการศึกษาของผู้ เรียนได้ มี การกํ าหนดทั กษะการเรียนรู้                         
ในศตวรรษที่ ๒๑ แต่ทุกภาคส่วนการศึกษาไทยมีการตื่นตัวในเร่ืองดังกล่าวไม่มากนัก นอกจากนี้ รายงาน                 
เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) กําหนด ๑๐ ทักษะที่ตลาดแรงงานโลกต้องการในปี ๒๐๒๐ 
ดังนี้ ๑) ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ๒) การคิดวิเคราะห์ ๓) ความคิดสร้างสรรค์ ๔) การจัดการบุคคล 
๕) การทํางานร่วมกัน ๖) ความฉลาดทางอารมณ์ ๗) รู้จักประเมินและการตัดสินใจ ๘) มีใจรักบริการ  
๙) การเจรจาต่อรอง และ ๑๐) ความยืดหยุ่นทางความคิด  

ซึ่งเร่ืองดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลสํารวจความต้องการแรงงานของนายจ้าง และองค์กร
ที่จัดตั้งใหม่ในปี ๒๕๕๗ ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 
Economic Co-operation and Development: OECD) พบว่า นายจ้างขององค์กรในศตวรรษที่ ๒๑ 
คาดหวังให้พนักงานในองค์กรมีทักษะ ๔ super C คือ Collaboration (การทํางานร่วมกัน) Communication    
(การสื่อสาร) Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) มากที่สุด



- ๒ - 
 

แรงงานที่ยังคงม่ันคงและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ คือ แรงงานที่มีทักษะที่หลากหลายทางปัญญา 
ส่วนแรงงานที่ยังพึ่งพาทักษะซ้ํา ๆ ในการประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันจะเป็นกลุ่มที่ มีความเสี่ยงสูงมาก              
ที่จะตกงานในอนาคตซ่ึงการเปลี่ยนแปลงสําคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและยังจะเกิดต่อไป การปรับตัว       
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นความจําเป็นเร่งด่วนของทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้                
ดังนั้น อุดมศึกษาจึงต้องเร่งปรับตัวในการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตได้มาซึ่งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ๔ Super C   

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้มาถึงจุดที่ทําให้รูปแบบการดําเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ             
และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) และเทคโนโลยีพันธุกรรมข้ันสูง (Advanced Genomics) 
ต่างมีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตและการทํางานได้อย่างแท้จริง ผู้นําทั้งในส่วนของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต้องไม่เพียงแค่รับรู้ถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น แต่ยังต้องเร่ิมเตรียมความพร้อม
สําหรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเข้ามา
เปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจโลก จนอาจกล่าวได้ว่า เกิดภาวะเทคโนโลยี      
เปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) ๑ จากรายงานของ McKinsey Global Institute ได้ระบุถึง เทคโนโลยี 
๑๒ ประเภท ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก นอกจากนี้ McKinsey Global Institute ได้ประเมิน 
อีกว่า ในปี ๒๐๒๕ การใช้เทคโนโลยีทั้ง ๑๒ ประเภทดังกล่าวจะสามารถทําให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
มูลค่ารวมประมาณ ๑๔ - ๓๓ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งการประเมินดังกล่าวไม่ใช่แค่เพียงการคาดเดา   
แต่เป็นการวิเคราะห์เชิงลึกจากการใช้งานที่สําคัญ และสามารถสร้างมูลค่าได้หลายแนวทาง รวมทั้งความต้องการ 
ส่วนเกินของผู้บริโภค (Consumer surplus) ซึ่งเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมีราคาถูกลง สิ่งแวดล้อม        
ที่สะอาดและดีต่อสุขภาพมากขึ้นนับจากนี้ ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่าง ๆ จะมีบทบาทต่อโลกในอนาคต      
อันใกล้และยังเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อมสําหรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนอีกด้วย 

ทั้งนี้ ประเทศไทยกําลังเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาเชิงโครงสร้างหลายมิติซึ่งทําให้
ประเทศติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) กับดักความไม่เท่าเทียม (Inequality Trap) 
และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) ซึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้ ได้แก่ ศักยภาพ   
ทางเศรษฐกิจลดต่ําลง ปัญหาความเหลื่อมล้ํา การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คุณภาพการศึกษา โครงสร้างกฎหมาย 
และการบังคับใช้กฎหมาย จึงจําเป็นต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขไปพร้อมกับการเตรียมรับโลกใหม่         
และ Mega Trends ที่กําลังเข้ามาทั้งเร่ืองของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเปล่ียนแปลง 
เชิงโครงสร้างประชากร การเกิดข้ึนของเมืองใหม่ กฎเกณฑ์ กติกาและมาตรฐานของโลก๒ จากปัญหา       
ของประเทศติดกับดักรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ําที่มากข้ึนระหว่างคนรวยกับคนจนทําให้
ประเทศไทยไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศกําลังพัฒนาได้  

                                                            
๑ https://www.it24hrs.com/2016/disruptive-technologies-technology, พันเอก เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ             

อดีตรองประธาน กสทช., บทความ เรื่อง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies ) 
๒ นายวิรไท  สันติประภพ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจการเงินไทยท่ามกลาง                 
ความท้าทายในยุค ๔.๐” ในงานทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกับการขับเคลื่อนสู่แนวโน้มสําคัญ                
ของโลกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
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รัฐบาลภายใต้การนําของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งประกอบด้วย๓ (๑) ด้านความมั่นคง               
(๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์            
(๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต           
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ            
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา              
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบ               
ต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๔ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะของการถ่ายทอด 
ยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา ๕ ปี ได้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้                    
(๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (๒) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ํา             
ในสังคม (๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (๔) การเติบโตที่เป็นมิตร           
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (๕) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่        
ความม่ังค่ังและยั่งยืน (๖) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล               
ในสังคมไทย (๗) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม (๙) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่พิเศษ (๑๐) ความร่วมมือระหว่างเพื่อการพัฒนา  

                                                            
๓ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
๔ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                   
ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
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ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย (๑) การจัด 
การศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ (๒) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย          
และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (๓) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
(๕) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา            

นอกจากนี้ รัฐบาลประกาศนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ “Thailand 4.0” (ประเทศไทย ๔.๐) 
โดยมุ่งใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต            
ของประชาชนและสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  

Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) เป็นการปฏิรูปแบบ Reform in Action ซึ่งเป็นการปฏิรูป 
โครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปคนและการศึกษาไปพร้อมกับ           
การซ่อมเสริมฐานรากและเตรียมการสู่อนาคต ซึ่งเป้าหมายของการดําเนินงานตามนโยบาย Thailand 4.0 
(ประเทศไทย ๔.๐) ส่วนหน่ึง คือ การขับเคลื่อน ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อันได้แก่๕ กลุ่มที่ ๑ 
กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) กลุ่มที่ ๒ กลุ่มสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) กลุ่มที่ ๓ กลุ่มเคร่ืองมือ
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics      
& Mechatronics) กลุ่มที่ ๔ กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence       
& Embedded Technology) กลุ่มที่ ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง 
(Creative, Culture & High Value Services) โดยทั้ง ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายน้ี       
เป็นส่วนหนึ่งของ ๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ S-Curve และ New S-Curve ซึ่งต้องดําเนินการ  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา ๓ - ๕ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนปัญหาและความท้าทายให้เป็น
ศักยภาพและโอกาส เม่ือประเทศไปสู่ Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) อย่างเต็มรูปแบบและเป็นรูปธรรม      
ที่จะเห็นได้อย่างเด่นชัด คือ รายได้ต่อหัวของประชากรจะเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําต่าง ๆ จะลดลง และประเทศ  
จะมีความม่ังคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ทุกคนในสังคมมีความอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น๖ การอุดมศึกษา
จึงมีภารกิจสําคัญที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและการพัฒนาเพื่อนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นกลไก        
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมให้สามารถตอบโจทย์ ๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ S-Curve 
และ New S-Curve ให้เท่าทันโลก แต่ทั้งนี้ สิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมอย่างเร่งด่วน คือ การเตรียม 
การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสูงเพื่อให้การศึกษาไทยสามารถเข้าสู่การแข่งขัน              
ร่วมกับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งจะสามารถผลักดันให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีศักยภาพ       
อย่างรอบด้านและมีความเข้มแข็งตามมาเป็นลําดับ ทั้งนี้ การจะเตรียมการศึกษาของประเทศให้มี     
                                                            
๕ https://www.mmthailand.com/tag/new-s-curve/Tag: New S-Curve  
๖ เอกสารประเทศไทย ๔.๐ โมเดลขับเคล่ือนสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน, นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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คุณภาพและมาตรฐานที่สูงข้ึนอย่างได้ผลนั้น กล่าวได้ว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญ 
เนื่องจากมีภารกิจโดยตรงในการผลิตฐานกําลังหลักของประเทศที่มีความรู้ระดับสูง มีความงอกงาม          
ทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้าง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับแต่ละพื้นที่ และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง             
ให้แก่เศรษฐกิจฐานรากโดยเชื่อมโยงการดําเนินงานร่วมกับภาคเอกชนตามแนวทางวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(Social Enterprise) และในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นภาคส่วนของการผลิตบุคลากรก็ต้องเผชิญ             
กับความท้าทายและเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งวัยแรงงาน วัยเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะเข้าศึกษา      
ต่อในสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนน้อยลงสวนทางกับจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการแข่งขัน        
ในระดับนานาชาติตลอดจนการเพิ่มจํานวนมหาวิทยาลัยต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
ควรมีทิศทางในการปรับตัวเพื่อรองรับกับพลวัตที่ เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การศึกษาเพื่อรองรับกับ             
การประกอบอาชีพในโลกอนาคต การปรับรูปแบบการเรียนรู้จากอาจารย์อย่างเดียว (อุดมศึกษาไทย       
ในยุค ๑.๐) ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (อุดมศึกษาไทยในยุค ๒.๐) และสร้างองค์ความรู้ (อุดมศึกษาไทย   
ในยุค ๓.๐) เพื่อนําไปสู่อุดมศึกษาไทยในยุค ๔.๐ ที่มีหัวใจสําคัญ คือ การสร้างนวัตกรรมและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์เพื่อลดการนําเข้า 
รวมทั้งการเป็นสังคมของการแบ่งปันและปรับตัวสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน์๗  
  ต่อประเด็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความสําคัญและเป็นภารกิจโดยตรงของอุดมศึกษาที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และยังจําเป็น  
ต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งการเปลี่ยนแปลง        
ของประชากร การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน การปรับตัวเข้ากับยุคระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  
การกระจายอํานาจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกและอาเซียน ความรุนแรง              
และความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบาย Thailand 4.0 
(ประเทศไทย ๔.๐) ของรัฐบาล ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นกลไกสําคัญส่วนหน่ึงในการช่วยแก้ไข             
วิกฤติปัญหาของประเทศ โดยนําองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อใช้แนะแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับ         
การพัฒนาประเทศ โดยแนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) 
จะต้องขับเคล่ือนให้สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรในแวดวงอุดมศึกษาให้เป็น ๔.๐ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมกับร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้การศึกษาสร้างคนเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงได้พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูล ที่มา              
สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะถึงแนวทางการปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เพื่อเป็นกลไกสําคัญให้ภาครัฐ หน่วยงานด้านการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษานําไปใช้เป็นข้อมูล          
และแนวทางดําเนินการเพื่อรองรับกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
เพื่อให้การอุดมศึกษาทั้งองคาพยพมีความเจริญก้าวหน้าสามารถเป็นกําลังหลัก ในการขับเคลื่อน         

                                                            
๗ ศาสตราจารย์คลินิกอุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ                                    
เรื่อง “บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการต่อการสร้างบุคลากรสุขภาพในศตวรรษท่ี ๒๑”  
เม่ือวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
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การพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ภายใต้หลักคิดของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน” (Strong Together) และ “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
(Leave No One Behind) จากการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และเชื่อมต่อ 
ไปยังประชาคมโลก (Connect to the World) 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวของอุดมศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต                
  ๒ .๒ เพื่อรับฟังข้อมูลและความเห็นจากผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน           
และสถาบันอุดมศึกษาที่ มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการปรับตัวของอุดมศึกษาไทย                  
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๒.๓ นําข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาศึกษา เพื่อสรุปผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล           
เพื่อจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา พร้อมกับข้อเสนอแนะและข้อสังเกต เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการให้เกิด            
ผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
๓. กรอบการพิจารณาศึกษา 
  การพิจารณาศึกษาถึงแนวทางการปรับตัวของอุดมศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่ภาครัฐ หน่วยงานหรือองค์กรด้านการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา 
ในการพิจารณาดําเนินการ โดยการพิจารณาศึกษาข้อมูล การรับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการดําเนินการที่สามารถ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนกับอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม              
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในส่วนของรูปแบบการดําเนินการ การบริหารจัดการ การสนับสนุน
งบประมาณด้านต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางในการจัดการศึกษา 
 
๔. วิธีการพิจารณาศึกษา 
  ๔.๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการ 
การอุดมศึกษาได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา เร่ือง การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลง           
ในอนาคต และสรุปประเด็นการพิจารณาศึกษา จํานวน ๗  คร้ัง ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑                        
ถึงวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พร้อมกับจัดทําเป็นสรุปผลการพิจารณาศึกษา เร่ือง “การปรับตัว
ของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” (ร่างเบื้องต้น) เพื่อใช้เป็น กรอบแนวคิดในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้แทนที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน 
        ๔.๒ เชิญผู้แทนที่ เก่ียวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
สถาบันอุดมศึกษา นิสิตและนักศึกษา๘ เข้าร่วมประชุมเพื ่อให้ข ้อมูลและแสดงความคิดเห็น           

                                                            
๘ รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ๑ 
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ต่อสรุปผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” 
(ร่างเบื้องต้น) และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๙ ครั้ง ระหว่างวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑          
ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 
   ๑) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมประธานคณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย             
และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 
    (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  คันธมานนท์    รักษาการเลขาธิการที่ประชุม 
          อธิการบดีแห่งประเทศไทย 
 
 
     (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  ลิ้มไขแสง  ประธานคณะกรรมการอธิการบดี 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
           ราชมงคล 
      (๓) นายเสนีย์  สุวรรณดี   เลขาธิการสมาคม 
          สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
          แห่งประเทศไทย 
      (๔)  นางสิริกร  มณีรินทร์   นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชมุชน 
 
    ๒) ภาคีเพ่ือการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) 
      - นายกฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์    เลขานุการคณะกรรมการ 
         ภาคีเพื่อการศึกษาไทย 
  ๓) เครือข่ายนิสิตและนักศึกษา 
   ๓.๑) สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    (๑) นายชัชวาลย์  การะวัล    รองประธานสภานิสิต   
    (๒) นางสาวจิณณ์วรา  เลิศปัญญานภาพร   ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ 
        สภานิสิต   

   ๓.๒) องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
       (๑) นายณัฏฐสิต  สิริธรรมานุวงค์   นายกองค์การนักศึกษา 
       (๒) นางสาวธีรดา  นรินทร์   เลขานุการนายกองค์การ 
          นักศึกษา 

   ๓.๓) องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
       (๑) นายพุทธินันต์  หมายม่ัน    นายกองค์การนักศึกษา 
      (๒) นายเจตจรัญ  บุญนาน   อุปนายกองค์การนักศึกษา 
      (๓) นายเอกรัตน์  ภักดีจิตร   นายกสโมสรนักศึกษา 

         คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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  ๔) สมาคมสภามหาวิทยาลัย (แห่งประเทศไทย) 
   (๑) นายชุมพล  พรประภา   นายกสมาคม 
    (๒) รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  กรรมการสมาคม 
    (๓) นายชนะ  รุ่งแสง  กรรมการสมาคม 
    (๔) นายสถาพร  สาธุการ  กรรมการสมาคม 

                            (๕) นางวรนุช  นิลโกศล   กรรมการและเลขานุการสมาคม 
 
     ๕) ส่วนราชการท่ีดําเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

  ๕.๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
         - สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 
    (๑) นางสาวศิริกร  วิวรวงษ์             รองผู้อํานวยการสํานักงาน 
    (๒) นายวิทยา  อธิปอนันต์              ที่ปรึกษาประจําสํานักงาน  
 
  ๕.๒) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
        ๕.๒.๑) สํานักงานปลัดกระทรวง 

              - นายสงกรานต์  อักษร    ผู้ตรวจราชการกระทรวง                       
๕.๒.๒) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

               (๑) นายเกียรติคุณ  จิรกาลวสาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 (๒) นายกิตติทัศน์  เทียมทินกฤต  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
    ปฏิบัติการ 

    ๕.๓) กระทรวงแรงงาน  
    - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
         นายสง่า  วงศ์ษาพาน   ผู้อํานวยการกองพฒันาศักยภาพ 
          แรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
   ๕.๔) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    ๕.๔.๑) สํานักงานปลัดกระทรวง 
        รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์  ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
          และเทคโนโลยี 
     ๕.๔.๒) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
       นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อํานวยการสํานักงาน 
     ๕.๔.๓) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
           และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
        (๑) นางสาวสิริพร  พิทยโสภณ         ผู้ช่วยเลขาธิการสํานักงาน 
       (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  เจริญพรพัฒนา ที่ปรึกษาสํานักงาน 
        (๓) นางสาวสลิลวรรณ  กลับประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย 

        (กลุ่มนโยบายยุทธศาสตร์ 
        และนวัตกรรม)   
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  ๖) ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปขมท.) และที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  
   ๖.๑) ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
 แห่งประเทศไทย (ปขมท.)  

    (๑) นายคมกริช  ชนะศรี ประธานที่ประชุม  
    (๒) นางสาวนุษรา  ปานกรด รองประธานทีป่ระชุม คนทีห่นึ่ง

   (๓) นางจิระประภา  ศรีปัตตา ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
  ๖.๒) ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  

  (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน  พลโยธา ประธานที่ประชุม  
 (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลย์  สิทธิสมวงศ์  ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสังคม 
  (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ชัย  แนมจันทร์ สมาชิกที่ประชุม  
 

  ๗) สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมมือจัดการศึกษากับภาคเอกชนและต่างประเทศ  
 ๗.๑) มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) 

        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธุ์  ตั้งจิตกุศลม่ัน  อธิการบดี 
 ๗.๒) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

        - ศาสตราจารย์จํารัส  ลิ้มตระกูล อธิการบดี 
 

 ๘) องค์กรภาคอุตสาหกรรม  
 ๘.๑) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

        - คณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา 
       นางวรรณา  ดุลยาสิทธิพร  รองประธานกรรมการ 

 ๘.๒) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
    - สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์  

            นายวีรวัฒน์  วรรณศิริ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        ด้านการศึกษา 
 

 ๙) หน่วยงานท่ีดําเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา  
  ๙.๑) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
      (๑) นางสาววิภารัตน์  ดีอ่อง   รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
      (๒) นางสาวนริสรา  เมืองสว่าง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
         ชํานาญการพิเศษ 
   ๙.๒) สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย (สกว.) 
     (๑) ศาสตราจารย์สมปอง  คล้ายหนองสรวง   ผู้อํานวยการฝ่ายวชิาการ 
     (๒) นางสาวสุจารี  สอนง่าย  รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวิชาการ 
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   ๙.๓) สถาบันวิจัยพลังงาน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
     (๓.๑) รองศาสตราจารย์กุลยศ  อุดมวงศ์เสรี   ผู้อํานวยการสถาบัน 
     (๓.๒) นายสุธี  ไตรวิวัฒนา  นักวิจัย 
     (๓.๓) นายสุภวัฒน์  วิวรรธ์ภัทรกิจ  นักวิจัย 
 ๔.๓ พิจารณาศึกษากฎหมายและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 ๔.๔ ดําเนินการสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นซึ่งเป็นสาระสําคัญ พร้อมกับจัดทํา
เป็นรายงานการพิจารณาศึกษา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อ             
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๕.๑ ได้ข้อสรุปถึงแนวทางการปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  ๕.๒ หน่วยงานภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําข้อสรุปตามข้อ ๕.๑ ใช้เป็นข้อมูล
และแนวทางดําเนินการเพื่อรองรับกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งจากภายในประเทศ             
และต่างประเทศเพ่ือยกระดับให้การอุดมศึกษาของไทยมีความเจริญก้าวหน้า สามารถเป็นกําลังหลัก            
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 



บทที่ ๒ แนวทางการปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

         

ด้วยระยะเวลาที ่ผ่านมากระแส Globalization ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
เช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่ วโลก มีการเปิดรับการไหลบ่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม               
และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ อย่างไร้พรมแดน สิ่งที่เกิดขึ้น ณ ที่ ใดที่หนึ่ง            
สามารถแผ่อิทธิพลไปส่วนอื่นของโลกได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งการสื่อสาร การบริการ การถ่ายเท
สินค้า เงินตรา ข้อมูล ข่าวสารและวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแส Globalization ได้        
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจากกระแส Globalization มิได้ส่งผลกระทบเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่ได้ส่งผลกระทบ
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมและประชากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม  
และด้านการเมือง สภาพการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในอนาคต         
ซึ่งหากประเทศไทยสามารถตั้งรับได้เป็นอย่างดีแล้วจะสามารถป้องกันปัญหาที่มาพร้อมกับกระแส            
ความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้ น  พร้อมทั้ งสามารถพัฒนาและแข่ งขันกับนานาอารยประเทศได้                   
ในทางตรงกันข้าม หากประเทศไทยยังไม่ตระหนักถึงผลแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเตรียมการ         
ด าเนินการล่วงหน้าอย่างเท่าทันจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาความล้าหลังในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา  

ดังนั้น ทุกองคาพยพของประเทศไทยจ าเป็นต้องตระหนักรู้และเร่งพัฒนาประเทศ               
ในด้านต่าง ๆ โดยปัจจัยส าคัญที่สุด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างองค์ความรู้ ที่จ าเป็น                     
ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งบทบาทหน้าที่ส าคัญจะอยู่ในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา          
ที่ต่างต้องเร่งพัฒนาก าลังคนให้มีความสามารถ มีองค์ความรู้ที่จ าเป็น มีทักษะการคิด มีทักษะการประกอบอาชีพ 
สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง และสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาด๙ 

การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจึงมีความส าคัญ              
ในการเป็นฐานรองรับการพัฒนาประเทศ จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โลก                         
และการก าหนดทิศทางภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐                                     
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
ฉบับที่ ๑๒ และการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้อุดมศึกษาไทยจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนภารกิจส าคัญ เช่น การปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตยุคใหม่ 
ซึ ่งม ีทั ้งความดีพร้อมกับความเก่ง  ให ้เก ิดเป ็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให ้เป ็นพลเมืองคุณภาพ                       
และปรับเปลี่ยนการด าเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการไปสู่การวิจัย      
และพัฒนาที่มีดุลยภาพระหว่างความเป็นเลิศทางวิชาการและการสร้างความเสมอภาคในสังคม             
เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “สังคมอุดมปัญญา” (Intellectual Society) ที่พรั่งพร้อม                   
ไปด้วยทรัพยากรบุคคลที่มีความดีควบคู่กับก าลังความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ 

 
 
 

                                                            
๙ รายงานวิจัย ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทย ใน ๕ ปีข้างหน้า, ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 
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อย่างไรก็ตาม การที่อุดมศึกษาไทยจะสามารถปรับตัวให้รองรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง         
ในอนาคตได้นั้น มีความจ าเป็นต้องศึกษาคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตเพื่อเป็นกรอบในการปรับทิศทาง 
พัฒนาอุดมศึกษาให้สอดรับกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการ 
การอุดมศึกษาจึงได้พิจารณาศึกษาและก าหนดประเด็นส าคัญซึ่งคาดหมายว่า เป็นประเด็นส าคัญ              
ที่การอุดมศึกษาไทยจ าเป็นต้องปรับตัวให้รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยจัดท า
เป็นสรุปผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” 
(ร่างเบื้องต้น) เพื่อใช้เป็นกรอบในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย         
ประเด็นหลัก ๗ ประเด็น และประเด็นอื่นอีก ๕ ประเด็น ดังนี้ 

 
 ประเด็นที่ ๑ “การขยายฐานกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาของอุดมศึกษา              

ให้รองรับกับการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย”  
 เนื่องด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดของประชากรซึ่งเป็นฐานจ านวน            

ผู้เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง๑๐ โดยมีรายงานว่าอีก ๑๘ ปี จะมีฐานประชากร 
ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยลดลงร้อยละ ๒๕.๘๔ ประชากรวัยแรงงานลดลงจากร้อยละ ๖๕ ในปี ๒๕๖๐  
เป็นร้อยละ ๕๖ ในปี ๒๕๗๙ ในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มจากร้อยละ ๑๗ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๓๐              
ในปี ๒๕๗๙ ดังนั้น อุดมศึกษาจ าเป็นต้องร่วมพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็นพลเมืองคุณภาพ โดยเฉพาะ                 
วัยแรงงาน การอุดมศึกษาจ าเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมือกับการอาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน และยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ  
  แม้ว่าจะเกิดวิกฤตปัญหาจากเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจนส่งผลให้จ านวนผู้เข้าเรียน            
ในสถาบันอุดมศึกษาได้ลดลง แต่การด าเนินบทบาทของอุดมศึกษานั้นยังมีความส าคัญและจ าเป็น           
ต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและมีทิศทางชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีส่วน 
เชื่อมโยงไปถึงการศึกษาและเรียนรู้ในทุกช่วงวัยหรือช่วงชีวิตของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก               
แต่การมีส่วนร่วมของการอุดมศึกษาต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยนั้น การอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องคงไว้ซึ่งหลักการหรือภารกิจหลักไว้ทั้งเรื่องของการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งยังมีบางส่วนที่ด าเนินงานด้านการส่งเสริมด้านการสร้างเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่บัณฑิต          
ที่จะส าเร็จการศึกษา (ไม่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติพื้นฐานซึ่งจะอยู่ในภารกิจของอาชีวศึกษา) ซึ่งการอุดมศึกษา
ต้องด าเนินบนพื้นฐานของหลักการและภารกิจหลักให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและใช้ทรัพยากร             
ที่มีอย่างคุ้มค่า แต่การอุดมศึกษาไม่ควรเข้าไปมีส่วนขับเคลื่อนเองในทุกระดับการศึกษา แต่ต้องปรับ 
และขยายบทบาทของการอุดมศึกษาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา      
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย ส่วนการด าเนินบทบาทหรือภารกิจของอุดมศึกษาต่อการศึกษา         
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษานั้น โดยควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยยึดหลักการและภารกิจของการอุดมศึกษาอย่างเหมาะสม ดังนี้ 

                                                            
๑๐ รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ๒ 
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 ๑.๑ การสร้างมาตรฐานและคุณภาพทั้งด้านวิชาการและจิตวิญญาณความเป็นครู          
ให้แกน่ักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา และอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

๑.๒ การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้อย่างมีคุณภาพให้แก่ครูประจ าการ  
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และผู้ดูแลสูงอายุ หรืออาจด าเนินการในลักษณะของการจัดฝึกอบรม         
เพื่อให้ความรู้โดยตรงแก่กลุ่มผู้สูงอายุในส่วนที่มีความส าคัญ เช่น เรื่องสุขภาพ อาหาร หรือเรื่องโรคภัย
ไข้เจ็บ เป็นต้น 

 ๑.๓ การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาและมีความประสงค์ 
จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา (ซึ่งอาจเป็นกรณีการก าหนด 
ให้มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาที่ เหมาะสมกับลักษณะการท างานและตรงกับสมรรถนะ         
ความต้องการของสถานประกอบการหรือสอดคล้องกับความประสงค์ของผู้เรียนในสาขาวิชานั้น              
เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญให้มากขึ้น)  

 
ประเด็นที่ ๒ “การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย 

เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา”             
ตามที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี (Disruptive Technologies)                 

ซึ่งปรากฏจากรายงานของ Mckinsey Global Institute๑๑ ได้ระบุถึงเทคโนโลยี ๑๒ ประเภทที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนี้  

                                                            
๑๑  http://shapingtomorrow.in/knowledgehub/12-disruptive-technologies-mckinsey  
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(๑) Mobile Internet     
(๒) Automation of Knowledge Work  
(๓) The Internet of Things   
(๔) Cloud technology 
(๕) Advanced robotics  
(๖)  Autonomous and near-autonomous vehicles  
(๗) Next-generation genomics   
(๘) Energy storage  
(๙) 3D printing   
(๑๐) Advanced materials  
(๑๑)  Advanced oil and gas exploration and recovery  
(๑๒)  Renewable energy 
ด้วยเหตุดังกล่าว Disruptive Technologies จึงส่งผลต่อบริบทและผลผลิตของการอุดมศึกษา           

และการอุดมศึกษาจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาในรปูแบบใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกันนี้คณาจารย์ต้องมีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย ซึ่งการปรับตัว       
ในเร่ืองนี้ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และทันท่วงที  
 ๒.๑ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ Automation 
Artificial Intelligence (AI)๑๒ และ Internet of Things (IoT) โดยจะมีผลต่อเรื่องของหลักสูตรการเรียน 
การสอนในระดับอุดมศึกษา และการสร้างสรรค์งานวิจัยจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่อง Big Data Analytics ควบคู่กับ 

Cyber Security ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างมาก หากน าข้อมูลขนาดใหญ่ 
ที่ มีอยู่ทั้ งหมดมาบริหารจัดการ      
เพื่ อประเมินผลกระทบที่ เกิดขึ้น       
ในอดีตและน ามาใช้ เป็นแนวทาง             
ในการแก้ ไขปั ญ หาในอ น าค ต                
และแนวทางการด าเนินการในเชิง
ป้องกัน ซึ่งในต่างประเทศได้ให้
ความส าคัญและด าเนินการเรื่อง
ดั งกล่ าวแล้ วแต่ ป ระ เท ศ ไท ย         
ยังขับเคลื่อนเรื่องระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศค่อนข้างล่าช้าเนื่องจาก 
ยั งมี ปั ญ ห าเกี่ ย วกั บ โครงข่ าย            

และระบบเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตจึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  
                                                            
๑๒ รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ๓ 
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 ๒.๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญ เป็นอย่างมากต่อกระบวนการ              
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องน ามาใช้เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถสนับสนุน           
เรื่องของการจัดการเรียนการสอน เช่น การบริหารจัดการห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอน    
ผ่านสื่อทางไกล เป็นต้น  
 ๒.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส าคัญต่อการวิจัยซึ่งรัฐบาลควรมุ่งเน้นให้            
การสนับสนุนแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศให้มีความเข้มแข็งในด้านงานวิจัย       
และกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะมีบทบาทความส าคัญเพิ่มขึ้น  ซึ่งงานวิจัย              
ที่น าไปสู่การสร้างระบบและกลไกต่าง ๆ โดยจะสัมพันธ์กับการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากและยกระดับ
ความส าคัญจนเป็นเรื่องของระบบ Big Data Analytics และน าไปสู่การวิเคราะห์ในภาพรวมส่งผลให้
เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูลนั้น
ผลลัพธ์สุดท้ายจะต้องท าให้ข้อมูลมีความครอบคลุมและทันสมัย  ข้อมูลต้องครบถ้วนสมบูรณ์                
และมีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ และข้อมูลดังกล่าวต้องมีความถูกต้องแม่นย า 
  ดังนั ้น การจัดท าระบบ Big Data Analytics จึงมีความส าคัญซึ ่งทุกภาคส่วน
จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล จึงเห็นควรเสนอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรฝึกอบรม            
ระยะสั้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของ Big Data Analytics ให้แก่กลุ่มประชาชน      
(หน้าที่ด้านการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา) และกลุ่มผู้บริหารและคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา            
(การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา) รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาเพื่อได้เรียนรู้และเข้าใจ         
อย่างแท้จริงในระบบเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต         
หรือ Disruptive Technologies โดยบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีศักยภาพในการเผยแพร่ 
องค์ความรู้ที่จะได้รับจากการใช้ประโยชน์ของ Disruptive Technologies ให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชน 
สามารถบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้นั้นเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคม พร้อมกับจะส่งผลให้            
ภาพรวมของคนในสังคมได้มีองค์ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและยังเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว           
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะท านองเดียวกับทางด้าน Health Literacy๑๓ แต่ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ในส่วนการด าเนินการด้าน Technology Literacy นั้น จ าเป็นต้องก าหนดผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ            
ในการด าเนินการให้เกิดความชัดเจน เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือภาคส่วนของ 
การอุดมศึกษา 
 
 
 

                                                            
๑๓ Health Literacy หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์   
   ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี  
   (หนังสือความฉลาดทางสุขภาพ, กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๔: ๑๗) 



- ๑๖ - 
 

ประเด็นที่ ๓ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
การอุดมศึกษาเพื่อรองรับกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้านการแข่งขัน รวมท้ังลดความเหลื่อมล้้า และสร้างความเสมอภาคของประเทศ” 
 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมนั้นเป็นภารกิจหลักของการอุดมศึกษา           
เพื่อรองรับกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน                 
ของประเทศ แต่การวิจัยและพัฒนาต้องมีความสมดุลทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและการสร้าง            
ความเสมอภาคในสังคม และต้องเป็นไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ควรต้อง
ก าหนดเป้าหมายส าคัญประการหนึ่ง คือ การวิจัยต้องมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์                
จากงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การก าหนดทิศทางหรือเป้าหมาย
ของการพัฒนาองค์ความรูน้ั้นมีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น    

 
ประเด็นที่  ๔ “การปรับระบบการบริหารจัดการแนวใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ              

และประสิทธิผลในการบริหารและจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” 
การปรับระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ นั้ นควรด าเนิ นการทั้ งหลักสู ตรการศึกษา                      

วิธีการสอน และกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อประโยชน์ในกรณี              
ที่ผู้จบการศึกษาจะต้องไปท างานในสถานประกอบการและการสร้างศักยภาพให้แก่บัณฑิตเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการด้วยตนเอง โดยการด าเนินการดังกล่าวอาจเชื่อมโยงไปถึงการปรับแนวคิดหรือค่านิยม            
การให้ความส าคัญกับการมีสมรรถนะ ความรู้และความสามารถที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมากกว่า               
ปริญญาบัตร ดังนั้น จึงต้องมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังว่า จะด าเนินการในลักษณะอื่น             
ควบคู่กันด้วยหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามที่การอุดมศึกษาต้องการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างแท้จริง  

นอกจากนี้ เนื่องจากแนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคตบ่งชี้ว่า การจัดการศึกษาไม่สามารถ 
เป็นไปในลักษณะของการจัดการศึกษาในสาขาวิชาเชิงเดี่ยว เนื ่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            
ให้มีคุณภาพนั้น จึงจ าเป็นต้องเพิ่มการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาให้มากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ควรมุ่งเน้นการสร้างเสริมกิจกรรมที่ปลูกผังให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ         
ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ หรือมีทักษะที่สามารถรองรับการท างานในอนาคต สามารถคิดวิเคราะห์
แยกแยะ รู้จักตนเองและรู้เท่าทันกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการ            
การเรียนรู้ด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่นักศึกษา พร้อมกับปลูกผังความมั ่นใจ              
ในการใช้ภาษาเพื ่อการสื ่อสารในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานเพื ่อรองรับการเปลี ่ยน แปลง           
และการพัฒนาประเทศในอนาคต  

 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

ประเด็นที่ ๕ “การปรับบทบาทและภารกิจของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่าง ๆ เพื่อรองรับ 
กับการสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพทุกช่วงวัยซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืน” 

เนื่องด้วยบทบาทและภารกิจของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่าง ๆ ทั้ง กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 
กลุ่ม ข สถาบันที่ เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  กลุ่ม ง สถาบันที่ เน้นการวิจัยขั้นสูง                         
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก๑๔ มีอย่างหลากหลายทั้งการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อรองรับ 
เหตุและปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการลดลงของจ านวนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา และต้องเร่งปรับตัว           
โดยใช้ต้นทุนเดิมหรือจุดแข็งของแต่ละมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาที่มีความยั่งยืน จึงจะส่งผลให้เกิด 
การสร้างพลเมืองคุณภาพทุกช่วงวัย นอกจากนั้น ควรพิจารณาผลกระทบในกรณีการจัดตั้งสถาบัน          
อุดมศึกษาจากต่างประเทศในประเทศไทยซึ่งมีเป็นจ านวนมาก เพื่อให้ได้แนวทางที่มีความเหมาะสมว่า            
ควรจะด าเนินการอย่างไรจึงจะเป็นความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย 

 
ประเด็นที่ ๖ การเร่งยกระดับศักยภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้ทัน                

ต่อการเปลี่ยนแปลง                     
เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลต่อบริบท

และผลผลิตของการอุดมศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นภารกิจหลัก                
ของการอุดมศึกษา จึงจ าเป็นต้องเร่งยกระดับศักยภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั้งกลุ่มผู้บริหาร         
กลุ่มคณาจารย์สายวิชาการ และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  หมายรวมถึงกลุ่มบุคลากร        
สายสนับสนุนด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง        
แต่ขณะนี้พบว่า เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
และการสื่อสารเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังพบว่า บุคลากรกลุ่มต่าง ๆ นี้ ต้องท างานร่วมกันจึงอาจต้อง        
ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดให้สอดคล้องกับการปรับตัวของการอุดมศึกษา โดยมีตัวแปรที่ส าคัญ คือ 
นักศึกษาหรือผู้เรียน ผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องของผู้เรียนซึ่งจะต้องเข้าใจมิติใหม่ของอุดมศึกษา             
ซึ่ งจ าเป็นที่ จะต้องปรับเปลี่ ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้  ซึ่ งกรณี ดั งกล่าว ควรจะด าเนินการพัฒนา                      
และปรับเปลี่ยนบทบาทควบคู่ไปกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถ เป็นก าลังส าคัญ                
ในการผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับเข้าสู่ประเทศคุณภาพ โดยมีพลเมืองคุณภาพ ที่ผ่านระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพ  

นอกจากนี้  ในการยกระดับประเทศไทยเข้าสู่ประเทศคุณภาพโดยมีพลเมืองคุณภาพ                        
ที่ผ่านระบบการศึกษาที่มีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องเร่งขยายการบริการทางการศึกษาให้เข้าถึงกลุ่มประชาชน
ชายขอบและประชาชนในพื้นที่สูงซึ่งมีต้นทุนทางการศึกษาน้อยเพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษา               
ที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับให้เป็นพลเมืองคุณภาพควบคู่กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  

 

                                                            
๑๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 



- ๑๘ - 
 

ประเด็นที่ ๗ ปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์          
ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา  

เนื่องด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา                
ยังล้าสมัย ไม่มีความยืดหยุ่น และไม่คล่องตัวต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย แต่เนื่องจากกฎหมาย               
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษานั้นจ าเป็นต้องเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพและต้องไม่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุดมศึกษา นอกจากนี้ จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการดูแลคุณภาพมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา                 
โดยเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ (ในอนาคตต้องเชื่อมโยงกับกระทรวงที่ด าเนินภารกิจด้านอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) สภาวิชาชีพ         
และภาคส่วนอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาร่วมดูแลเรื่องของคุณภาพอย่างมีความพอเหมาะพอดี                      
มีความยืดหยุ่นและทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีความเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย  

 

ประเด็นอื่น 
๑) ควรด าเนินการด้านอนาคตศึกษา (Futures Studies) ในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 

อุดมศึกษาไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่                  
ในโลกดิจิทัล แต่จ าเป็นต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  ๑) Blockchain ๒) Artificial 
Intelligence (AI) ๓) Internet of Things (IoT) ๔) Big Data Analytics ๕) Cyber Security ซึ่ งเรื่องดังกล่าว        
จะส่งผลดีต่อการก าหนดกระบวนการจัดการศึกษาให้มีทิศทางที่ถูกต้อง โดยสามารถรองรับกับ                      
ระบบเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตให้สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาและจะสามารถ          
ช่วยลดโอกาสของการสูญเสียงบประมาณและทรัพยากรด้านต่าง ๆ โดยในเบื้องต้นนี้ กลุ่มผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาควรให้ความสนใจติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือองค์ความรู้ใหม่             
และร่วมกันแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นซึ่ งจะเป็นส่วนช่วยรองรับกับการปรับ เปลี่ ยนทิศทาง                        
ของอุดมศึกษาไทยในอนาคต 

๒) ควรส่งเสริมหลักการและพันธกิจของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University 
Engagement) หมายรวมถึงการด าเนินการในลักษณะหรือรูปแบบของ Social Enterprise หรือวิสาหกิจ    
เพื่อสังคม โดยด าเนินการร่วมกับชุมชนและขับเคลื่อนชุมชนให้เข้าสู่การด าเนินกิจการเพื่อสังคม                 
ซึ่งเรื่องดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา แต่จ าเป็นต้องบูรณาการ 
องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและสังคม เช่น องค์ความรู้ด้านการวิจัย 
และด้านการตลาด เป็นต้น  

      นอกจากนี้ อุดมศึกษาจ าเป็นต้องขยายบทบาทของอุดมศึกษาในการมีส่วนร่วมแก้ไข           
ปัญหาส าคัญของประเทศในอนาคต ทั้งเรื่องของผลที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม        
ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... (เมื่อมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย) และจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME หรือ SMEs) ของชุมชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษายังคงเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ให้แก่ชุมชนในการประกอบกิจการ                                
ซึ่งอุดมศึกษาจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้น           
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๓) ควรขยายบทบาทการให้บริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับพลเมืองทั้งในภูมิภาค 
อาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านรอบอาเซียนเพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิภาคนี้ให้เจริญก้าวหน้าและรองรับ              
การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย เนื่องจากอัตราผู้เข้ าเรียนในสถาบัน 
อุดมศึกษาของไทยมีจ านวนลดลง และพลเมืองของไทยกับพลเมืองทั้งในภูมิภาคอาเซียนและประเทศ
เพื่อนบ้านรอบอาเซียน นั้น มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน หากสามารถด าเนินการได้พลเมืองในภูมิภาคนี้
ซึ่งมีจ านวนมากก็จะเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย ซึ่งผลพวงที่ตามมา คือ การเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้
บริการด้านต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ      
ได้อีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้  ต้องก าหนดนโยบายการด าเนินการและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน
เพื่อรองรับการขยายตัวในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งต้องค านึงถึงการให้บริการทางการศึกษา          
กับพลเมืองของไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ     

๔) ควรเชื่อมโยงและส่งเสริมสังคมและชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชาซึ่งหมายรวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมสร้างความตระหนักและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และรองรับกับ      
การปรับตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

 ทั้งนี้ จากผลการพิจารณาศึกษาของคณะท างานจัดท าหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ ยั่ งยืน ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา                 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบข้อมูลส าคัญที่เป็นผลมาจากการน าศาสตร์พระราชามิติที่ ๑ ด้านวิธีทรงงาน 
เพื่อจัดท าเป็นกระบวนการเรียนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรทุกระดับ ซึ่งโครงการทรงงาน                    
ของพระราชาจะเน้นที่การเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติจริงผ่านการพัฒนา
กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ สร้างความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปปฏิบัติจนเกิดความรู้ความเข้าใจ               
ที่แท้จริง จนสามารถพัฒนาเองได้อย่างต่อเนื่อง จึงก่อใหเ้กิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต  

 นอกจากนี้ องค์ความรู้ที่ได้รับจากปฏิบัติจริงตามศาสตร์พระราชานั้นสอดคล้อง           
กับองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่าง ๆ            
เพื่อน ามาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิต ดังนั้น จึงเห็นควรให้บุคลากรและนักศึกษา                    
ในสถาบันอุดมศึกษาได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้       
ตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่จริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ ดังนี้  

กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขยายมุมมองหรือแนวคิดให้กว้างขวาง      
จากกรอบแนวคิดที่มีอยู่เดิม 

กลุ่มที่ ๒ คณาจารย์ (โดยเฉพาะสายวิชาการ) เพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชา                  
ที่สอนนั้นสามารถน ามาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง พร้อมกับได้มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ              
และง่ายต่อการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ต่าง ๆ  

กลุ่มที่ ๓ นักศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงนักศึกษากลุ่มปัญญาเลิศ (Gifted or Talented Child) 
และนักศึกษากลุ่มที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเรียนรู้ (Handicap) เพื่อสร้างเสริมความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดทัศนคติ (Attitude) ที่ดีและเหมาะสมซึ่งเป็น                 
สิ่งส าคัญที่สุดในการเรียนรู้ 
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 แต่ทั้งนี้ การใช้กลไกของอุดมศึกษาทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระและบริบทตามรายวิชา 
การศึกษาทั่วไป (General Education) นั้น เป็นเพียงเครื่องมือที่จะน าไปสร้างเป็นความรู้และทักษะ       
ซึ่งจะส่งผลถึงการมีทัศนคติที่ดีและการเป็นมนุษย์ที่ดี 

๕) อุดมศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยจ าเป็นต้องบูรณาการ
ทุกศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน เพราะโลกในอนาคตนั้น มนุษย์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทุกด้านทั้งศาสตร์
และศิลป์จึงจะประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องเตรียมการ       
เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังเช่นกรณีการเสนอแนวคิดที่จะไม่ให้มีการแยกสาย
การศึกษาออกเป็นสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะให้
นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่จะเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ตามความถนัดและตามความเหมาะสม  



บทท่ี ๓ ความคิดเห็นต่อการปรับตัวของอุดมศึกษาไทย                  
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

 
ผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ในคณะกรรมาธิการ

การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ซึ่ งได้จัดทําเป็นสรุปผลการพิจารณาศึกษา                    
เรื่อง “การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” (เบ้ืองต้น) นั้น ได้นํามาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มและทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม             
ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษา นิสิตและนักศึกษา 
ทั้งนี้ เนื่องจากพิจารณาว่า การรับฟังหรือการปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือการปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) นั้น เป็นกระบวนการสืบหาข้อมูลเพื่อช่วย
สนับสนุนให้มีความเข้าใจถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์                
รวมทั้งยังเป็นขั้นตอนสําคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนานโยบาย การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งกรณีดังกล่าวจําเป็นต้องรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้แน่ใจว่า 
ข้อเสนอที่จัดทําขึ้นจะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อสังคมโดยรวม๑๕ นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับ
หลักการสําคัญที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗               
วรรคสอง ดังน้ัน จึงได้ดําเนินกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยเชิญผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้องจาก                    
ทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและความคิดเห็น เร่ือง “การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในอนาคต” โดยแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ ผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ดําเนินภารกิจที่เก่ียวข้องโดยตรง           
กับการปฏิรูปการศึกษาด้านการอุดมศึกษา ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัล           
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มที่ ๒ ผู้แทนจากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ดําเนินภารกิจที่เก่ียวกับการปฏิรูป
การศึกษาด้านการอุดมศึกษา ได้แก่ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) 

กลุ่มที่ ๓ ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย              
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

กลุ่มท่ี ๔ ผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย               
และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กลุ่มที่ ๕ ผู้แทนจากสภาคณาจารย์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ได้แก่ ที่ประชุม
ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

                                                            
๑๕ แนวปฏิบัติการปรึกษาหารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ, จัดทําโดย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการ 
 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความร่วมมือเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) 
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 กลุ่มที่ ๖ ผู้แทนจากเครือข่ายนิสิตและนักศึกษา  
 กลุ่มท่ี ๗ สมาคมสภามหาวิทยาลัย (แห่งประเทศไทย) 

กลุ่มท่ี ๘ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยพลังงาน  

กลุ่มท่ี ๙ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) สถาบันอุดมศึกษาซีเอ็มเคแอล (CMKL University)   
ทั้งนี้ ปรากฏรายละเอียดในผังแสดงความเชื่อมโยงของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง        

กับการปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

 
ทั้ งนี้  การดําเนินกระบวนการเพื่อรับฟั งความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนข้างต้นนั้น                 

มีเป้าประสงค์เพื่อให้มาซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าวให้เกิด                 
ความสมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับการจัดทําข้อเสนอถึงกรอบแนวคิดและทิศทางการปรับตัวของ
อุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่สามารถปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้มา                   
ซึ่งข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในปัจจัยสําคัญที่เกิดขึ้น ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งการอุดมศึกษาจําเป็นต้องปรับกรอบแนวคิด พันธกิจ และทิศทางการบริหาร            
จัดการอุดมศึกษาให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้เกิด            
ประสิทธิภาพในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา ส่งเสริมธรรมาภิบาล                    
ในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ รายละเอียดของความคิดเห็นของผู้แทนภาครัฐ           
ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษา นิสิตและนักศึกษา ต่อสรุปผลการพิจารณาศึกษา 
เร่ือง “การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” (เบ้ืองต้น) มีดังนี้ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้แทนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  
และเอกชนท่ีมีต่อผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต” (เบื้องต้น) 

ประเด็นที่ ๑ “การขยายฐานกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาของอุดมศึกษาให้รองรับ 
กับการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย”  

๑.๑ ข้อมูลความคิดเห็นของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP)  
  เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดของประชากรซึ่ งเป็นฐาน                  

จํานวนผู้เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้มีการปรับเปล่ียนกลุ่มเป้าหมาย
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยซึ่งเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยต้องมีการปรับเปลี่ยน 
จากการเรียนรู้เนื้อหา (Content Oriented) เป็นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ (Competency Oriented) 
เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นส่วนช่วยส่งเสริม        
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม และมีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้ ได้มีข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้เรียนที่ต้องการจากระบบการศึกษาของไทย       
(Desired Outcome of Education: DOE) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นในเวที TEP Forum 
คือ การรู้จักตนเอง การเป็นเจ้าของการเรียนรู้ การทํางานเป็นทีม เป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วม มีความเก่ง 
เทคโนโลยี และมีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกับมีความคาดหวังว่า ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ที่ต้องการให้
เด็กไทยมีความเก่งทันเทคโนโลยีมากที่สุด ซึ่งคุณลักษณะเด็กไทยที่ต้องการนั้นจะเป็นตัวกําหนดหลักสูตร
การศึกษา และความสามารถของครู (เก่ียวข้องกับสถาบันผลิตครูอาจารย์ หลักสูตรผลิตครูอาจารย์                  
และการพัฒนาครูอาจารย์) ซึ่งเร่ืองดังกล่าวต้องสอดคล้องกันตั้งแต่เร่ิมต้นในระบบการศึกษา โดยยู่บนพื้นฐาน              
ความเข้าใจของพ่อแม่และครอบครัวด้วย  

๑.๒ ข้อมูลความคิดเห็นของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  วิ ทยาลั ยชุ มชน ยั งไม่ ค่ อยได้ รั บผลกระทบจากประเด็ นการป รับตั ว                       

ของอุดมศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
คือ กลุ่มประชากรวัยแรงงานหรือผู้ประกอบอาชีพซึ่งมีจํานวนประมาณ ๓๘ ล้านคน โดยเฉล่ียอายุของ          
ผู้เรียนวิทยาลัยชุมชนระหว่าง ๓๐ ปี ไปจนถึงอายุ ๘๐ ปี ซึ่งการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน้ันเป็น                
การศึกษาตลอดชีวิตและยังช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  

๑.๓ ข้อมูลความคิดเห็นของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) 
 เนื่องจากประชากรของไทยมีอัตราการเกิดลดลง สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป็นต้อง

ขยายฐานของผู้รับบริการทางการศึกษา แนวทางหนึ่ง คือ การขยายฐานการศึกษาไปสู่ต่างประเทศ                  
โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย แต่สถาบันอุดมศึกษาต้องมี
ชื่อเสียงด้านคุณภาพการศึกษามากพอที่จะดึงดูดผู้เรียนมากข้ึน หรือต้องจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อการศึกษาที่ ดี  และเมื่ อการเจริญ เติบ โตด้านประชากรของประเทศแตกต่างไปจากเดิม                    
ซึ่ งส่ งผลให้ มีจํานวนบุคคลที่ จะเข้ าสู่ ระบบอุดมศึกษาลดลง ทั้ งที่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ                      
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ภาครัฐและหน่วยงาน   
ที่เก่ียวข้องยังไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาทางรอดอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา  
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 ๑.๔ ข้อมูลความคิดเห็นของหน่วยงานที่ดําเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา 
   ๑.๔.๑ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
     สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการหารือในเร่ืองดังกล่าว 

และได้ทํางานร่วมกับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเห็นว่า ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา                 
ได้ดําเนินภารกิจในการให้บริการทางวิชาการที่แปลงไปสู่ต้นทุนเพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนกลาง                
และส่วนภูมิภาค พร้อมกับได้ดําเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ แต่หากสามารถบริหารกรอบการดําเนินงาน 
ตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนได้ก็จะสามารถหาแนวทางเพื่อรองรับกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว           
และสามารถใช้ประโยชน์จากการนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยไปใช้การบริหารจัดการให้เกิดคุณค่า 

   ๑.๔.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
    ผลสืบเนื่องจากการลดลงของจํานวนประชากรที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา 

โดยเฉพาะระดับบัณฑิตวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจําเป็น               
ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ทั้งนี้ จากบทความของประเทศสิงคโปร์               
ระบุว่า สิงคโปร์จะเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการสร้างระบบการศึกษาที่ไม่เน้นแต่ปริญญาบัตร           
แต่จะมุ่งสร้างคนให้ มีความสุขในชีวิต  ซึ่ งเร่ืองดั งกล่าวจะเป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่ ดี              
เนื่องจากมุ่งเน้นการสร้างคนให้มีชีวิตที่ดี แต่จําเป็นต้องมีการกําหนดระบบดําเนินการในโครงสร้างต่าง ๆ 
ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ส่วนการศึกษาที่ มุ่งเน้นเรื่องของ
ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรก็ยังสามารถดําเนินการได้ในลักษณะของหลักสูตรการศึกษาระยะส้ัน
หรือหลักสูตรการศึกษาพิเศษ แต่ควรจะกําหนดวิธีการหรือแนวทางไปสู่การปฏิบัติในระยะยาว                  
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมให้อีก ๒๐ ปีข้างหน้าประเทศไทยจะสามารถ                
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง โดยการอุดมศึกษาทุกภาคส่วนต้องเชื่อมต่อกันและจําเป็นปรับเปลี่ยน                   
แผนการจัดการเรียนการสอนและแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกัน ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
อัตราการเกิดของประชากรน้ี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นั้น ได้ให้ความสําคัญกับ              
การสร้างคนพร้อมกับการสร้างองค์ความรู้  

๑.๕ ข้อมูลคิดเห็นของเครือข่ายนิสิตนักศึกษา 
ประเด็นที่ ๑.๑ เร่ืองการสร้างมาตรฐานและคุณภาพทั้งด้านวิชาการและจิตวิญญาณ 

ความเป็นครูให้แก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
- สภานิสิต  สถาบันอุดมศึกษาศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ เสนอความเห็น            

ในประเด็นนี้ว่า เห็นด้วยกับการสร้างมาตรฐานและคุณภาพด้านวิชาการ แต่ในส่วนของการสร้างจิตวิญญาณ 
ความเป็นครูนั้น ผู้เรียนย่อมได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาแล้ว โดยผ่านค่านิยม 
หรือวัฒนธรรมของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา และหากมีการกําหนดมาตรฐานจิตวิญญาณครูมากเกินไป        
ก็อาจส่งผลให้ครูเข้ามาเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาของเด็กจนเกินสมควร ซึ่งในอนาคตเด็กอาจไม่สามารถ        
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งเร่ืองดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกินความจําเป็น แต่ทั้งนี้ ยังมีความรู้สึกว่า การสร้าง
มาตรฐานและคุณภาพด้านจิตวิญญาณความเป็นครูนั้นค่อนข้างเป็นนามธรรมและค่อนข้าง                   
ทําให้เกิดผลสําเร็จค่อนข้างยากและไม่ใช่ว่านักศึกษาทุกคณะเม่ือสําเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถ
ประกอบวิชาชีพครูได้ เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพครูตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษานั้น
จําเป็นต้องมีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจเป็นประเด็น                 
ที่ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการประกอบอาชีพในภาพรวมของนักศึกษา 
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ประเด็นที่ ๒ “การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย 
เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา”             

๒.๑ ข้อมูลความคิดเห็นของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
แนวโน้มหรือปัจจัยของ Disruptive Technologies และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบปิด รวมทั้งการบูรณาการข้อมูลคนเพ่ือประโยชน์               
ทางการศึกษา มีดังนี้  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิด
ปัญหาการจัดการระบบการศึกษาสมัยใหม่เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการทํางาน ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลง                   
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (Disruptive Technologies) โดยเฉพาะ Social Network นั้น กลายเป็นเคร่ืองมือ           
ที่ทรงพลังมากในปัจจุบัน หากไม่ปลูกฝังจิตสํานึกของคนผู้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว Social Network 
จะเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของประเทศได้ นอกจากนี้ Social Network ยังเป็นเคร่ืองมือในการคัดเลือก 
บุคคลเข้าทํางานในองค์กร บริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากข้อมูลของบุคคลที่ปรากฏใน Social Network 
จะไม่แปรสภาพหรือหายไปตามกาลเวลาและยังคงสามารถสืบค้นประวัติและพฤติกรรมของบุคคล
ย้อนหลังได้  

นอกจากนี้ การนําระบบ Big Data Analytics นั้น ภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้ใช้
ดําเนินงานมาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยทางวิชาการจะไม่กล่าวถึงแต่ข้อมูลขนาดใหญ่เท่านั้น                   
ดังนั้น หากจะกล่าวถึง คําว่า Big Data Analytics นั้น จะต้องประกอบไปด้วย  

- Volume : ปริมาณข้อมูลจํานวนมหาศาล 
- Variety : ความหลากหลายของทั้งข้อมูลรูปภาพ และข้อมูลอักษร  
 รวมทั้งข้อมูลไร้โครงสร้างและจะทําการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ได้ยาก 
- Velocity : การเคลื่อนไหวของข้อมูลที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก  
 ประมาณ ๑,๐๐๐ terabyte ต่อวัน 
นอกจากนี้ หากเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ในฐานข้อมูลที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว           

จะไม่เรียกว่า Big Data Analytics แต่จะเรียกว่า Data Analytics ทั้งนี้ Big Data Analytics จะส่งผล
ให้เกิด Deep Learning เน่ืองจาก Big Data Analytics ทําให้การวิเคราะห์เร่ืองต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่าง
รวดเร็วส่งผลให้เกิดเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่เข้ามาเปล่ียนแปลงระบบ
หรือวงจรของการประกอบอาชีพในปัจจุบัน นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี Blockchain ได้มีประเด็น             
ที่เป็นจุดอ่อนสําคัญ คือ ไม่มีบุคคลใดที่สามารถควบคุมความเป็นจริงหรือต้นฉบับของข้อมูลที่ใช้ได้ 
ดังนั้น การทําหรือใช้เทคโนโลยี Blockchain จึงไม่ควรดําเนินการโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่ควรมี
กลุ่มคนที่ทําหรือใช้ ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปในลักษณะ Independent Computer, Independent Computing 
รวมกันเป็น Consortium เพื่อไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาควบคุมหรือกํากับความเป็นจริงของข้อมูล 

 ทั้งนี้ สิ่งที่ส่งผลให้สามารถบริการการศึกษาด้านเนื้อหาสาระได้เป็นอย่างดี        
คือ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด หรือ MOOC (Massive Open Online Course) เช่น Coursera, 
Edx & Canvas ซึ่งหากรวม MOOC และ Google หรืออื่น ๆ ก็จะสามารถเปลี่ยนวิธีคิด การให้การศึกษา 
และขยายช่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียน หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ
เรียนการสอนแล้วสถาบันอุดมศึกษาจะถูกปรับเปลี่ยนให้เสียระบบอย่างแน่นอน ดังเช่นเหตุการณ์               
ที่เกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาและกําลังจะเกิดขึ้นทั่วโลก 
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 Khan Academy ได้จัดทํา Content ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างอิสระทั่วโลก          
และเป็นแหล่งความรู้ใหม่ โดยสามารถให้เนื้อหาความรู้ทดแทนอาจารย์ผู้สอนได้ ดังเช่นกรณีของ              
Jill Watson ซึ่งเป็นผู้ให้คําปรึกษาทางวิชาการหรือติวเตอร์ของสถาบันเทคโนโลยีและบริษัทผู้ผลิต 
คอมพิวเตอร์และให้บริหารด้านคอมพิวเตอร์ คือ IBM ซึ่งได้รับการโหวตจากผู้เรียนว่า เป็นผู้ให้คําปรึกษา 
ทางวิชาการหรือติวเตอร์ในดวงใจ ทั้งที่ Jill Watson เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งผู้เรียนจะไม่ทราบ
มาก่อน นอกจากนี้ Jill Watson ยังได้รับการยอมรับจากนายกสมาคมแพทย์ และได้มีการใช้ประโยชน์
จาก Jill Watson เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล รวมท้ังเร่ิมใช้เทคโนโลยีดังกล่าว                  
ในประเทศแถบแอฟริกาในการใช้ตรวจสอบประวัติบุคคลประกอบการพิจารณาให้กู้เงินผ่านระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  

 ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนส่งผลให้บางอาชีพต้องสูญหายไป  
เช่น นักบัญชีที่ทํางานรูปแบบเดิม ดังนั้น จึงควรให้ความสําคัญกับในการพัฒนา Social and Emotional 
Learning skills (SEL) โดยจะต้องสามารถทํางานร่วมกับคนอื่น มีความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถเจรจา
ต่อรองได้ สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เรียนว่า ในชีวิตนี้คนที่จะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
ในอนาคตซึ่งจะต้องมีทักษะ SEL มากกว่าคนอื่นๆ นอกจากนี้ การฝึกย่อความและเรียงความในวิชา          
ภาษาไทยจะสามารถช่วยฝึกวิธีการคิด Semantics Thinking รวมทั้งการมีรายวิชาเก่ียวกับการบริหาร                
ทั้งการบริหารคน การบริหารทรัพยากร และการบริหารการเงิน โดยอาจเสริมสร้างทักษะดังกล่าวตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กระบวนการเรียนการสอนของไทย            
ในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่จะเน้นที่ Technical Skill โดยไม่เน้นถึงสิ่งที่จําเป็นในอนาคต ดังนั้น จึงต้องพิจารณา 
ประกอบกับประเทศไทยต้องก้าวเข้าสู่การเป็น Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) จึงต้องพิจารณาว่า 
อะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เม่ือขาดหายไปแล้วไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เช่น ร้อยละ ๖๗  ควรอยู่ที่         
Soft Skills กับ Management Skills ซึ่งจะทําให้เกิด Smart People คือ ประเทศจะต้องมีประชากร
ที่ มีความเก่งและมีความดีเพียงพอที่จะนําพาประเทศก้าวไปสู่การพัฒนาได้โดยไม่ต้องนําเข้า              
ทรัพยากรบุคคลจากประเทศเพ่ือนบ้านมาทํางานในองค์กรหรือบริษัทในระดับผู้บริหาร โดยมีคนไทย
เป็นลูกจ้าง ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องมีคนที่มีความเก่งรอบด้าน  

 นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้มี 
วิธีการที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนา โดยมุ่งเน้น Outcome Based ไม่ใช่ Content Based ซึ่งจําเป็น 
ต้องมุ่งดําเนินการให้เกิดการเรียนรู้จาก Outcome จนเกิดประสบการณ์โดยการส่งเสริมการเข้ามา             
มีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น หน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้องกับการจัดทํามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาจําเป็น     
ต้องบูรณาการหลักสูตรเพื่อมุ่งพัฒนาคนในลักษณะ Micro Technician Subject กล่าวคือ เป็นการผสมผสาน
กันระหว่าง Module, Micro-Credential Subject, WIL& Coaching โดยมุ่งเน้นให้มีการทํางานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมสามารถเรียนรู้ลักษณะงาน การใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อการทํางานและเรียนรู้ความ
ต้องการของกันและกัน ซึ่งจะก้าวไปสู่ความเป็นสากลในการเปิดหลักสูตรการศึกษาในลักษณะปริญญาจิ๋ว 
(Nanodegree) เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงอย่าง IBM, Apple & Microsoft ปัจจุบันได้จัดทํา
หลักสูตรดังกล่าวเพื่อฝึกบุคลากรหรือนักศึกษาให้มีความสามารถทํางานในองค์กรได้อย่างทันที 
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 ดังนั้น จึงมีข้อเสนอเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดโอกาส
ให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพอยู่แล้วให้สามารถดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน          
การสอนได้อย่างคล่องตัว ส่วนสถาบันอุดมศึกษาใดที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั้น หน่วยงาน
ดังกล่าวต้องเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณในด้านการทํา MOOC Platform เพื่อเพิ่มช่องทาง
รองรับสําหรับสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

 ทั้ งนี้  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ  (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.               
ควรสร้าง Platform เพื่อทดสอบทักษะและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ผู้เรียนพึงต้องมี ดังนั้น จึงมีความจําเป็น           
ต้องเชื่อมโยงการทํางานและทรัพยากรที่มีของ สทศ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรณีที่ สทศ.            
มีแผนงานจะทําห้องคอมพิวเตอร์และต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน          
จึงควรเชื่ อมโยงและประสานการดําเนินงานกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐาน                     
ซึ่งมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนต่าง ๆ จํานวนมาก รวมทั้ง สทศ.ได้มีการจัดทําระบบคลัง                    
ข้อสอบต่าง ๆ บน Cloud-based แล้ว พร้อมทั้งมีนักวิชาการที่มีความสามารถคิดค้นการออกข้อสอบ      
บน Cloud-based และใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมโยงไปยัง
โรงเรียนทั่วประเทศ และโครงการ Broadband ในประเทศไทย จะส่งผลให้เกิด Platform ของประเทศ
เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบในลักษณะต่าง ๆ และสามารถใช้ได้ทุกสถานท่ีและทุกเวลา แต่ทั้งนี้ จําเป็นต้อง
พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนควบคู่กันเนื่องจากเป็นทักษะท่ีจําเป็นต้องใช้
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ถึงองค์ประกอบลักษณะงานต่าง ๆ ที่ เป็นสากล และขอเสนอให้มี                   
การปรับเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ทั้งด้านกรอบความคิดและองค์ความรู้ โดยดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนในทุกเร่ืองให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยจัดรูปแบบกรอบความคิดในลักษณะของ 
Framework เพื่อนํามาใช้บริหารและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีคุณภาพต้องสามารถตอบโจทย์            
อย่างเป็นระบบและครบวงจร 

 ส่วนการดําเนินการข้ันตอนต่อไปนั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการร่วมกัน          
ในลักษณะเครือข่าย (Networking) เพื่อแบ่งปันหรือเชื่อมโยงผลที่แต่ละฝ่ายจะได้รับ ซึ่งเป้าหมายสุดท้าย
จะส่งผลให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในส่ิงที่ดีที่สุดจากสถาบันอุดมศึกษาที่ให้บริการความรู้ในสิ่งนั้น 
และความรู้นั้นต้องสามารถใช้เทียบโอนเพื่อสําเร็จการศึกษาได้ รวมท้ังจําเป็นต้องสะท้อนให้เห็นถึง
ประโยชน์อย่างสูงที่ภาคอุตสาหกรรมจะได้รับจากการร่วมดําเนินการดังกล่าว เช่น การลดความสูญเปล่า          
ด้านงบประมาณและเวลาเพื่อใช้พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิด               
สภาวะการลดลงของจํานวนผู้ เรียนในสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในบทบัญญัติของ                  
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ได้ปรับเปลี่ยนพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาจากการผลิต
บัณฑิตเป็นการให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตกําลังคนอุดมศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศซึ่งส่งผลให้          
ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาให้ได้ เนื่องจากอาจพิจารณา               
ว่าเป็นการซ้ําซ้อนกับพันธกิจการให้บริการ ทางวิชาการ แต่หากนําลักษณะวิธีการดําเนินการ ร่วมกัน               
ในลักษณะเครือข่ายดังกล่าวข้างต้นมาปรับใช้ก็จะส่งผลให้ช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาผู้เรียนได้           
โดยการบูรณาการในการพัฒนาคนในวัยเรียนกับคนวัยทํางานด้วยกระบวนการหลักร่วมกันได้  
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 ขั้ นตอนต่ อมาเป็ นการเสนอให้ เพิ่ มคุณค่ างานวิ จั ยต่ อภาคอุ ตสาหกรรม                       
โดยปรับเปลี ่ยนระบบนิเวศ (Ecosystem) ของการอุดมศึกษาในส่วนการจัดการเรียนการสอน           
โดยดําเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยในการทํางาน ส่งเสริมโอกาส                    
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนําไปสู่การพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยที่รองรับกับการใช้ประโยชน์ 
ของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในภาครวมของประเทศจะต้องมีผู้รับผิดชอบหลักหรือองค์กรกลาง               
ในการทํ างานแต่ละด้ านและร่วมประสานการดําเนินงานเพื่ อช่วยส่ งเสริมสถาบันอุดมศึกษา                      
ที่ มีศักยภาพ และช่วยสนับสนุนและผลักดันสถาบันอุดมศึกษาที่ยังอ่อนด้อยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น                      
แต่ทั้ งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีมาตรฐานกลางที่ เป็น                 
System-based และส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ฐานข้อมูลทางการศึกษาเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนา
การศึกษาให้มีความทันสมัย ดังนั้น จึงจําเป็นต้องสร้างระบบเช่ือมต่อข้อมูลทางการศึกษาเพื่อใช้                 
ในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาการศึกษา เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลเก่ียวกับใบประเมินผล
การศึกษาส่วนบุคคลของผู้เรียนในแต่ละโรงเรียนกับข้อมูลผลการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
และการมีงานทําของผู้เรียนคนนั้นก็จะทําให้การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เห็นผลชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังพบความสูญเสียในการใช้งาน Digital Technologies ของสถาบันอุดมศึกษามีสาเหตุ              
อันเนื่องมาจากศูนย์กลางของประเทศมุ่งแต่จะดําเนินการแต่เร่ืองของรายละเอียดในการบริหารจัดการ
เป็นหลัก ดังนั้น จึงต้องปรับเปลี่ยนการดําเนินการ โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของการให้การบริการจัดการ           
เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมและใช้ประโยชน์จากระบบการดําเนินงานดังกล่าวร่วมกัน 

๒.๒ ข้อมูลความคิดเห็นของที่ประชุมประธานกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 

  กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้รับทราบรายละเอียดเก่ียวกับนโยบาย 
Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) จึงเริ่มปรับเปลี่ยนบริบทของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดความอย่างชัดเจน 
และหากประเทศไทยต้องการทรัพยากรบุคคลของประเทศเป็น ๔.๐ ก็ต้องมีผู้รับผิดชอบในการสร้าง
ทรัพยากรบุคคลของประเทศเป็น ๔.๐ ให้เกิดเป็นความชัดเจนเช่นกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง จําเป็นต้องวางกรอบแนวคิดของภาพรวมของประเทศว่า ความต้องการของรัฐ        
เป็นอย่างไร ในปัจจุบันกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตกําลังคนของภาครัฐ ประมาณร้อยละ ๓๐ – ๔๐ คือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ซึ่งมีความสําคัญต่อการดําเนินนโยบายการพัฒนาประเทศ           
ในด้านต่าง ๆ  เช่น โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แต่ยังพบอุปสรรคปัญหาด้านงบประมาณ 
ทั้งนี้ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนั้นมุ่งเน้นการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์                
และเทคโนโลยีเป็นหลัก และได้ดําเนินการกําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                 
ทั้ง ๙ แห่ง ทั้งนี้ เพื่อมุ่งขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) ใน ๗ ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ดําเนินการ 
มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ได้แก่  

๑) การจัดทําแผนพัฒนากําลังคนทางด้าน Transport & Logistic โดยมุ่งเน้น  
ในเรื่องของระบบขนส่ง ทางบก ระบบขนส่งทางอากาศ ระบบขนส่งทางราง และระบบขนส่งทางน้ํา 

๒) การจัดการน้ํา สิ่งแวดล้อม เกษตร และอาหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็ม 
ให้กับกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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๓) การผลักดันพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อร่วมตอบโจทย์ 
ของสังคมทั้ง Social Enterprise, Social Engagement  

๔) การดําเนินการด้าน Digital Economy ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                    
มีความพร้อมทั้งด้านกําลังคน เนื้อหาความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ 
ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล 

๕) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ด้วยการส่งเสริมศักยภาพครู
ทางด้านช่างเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอาชีวศึกษา 

๖) การดําเนินการด้าน Creative Industry  
๗) การดําเนินการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

 แต่การดําเนินการในภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล       
เพื่อการพัฒนาประเทศนั้น ในภาคส่วนของสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องร่วมมือกันและจําเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอจากภาครัฐ ซึ่งเร่ืองดังกล่าวยังเป็นปัญหาเนื่องจากงบประมาณ
ภาครัฐนั้นมีจํากัด ซึ่งการดําเนินงานปีที่ ๑ รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าวเป็นจํานวนเงินประมาณ  ๑๖ ล้านบาท ในปีที่ ๒ รัฐจัดสรรให้เป็นจํานวนเงินประมาณ             
๑๐๐ ล้านบาท ดังนั้น กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ดําเนินการสร้างเครือข่าย                    
การดําเนินการร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญ่ีปุ่ นโดยระยะเวลาที่ ผ่ านมาได้ รับ                       
การช่วยเหลือจากประเทศดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทั้งด้านบุคลากร และด้านหลักสูตรระยะส้ัน                   
รวมทั้งหลักสูตรระดับปริญญา ซึ่งจุดเด่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง               
จะมีความแตกต่างและไม่ซ้ําซ้อนกัน  

 การดํ าเนิ นการตามยุทธศาสตร์ดั งกล่ าวข้างต้นนั้ นใช้ศาสตร์ดั้ งเดิ ม              
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการเกษตร              
ด้านช่างอุตสาหกรรมซึ่งมีความเข้มแข็งมากที่สุด ดังนั้น การเติมเต็มการดําเนินตามนโยบาย Thailand 4.0       
(ประเทศไทย ๔.๐) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจึงมีความพร้อม 

 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘           
ได้บัญญัติหลักการสําคัญไว้อย่างชัดเจนว่า การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นการต่อยอด
มาจากการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ดังนั้น จผู้แทนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ                
การอาชีวศึกษาได้มีการหารือกับผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อสร ้างฐานของผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสามารถดําเนินการ           
จัดหลักสูตรระดับต่ํากว่าปริญญาตรีได้ แต่ใช้มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา ซึ่งการขับเคลื่อนทั้ง ๒ ระบบไม่ได้ทับซ้อนกันแต่เป็นการเติมเต็มความเข้มแข็ง                  
ซึ่งกันและกัน ขณะนี้กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงาน                
ที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีเพื่อเชื่อมโยงหรือต่อยอดกับบุคลากรของอาชีวศึกษาโดยการร่วมกัน
จัดทําหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านบุคลากรและอุปกรณ์การเรียน        
การสอนต่าง ๆ ไปพร้อมกัน  
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 ทั้งนี้ ผู้เรียนที่เข้ามาในระบบของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
ได้มาจากส่วนที่สถาบันอุดมศึกษาบางส่วนได้คัดเลือกไปแล้ว หรือไม่สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษา       
ต่อในสถาบันอุดมศึกษาใดได้ ก็จํ าเป็นต้องเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสามารถสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะในการลงมือปฏิบัติงาน            
ได้ทันทีและเม่ือสําเร็จการศึกษาไปแล้วมีงานทําถึงร้อยละ ๓๓   

 นอกจากนี้ เห็นควรสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์                 
การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แต่ต้องพิจารณาว่าเป็นการสร้างในบริบทใด หากเป็นบริบทที่เก่ียวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบาย Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) กลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลก็ต้องร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ในการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นเพื่ อให้สอดคล้องกับ ๑๐ มาตรฐานที่ สํานักงานคณะกรรมการ                    
การอาชีวศึกษาต้องกําหนดให้ชัดเจนต่อไป  ประกอบกับควรมุ่งเน้นการพิจารณาให้ความสําคัญ                  
กับบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วเป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เรียนที่เข้ามายังระบบอุดมศึกษาจํานวนน้อยลง
จึงส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต้องแข่งขันกันเพื่อให้มีผู้เรียนเข ้ามาในสถาบันอุดมศึกษามากข้ึน                   
ซึ่งหากต่างคนต่างดําเนินการก็ไม่อาจขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่ต้องการได้  

๒.๓ ข้อมูลความคิดเห็นของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 หลักสูตรการศึกษาของว ิทยาล ัยช ุมชนแต่เดิมนั้นได ้ร ับความนิยมมาก           

แต่ต่อมามีการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ของโลกและประเทศ โดยในปัจจุบันได้มีผู้เรียนให้ความสนใจ              
ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการปกครองท้องถิ่น โดยกลุ่ม เป้าหมาย       
คือ ครูผู้สอน บุคลากรที่ทํางานในศูนย์เด็กเล็ก กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคลากรในองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ วิทยาลัยชุมชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี 
และยะลา ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และยังพบว่า มีคนรุ่นใหม่ที่สําเร็จการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศได้ประกอบกิจการยังถ่ินฐานบ้านเกิดของตน พร้อมกับ               
มีความประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนจึงได้จัดทํา
หลักสูตรระยะส้ันมากกว่าหลักสูตรระดับอนุปริญญา แต่ยังพบว่า วิทยาลัยชุมชนได้รับการจัดสรร 
งบประมาณสนับสนุนค่อนข้างน้อย กล่าวคือ ประมาณ ๑๒ ล้านบาทต่อแห่งต่อปี (ปัจจุบันวิทยาลัย
ชุมชนมีจํานวน ๒๐ แห่ง และอยู่ระหว่างการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และสุโขทัย)          
      แต่ทั้ งน้ี  การดําเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมของวิทยาลัยชุมชนน้ัน             
ได้ดําเนินการในลักษณะ Projects-based ซึ่งร่วมงานกับคนในชุมชนที่มุ่งเน้นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น            
ที่ต้องการสืบทอด เติมเต็มและเพิ่มมูลค่าผลผลิตซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนแต่ละแห่ง ซึ่งจะมี
เอกลักษณ์เฉพาะถ่ินที่แตกต่างกัน แต่วิทยาลัยชุมชนจําเป็นต้องสร้างเครือข่ายให้สามารถเช่ือมต่อกับ   
คนในชุมชนทั้งด้านทักษะและความรู้เพื่อสร้างมาตรฐานให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่าชีวิตให้กับ            
คนในชุมชนให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ โดยวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนในวิทยาลัยชุมชน
ต้องการเรียนเป็นอย่างมาก แต่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจยังไม่ต้องการให้เปิดสอน               
ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนจึงได้ดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาสาระหลักสูตรดังกล่าวให้ทันกับยุคสมัยปัจจุบัน 
รวมท้ังได้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับอนุปริญญาตามรอบระยะเวลา นอกจากนี้ ได้จัดทําหลักสูตร
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ระยะสั้น Digital Business Marketing แต่พบว่า ปัจจุบันหลักสูตรระดับอนุปริญญาที่วิทยาลัยชุมชน               
ได้ดําเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาศรีปทุมนั้น ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
วิทยาลัยชุมชนมากนัก จึงเห็นควรมุ่งเน้นการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มข้ึน โดยดําเนินการในลักษณะ
ของ Module โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังหลักสูตรอื่น     
   ๒.๔ ข้อมูลความคิดเห็นของเครือข่ายนิสิตและนักศึกษา 
    ๒.๔.๑ องค์การนักศึกษาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
      ด้วยนโยบายหรือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต้องการให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษา ๔.๐ ส่งผลให้มีแนวคิดในการนําระบบ                
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนหรือขยายกรอบการเรียนรู้ซึ่งแต่เดิมมีเฉพาะให้ห้องเรียน                  
ให้ก้าวไปสู่การเรียนรู้ในทุกสถานท่ีแม้แต่ที่บ้านของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งดําเนินการได้ทั้งในลักษณะ 
ของห้องเรียนออนไลน์ เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ การแจ้งข้อมูลตารางการเรียนหรืองดคาบ       
การเรียนออนไลน์หรือการจัดทําคลิปการสอนออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้               
ในภายหลังได้อย่างต่อเนื่อง และจะช่วยลดปริมาณเอกสารและสามารถประหยัดทั้ งระยะเวลา                
และงบประมาณได้ในระยะยาว แต่ทั้งนี้ ควรส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีในรูปแบบห้องสมุด
ออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและทุกสถานที่                
แต่ก็ยังเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยเฉพาะในรูปแบบ Active Learning ซึ่งเน้นการเรียน
แบบโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งสามารถชี้แนะแนวทางให้แก่นักศึกษาได้มีความกระตือรือร้น                  
ที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน ในปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่                     
มีความนิยมที่จะเป็นผู้ประกอบการและต้องการมีฐานะรํ่ารวย แต่เนื่องจากมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลง                  
ของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้องค์ความรู้ของนักศึกษาที่มีอยู่เดิมอาจยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากต้องแข่งขันกับศักยภาพหรือความสามารถของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป็นต้องสร้างเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น เช่น การให้ความรู้
เก่ียวกับภาษาที่สามที่จําเป็นต่อระบบธุรกิจหรือการค้าระหว่างประเทศ เช่น ภาษาจีน เป็นต้น                   
และมีความเห็นว่า ไม่มีประโยชน์ที่สถาบันอุดมศึกษาจะฝึกฝนหรือบ่มเพาะนักศึกษาให้มีศักยภาพ               
เพื่อแข่งขันกับเทคโนโลยีที่ทําได้ดีกว่ามนุษย์ แต่ควรจะฝึกฝนหรือบ่มเพาะนักศึกษาให้มีศักยภาพ           
เพื่อแข่งขันกับสิ่งที่เทคโนโลยีทําไม่ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวจะสามารถลดอัตราการว่างงานของบัณฑิต              
ในอนาคตได้ ซึ่งนักศึกษาต้องมีความเก่งและฉลาดด้านการใช้ เทคโนโลยีเพื่อเก็บเก่ียวข้อมูล               
จากคลังข้อมูลความรู้ต่าง ๆ แล้ว สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานดังคํากล่าวที่ว่า “ความรู้”          
คือ “พลัง” 

      พร้อมกันนี้ สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ด้าน Soft Skills ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนเกิด        
การพัฒนาในระดับที่ดี ซึ่งจะเป็นส ่วนช่วยการพัฒนาลักษณะส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ 
เช่น ความสามารถในการเจรจาต่อรอง การทํางานเป็นทีม มารยาทการเข้าสังคม ความสามารถด้านภาษา                     
หรือความรู้ความเข้าใจด้านศาสนา และการคิดเชิงวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากในปัจจุบันคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีในระบบปัญญาประดิษฐ์ยังไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวในการทํางาน และทักษะดังกล่าว              
มีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อชีวิตการทํางาน ผู้ว่าจ้างจะมีความม่ันใจในศักยภาพของบัณฑิตที่มีความพร้อม                        
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ทั้งองค์ความรู้และมีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมการทํางาน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลก           
ซึ่งแตกต่างจากทักษะด้าน Hard Skills ซึ่งเป็นทักษะด้านความรู้และเป็นความสามารถในการจัดการ
ตามรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ การพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ของนักศึกษาส่วนหน่ึงนั้นจะอยู่ในรูปแบบ         
ของการทํากิจกรรมหรือการเข้าชมรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนร่วม เช่น              
การเข้าค่ายอาสาพัฒนาชนบท การเป็นตัวแทนนักศึกษาเพื่อร่วมประชุมหรือสัมมนายังต่างประเทศ                  
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ควรส่งเสริม         
และให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่นําไปสู่การพัฒนาและยกระดับแรงงานฝีมือ       
ด้านอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและพัฒนา           
ขีดความสามารถหรือศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก  

  ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน                
ให้สามารถตอบโจทความต้องการด้านตลาดแรงงานหรือการประกอบอาชีพในปัจจุบัน แต่จะจัดกระบวนการ 
เรียนการสอนให้เป็นไปในรูปแบบใดนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องพิจารณาในลักษณะของการระดม            
ความคิดเพื่อเกิดแนวทางการดําเนินการให้ชัดเจน ส่วนความคิดเห็นหรือแนวทางเพ่ือเป็นส่วนช่วยเพิ่ม                 
อัตรารายรับหรือรายได้ของประชากรของประเทศน้ัน มีประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณา คือ รัฐบาลจําเป็น 
ต้องมีนโยบายที่ชัดเจน มีทีมงานและทรัพยากรที่มีความพร้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืน
ของคนในชุมชน ซึ่งจะสามารถลดปัญหาความเหล่ือมล้ําในภาพรวมของประเทศได้ 
     นอกจากนี้ ในภาพรวมสถาบันอุดมศึกษานั้นได้มีการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ 
จํานวนมากซึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่นั้นค่อนข้างเข้มงวดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง         
ชมรมโดยต้องเป็นไปเพื่อการดําเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและตัวนักศึกษา ซึ่งพิจารณาว่า        
การจัดตั้งชมรมหรือโครงการ เช่น “UN ตัวน้อย” ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็น
ตัวแทนเพื่อเดินทางไปสัมมนาต่างประเทศ หรือการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดตั้งชมรมอาสาเพื่อพัฒนาชนบท 
รวมทั้ งชมรมที่ มีการจัด กิจกรรมเพื่ อการอนุรักษ์ห รือ ร้ือฟื้ น ศิลปวัฒนธรรมดั้ งเดิมของไทย                    
ซึ่งการที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้นนอกจากก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วยังก่อให้เกิด             
การพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills และพิจารณาว่า เร่ืองดังกล่าวมีความสําคัญมาก และสถาบันอุดมศึกษา
ที่ตนเองศึกษาอยู่นั้นได้มีการจัดทําตัวชี้วัดเพื่อมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม           
ในชมรมต่าง ๆ ให้มากข้ึนทุกปี รวมทั้งควรมีการต่อยอดการทํากิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท 
เนื่องจากมีผลสะท้อนจากวงเสวนาของสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่นั้นว่า เป็นเพียงการหยิบย่ืน
สิ่งของให้เท่านั้น จนอาจกลายเป็นการสร้างนิสัยความเคยชินให้กับประชาชนในชนบทที่หวังแต่
ประโยชน์จากการสร้างหรือหยิบย่ืนให้จากบุคคลภายนอกโดยไม่ดิ้นรนขวนขวายเพื่อแสวงหาหรือแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันมีโครงการบูรณาการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทโดยมุ่งหมาย            
ให้นักศึกษาทํากิจกรรมนําองค์ความรู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชนบทให้สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีมูลค่ามากข้ึนเพื่อให้ชุมชนสามารถหาเลี้ยงตนเองได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต                   
หากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถดําเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวก็จะเป็นส่วนส่งเสริมทักษะ             
และปลูกฝังจิตสํานึกให้กับนักศึกษา และยังสามารถช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืนมากกว่า
การนําสิ่งของไปมอบให้เท่านั้น 
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   ๒.๔.๒ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
     เห็นด้วยกับการที่จะนําเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงกับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการศึกษา เช่น การนําเทคโนโลยี 
การถ่ายทอดภาพและเสียงของอาจารย์ผู้บรรยายความรู้ให้กับนักศึกษา ซึ่งแนวทางดังกล่าวส่วนใหญ่            
ก็จะเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ และยอมรับว่านักศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนั้นอาจมีความรู้
ความสามารถไม่เทียบเท่ากับนักศึกษาของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอื่น แต่นักศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลมีจุดแข็งด้านทักษะฝีมือและจะพัฒนาเร่ืองดังกล่าวให้ดียิ่งข้ึนต่อไป นอกจากนี้ 
ห้องสมุดยังมีความสําคัญหรือยังความจําเป็นต่อการศึกษา แต่ความสําคัญค่อนข้างน้อย และในปัจจุบัน
แม้ว่านักศึกษาจะยังเข้าไปใช้ประโยชน์จากห้องสมุดก็ตาม แต่ไม่ใช่การเข้าไปเพื่อค้นคว้าหาความรู้       
จากหนังสือในห้องสมุด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าไปใช้เทคโนโลยีจากห้องสมุด คือ คอมพิวเตอร์            
เว้นแต่อาจารย์ที่มีอายุค่อนข้างมากจะให้นักศึกษาไปค้นคว้าหนังสือหรืองานวิจัยดั้งเดิมในห้องสมุด           
เพื่อทํารายงานเสนออาจารย์และมีส่วนน้อยมากที่นักศึกษาจะมุ่งค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ                    
หรืองานวิจัยดั้งเดิมในห้องสมุดมาเพื่อต่อยอดความรู้ของตนเอง  

     การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน Soft Skills นั้น ในกลุ่มมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเน้นการสอบ TOEIC และ TOEFL เพื่อให้นักศึกษา 
มีศักยภาพท่ีรองรับกับความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรียังให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาโดยมุ่งเน้นด้านปฏิบัติ 
ซึ่งสามารถพิจารณาผลสําเร็จได้จากการที่สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เสนอรายชื่อ
นั กศึกษาเข้ าร่วมการแข่ งขัน “The Microsoft Office Specialist World Championship 2018”       
และ “Adobe Certified Associate World Championship 2018” จัดโดย CERTIPORT ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีได้รับตําแหน่งแชมป์โลก อันดับที่ ๑ ในรายการ Microsoft PowerPoint 2013 และได้รับ
ตําแหน่งอันดับที่ ๒ ของโลก จากการแข่งขันในรายการ Adobe Certified Associate  

     นอกจากนี้  กระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของสถาบัน 
อุดมศึกษานั้นควรเป็นไปอย่างสมดุลกัน ทั้งการให้อิสระแก่นักศึกษาและการกําหนดกรอบมาตรฐานความรู้ 
มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกที่จะพัฒนาทักษะที่ตนเอง
ต้องการฝึกฝนหรือสามารถเลือกหน่วยกิตที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ และมีประสบการณ์เรียนรู้จริงจากการ
ฝึกงานในสถานประกอบการและผลักดันให้นักศึกษามีทักษะความสามารถที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน แต่
ทั้งนี้ เร่ืองดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับจุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิต             
มีงานทําด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้นได้ มุ่งสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเข้าสู่             
ระบบอุตสาหกรรมโดยตรง ซึ่งการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติจําเป็นต้องให้มีองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ              
ตามนโยบายหรือพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านตลาดแรงงาน 
นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ มุ่งเน้นให้ มีการวิจัยเพื่ อพัฒนาให้ เกิด                   
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไม่ใช่ผลงานในรูปของเอกสารเท่านั้น ซึ่งกระบวนการดําเนินงานดังกล่าว
สามารถพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ด้วยเช่นกัน และยังสามารถพัฒนาบัณฑิตให้ตอบโจทย์กับ
ตลาดแรงงาน แต่ก็ยังมีความคิดว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังขาด             
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ความเข้มแข็งในทักษะด้านภาษา สิ่งที่ คิดว่าคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่นักศึกษาจําเป็นต้องมี               
เพิ่มเติมจากกรอบรูปแบบพื้นฐานเดิมของอาชีวศึกษา คือ เร่ืองของจรรยาบรรณและเร่ืองของวัฒนธรรม
การเข้าสังคม รวมทั้งความกล้าแสดงออกโดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

     ทั้ งนี้  การใช้ เวลาว่างของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                      
ราชมงคลธัญบุรีส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างที่อาคารวิทยบริการ เนื่องจากจะมีการให้บริการทั้งด้านหนังสือ
และคอมพิวเตอร์ การจัดบอร์ดให้ข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ และยังมีพื้นที่ให้นักศึกษาได้ใช้ทบทวน             
วิชาเรียน และยังมีความพร้อมในด้านอื่น ๆ ทั้งบรรยากาศเหมาะสม มีเคร่ืองปรับอากาศและสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที่ดีและเป็นพื้นที่ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  

     ประกอบกับ มีการส่งเสริมเร่ืองของจิตอาสาให้กับนักศึกษาเพื่อเข้ามา
ทํางานให้กับส่วนรวมมากขึ้น ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานักศึกษาในแต่ละคณะและสาขาต่าง ๆ จํานวนมาก 
โดยเฉพาะนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสร่วมทํางานกับมูลนิธิรากแก้วเพื่อออกไป
ช่วยเหลือชุมชนด้านการสํารวจข้อมูลการใช้จ่ายในสํามะโนครัวเพื่อนําข้อมูลที่ได้รับมาระดมความคิด
เพื่อการพัฒนาชุมชนน้ัน ซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามาทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวมมากขึ้น ส่งเสริม      
ทักษะการเข้าสังคมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นํา แต่ทั้งนี้ มีนักศึกษาจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจว่า           
จะทํากิจกรรมดังกล่าวไปเพื่ออะไรเนื่องจากการทํางานเพื่อส่วนรวมนั้นอาจไม่ได้ให้ประโยชน์                    
แก่ตนเองมากนัก ซึ่งการทํากิจกรรมของชมรมค่ายอาสาราชมงคลได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทํา                 
กิจกรรมเก่ียวกับการสร้างอาคารเรียนในชนบท รวมทั้งชมรมครูอาสาเพื่อให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรม                   
การสอนหนั งสือให้ กับ เด็กในชนบท  ซึ่ งก่อให้ เกิดประโยชน์ เป็นอย่างมาก  ซึ่ งนักศึกษาของ                      
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการปฏิบัติด้านงานผ้า งานอาหาร               
และงานประดิษฐ์ ซึ่งในส่วนของงานอาหารต้องใช้เวลาว่างในการเข้าไปสํารวจตลาดเพื่อให้ทราบถึง
ความนิยมของประชาชนที่มีต่ออาหารหรือผลไม้ในเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์               
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันอีกมากมาย และนักศึกษาในส่วนของงานผ้าจะมีโอกาสไปสอนการประกอบอาชีพ
ให้คนในชุมชน อย่างไรก็ตาม นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ              
จึงประสงค์ที่ จะให้ มีการสนับสนุนทุนการศึกษา โดยการกู้ยืมกองทุนให้ กู้ยืมเพื่ อการศึกษา                    
โดยคิดว่าการศึกษา คือ การลงทุน แต่บางคนก็ยังไม่เพียงพอจึงจําเป็นต้องกู้ยืมเงินนอกระบบ                
รวมทั้งนักศึกษาบางส่วนจําเป็นต้องทํางานช่วงกลางคืนเพื่อหารายได้เพิ่มเติมทั้งที่ต้องเดินทางมาเรียน
ในช่วงเช้าส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลง แต่นักศึกษาก็ยังมีแนวคิดว่าหากต้องการมีรายได้            
หรือรายรับเพิ่มตนเองก็ต้องขยันหรือขวนขวายที่จะหารายได้เพิ่มข้ึน   

   ๒.๔.๓ สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     นิสิตบางส่วนสามารถยืม IPad จากคณะที่ตนเองศึกษาอยู่ซึ่งเปิดโอกาส  

ให้นิสิตสามารถดาวน์โหลดตําราหรือหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการศึกษา                     
ได้อย่างสะดวกในการและหากไม่มีหนังสือที่ต้องการดาวน์โหลดจึงจะเข้าห้องสมุดเพื่อค้นหาหนังสือ
ดังกล่าวนั้น ซึ่งในความคิดของตนเองเห็นว่า เทคโนโลยีในระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีประโยชน์
เป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ 

 



- ๓๕ - 
 

 ทั้ งนี้  แนวคิดการปรับเปลี่ ยนหลักสูตรการศึกษา วิธีการสอน                
และกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเชื่อมโยงกับสถานประกอบการหรือสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม       
ในการกําหนดหลักสูตรการศึกษา อาจส่งผลให้สถานประกอบการย่อมเล็งเห็นโอกาสที่จะทําผลกําไร         
จากการจัดทําเฉพาะหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ และสามารถต่อยอดงานวิจัย         
ของสถานประกอบการน้ันเอง ส่งผลให้นักศึกษาก็จะศึกษาเรียนรู้แต่หลักสูตรเดิมจนไม่เกิดการพัฒนา      
ด้านวิชาการหรือไม่เกิดการแตกแขนงทางความรู้ ทั้งนี้ หากสถานประกอบการสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
กําหนดหลักสูตรการศึกษาให้กับนักศึกษาส่งผลให้บัณฑิตเม่ือสําเร็จการศึกษาแล้วอาจจะกลายเป็น                 
ผู้ที่ มีกระบวนการทางความคิดเป็นแบบเดียวกันและเป็นไปในรูปแบบเดิมจึ งส่ งผลให้บัณ ฑิต                    
ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้  ยังมีความเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษานั้นมีหน้ าที่ ฝึกฝนบ่มเพาะให้บัณ ฑิตมีทักษะ                    
ในการประกอบอาชีพ และเป็นปัญหาของสถาบันอุดมศึกษาเองที่ต้องแก้ขหากผลิตบัณฑิตแล้ว              
บัณฑิตนั้นไม่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ  

         ส่วนการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษนั้น เห็นควรให้เพิ่มโอกาส           
ในการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา เช่น การได้มีโอกาสศึกษาในวิชาทัวร์ไกด์
ในช่วงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เม่ือนักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนแล้ว        
ครูก็จะนํานักเรียนไปยังสถานที่ท่องเที่ยวและทดลองเป็นทัวร์ไกด์เพื่อสนทนากับชาวต่างชาติ               
และนําประสบการณ์ที่ได้รับมาจัดทําเป็นรายงานเสนอครู หรือนําเสนอข้อมูลแก่ครูและเพื่อนนักเรียน
หน้าชั้นเรียน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวก็ส่งเสริมความกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ       
ได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ การศึกษาด้านภาษาอังกฤษเยาวชนไทยได้เรียนมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่มีผู้เรียนจํานวนน้อยมากที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 
เนื่องจากยังขาดในส่วนของเรียนรู้ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะยัง            
ขาดแคลนครูผู้สอนที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษในภาคปฏิบัติได้ จึงพิจารณาว่า           
หากต้องการให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความกล้าเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดีนั้น                   
เห็นควรให้มีการเน้นในภาคปฏิบัติให้มากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในภาคปฏิบัติ แม้จะมีครูผู้สอน
เป็นชาวต่างชาติแต่ก็ไม่ควรกําหนดให้มีการเรียนรู้แต่เฉพาะในห้องเรียนซึ่งจะมุ่งเน้นแต่เร่ืองของ            
ความถูกต้องของการใช้รูปประโยคหรือไวยากรณ์ซึ่งจะไม่สามารถนํามาใช้ได้อย่างทันท่วงทีในชีวิตจริง 
เนื่องจากนักศึกษาก็อาจเกิดความเบ่ือหน่ายไม่เข้าชั้นเรียนได้ จึงเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษา             
และองค์การนักศึกษาของแต่ละสถาบันจัดกิจกรรมหรือจัดตั้งชมรมที่ทํางานเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติ
ซึ่งอาจเป็นชาวต่างชาติที่ มีเชื้อชาติในแถบอาเซียน หรือจัดโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาไทยกับ             
นักศึกษาต่างชาติซึ่งนักศึกษาไทยที่ทําหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาตินั้น ก็จะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างคุ้มค่าอาจมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน 

     นอกจากนี้ ขอเสนอให้ใช้คําว่า “ภาษาที่สาม” เพื่อปรับเปล่ียนกระบวนการ 
เรียนรู้ด้านภาษาให้มีขอบเขตที่กว้างขวางกว่าการกําหนดแต่เฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษเท่านั้น 
เพื่อให้สอดคล้องและรองรับสถานการณ์ปัจจุบันต่อเนื่องไปถึงการดําเนินชีวิตของนักศึกษา                
ในอนาคต เช่น การศึกษาต่อยังต่างประเทศ การทํางานในองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ            
ดังนั้น จึงเห็นควรปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ด้านภาษาที่สาม ซึ่งอาจเป็นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ                
ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาฝร่ังเศส 
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๒.๕ ข้อมูลความคิดเห็นของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) 
  ผู้แทนจากสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ได้เสนอแนวคิดถึง            

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลต่อบริบทและผลผลิต                    
ของการอุดมศึกษา พร้อมกับแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของอุดมศึกษาไทย ดังนี้  

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบ          
ในภาพรวมต่อเทคโนโลยีการศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นการดําเนินการให้เกิดเป็น               
ความสมดุลทั้งเร่ืองของเทคโนโลยีการศึกษา (ด้านบุคลากรและสาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษา)               
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านเคร่ืองมือหรือระบบที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทํางาน                     
หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ) ไม่ใช่การให้ความสําคัญกับเร่ืองของอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ซึ่งเร่ืองดังกล่าวได้บัญญัติ
เป็นหลักการและแนวทางสําคัญไว้แล้วในหมวด ๙ เทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติ                 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น บทบัญญัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะเพียงพอ               
ที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คือ การจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งมีรายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลกําไร              
ที่ได้จากการดําเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมจากทุกฝ่าย                       
ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน แต่ปัจจุบันพบว่า ยังไม่มีการมุ่งเน้นการดําเนินการ                       
ในเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลสําเร็จที่แท้จริง 

 สําหรับความเท่าเทียมในการรับบริการทางการศึกษานั้น จําเป็นต้องมุ่งหมายถึง
ประชาชนทุกคนซ่ึงเป็นผู้รับบริการทางศึกษาที่ต้องการแสวงหาความรู้ได้ในช่องทางต่าง ๆ  ดังนั้น ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาและสภาสถาบันอุดมศึกษาควรให้ความสําคัญกับการกระจายองค์ความรู้ที่ มีอยู่                     
ในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งไปยังชุมชนและผู้ด้อยโอกาสในมิติต่าง ๆ (หมายรวมถึงคนต่างด้าวที่เข้ามา
ทํางานในประเทศไทย หากประเทศไทยให้ความสําคัญกับคนต่างด้าวแล้วจะส่งผลให้คนต่างด้าวเหล่านั้น
มีความรู้สึกรักชาติรักแผ่นดินไทยมากข้ึน) ซึ่งเร่ืองดังกล่าวจะสามารถช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา                     
ทางการศึกษาของประเทศได้อีกทางหน่ึง     

๒.๖ ข้อมูลความคิดเห็นของส่วนราชการที่ดําเนินภารกิจที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูป
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๒.๖.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
    - สํานักงานปลัดกระทรวง 
    (๑) จากข้อเท็จจริงพบว่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของไทยนั้นมีความพร้อม          
ในระดับหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาหลักเก่ียวกับการสร้างชุดข้อมูลความรู้หรือสาระหลักสูตร
การศึกษา (Content) เพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล นอกจากนี้ การใช้ภาษากับการค้นหา 
ข้อมูลทางวิชาการนั้นเป็นเร่ืองสําคัญ ซึ่งในปัจจุบันผู้ เรียนและผู้จัดทําหลักสูตรการศึกษายังไม่สามารถ                        
ใช้ความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น หรือภาษาจีน) เพื่อนําไปใช้ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ทางวิชาการ            
ที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและกว้างขวางในระดับสากล ดังนั้น การอุดมศึกษาต้องเร่งยกระดับ
ทักษะด้านภาษาแก่บัณฑิตให้สามารถนําไปปฏิบัติงานหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และรองรับกับ            
การเป็นพลเมือง ๔.๐  
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(๒) การอุดมศึกษาควรเน้นถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ดังเช่น Co-Op Program      
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติในระดับอุดมศึกษาสามารถทํางานในระหว่างศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และยังเปิดโอกาสให้สามารถทํางานต่อเนื่องได้อีก ๑ ปี          
ภายหลังจากที่นักศึกษาต่างชาตินั้นจบการศึกษาแล้ว ซึ่งผลลัพธ์ที่จะได้นั้นก่อให้เกิดประโยชน์กับ 
นักศึกษาต่างชาติเองซึ่งจะมีประสบการณ์การทํางานในสายงานที่ต้องการ และประเทศผู้จัดโครงการเอง                  
ก็มีโอกาสคัดเลือกบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานในประเทศได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เร่ิมต้น             
แต่เม่ือได้พิจารณาถึงการศึกษาอบรมในด้านเทคโนโลยีของไทย ส่วนใหญ่นั้นจะไม่มีการฝึกในภาคปฏิบัติจริง              
แต่จะมุ่งเน้นการฝึกเป็นพิเศษเฉพาะกลุ่มนักศึกษาดีเด่นโดยไม่มีการกระจายประสบการณ์ความรู้            
ไปยังนักศึกษาในภาพรวม ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาแนวทางการยกระดับบัณฑิตในองค์รวม
ให้สามารถเรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ มิใช่แต่จะมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้                      
ความสามารถในการสร้างระบบเทคโนโลยี (Programmer) เท่านั้น และเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาในภาพรวมสามารถเรียนนอกห้องเรียน             
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
    - สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเพือ่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเพื่อเศรษฐกิจ            
และสังคมแห่งชาติได้มีการขยายเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตในโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อให้คนไทยทุกหมู่บ้านเข้าถึงและใช้ประโยชน์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นนั้น         
มีข้อมูลเก่ียวกับความคืบหน้าในการดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลการกําหนดโครงการพื้นที่เน็ตประชารัฐ จํานวนหมู่บ้านทั้งประเทศ 
๗๔,๙๘๗ หมู่บ้าน แบ่งเป็นพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
      - พื้นที่ไม่ต้องสนับสนุน จํานวน ๓๐,๖๓๕ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๔๑) 
      - พื้นที่ต้องสนับสนุน จํานวน ๔๔,๓๕๒ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๕๙) 
     (๑.๑) พื้นที่ห่างไกล จํานวน ๔๐,๔๓๒ หมู่บ้าน : โครงการเน็ตประชารฐั  
       ดําเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
จํานวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน และดําเนินการโดย กสทช. จํานวน ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้าน 
     (๑.๒) พื้นที่ห่างไกลมาก จํานวน ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน : โครงการเน็ตชายขอบ  
        ดําเนินการโดย กสทช.  
   (๒) ภาพรวมการติดตั้งเน็ตประชารัฐ รวมจํานวน ๗๔,๙๘๗ หมู่บ้าน 
     - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินการร่วมกับบริษัท           
ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน โดยดําเนินการเสร็จแล้วในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  
     - กสทช. อยู่ในระหว่างดําเนินโครงการเน็ตประชารัฐ จํานวน ๑๕,๗๓๒ 
หมู่บ้าน และโครงการเน็ตชายขอบ จํานวน ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๑๙,๖๕๒ หมู่บ้าน  
     - พื้นที่เดิมที่ให้บริการแล้ว จํานวน ๓๐,๖๓๕ หมู่บ้าน   
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ซึ่งการดําเนินการในส่วนต่อไปนั้นจะมีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับภัยแฝงที่มาจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งขณะนี้ได้เสนอให้มีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ             
เพื่อกําหนดถึงสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล 

     นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ดูแลเก่ียวกับการป้องกันการกลั่นแกล้งหรือรังแกกันในโลกออนไลน์ (Cyber Bully) ซึ่งปัจจุบัน
กลายเป็นปัญหาสําคัญของสังคม ดังนั้น จึงได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาได้มุ่งเน้น           
การให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อให้รู้เท่ากันกับปัญหาและรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เห็นควรให้ 
ขยายช่องทางการศึกษาโดยการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น เช่น การกําหนดหลักสูตรและจัดทําสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

๒.๖.๒ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     - สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.)  
      เห็นควรสานต่อการดําเนินการในเรื่องของ MOOC เพื่อนําเทคโนโลยี
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การจัดการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยงกับการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในรายวิชาหรือในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา           
แนวคิดเชิงนวัตกรรมสู่รูปแบบการดําเนินธุรกิจหรือธุรกิจโมเดล 

 ๒.๗ ข้อมูลความคิดเห็นของหน่วยงานที่ดําเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา 
   ๒.๗.๑ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
    เนื่ องด้ วยสื่ อการเรียนการสอนได้ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว           

และเทคโนโลยีสามารถช่วยให้ระบบการใช้งานสามารถเชื่อมต่อให้บุคลากรของอุดมศึกษามีความใกล้ชิด  
กับตัวผู้เรียนซึ่งมีอยู่หลากหลายกลุ่ม แต่ก็ควรมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นและจําเป็นต้องออกแบบ
สื่อสารสนเทศให้เหมาะกับการทํางานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีขอบข่ายที่กว้างขวางกว่าในสถาบันอุดมศึกษา 
    ๒.๗.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

     หากพิจารณาในเชิงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษานั้น                 
เห็นว่า หากสถาบันอุดมศึกษาไม่มีการจัดเตรียมเคร่ืองมือหรือวิธีการให้มีความพร้อมแล้วจะไม่สามารถ
บริหารจัดการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งเร่ืองดังกล่าวมีส่วนสําคัญ         
ต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยด้วยเช่นกัน ทั้งนี ้ หากมีการเชื่อมต่อระบบวิจัยกับ    
ระบบการเรียนการสอนให้กลมกลืนกันและดําเนินการได้จนเป็นระบบเดียวกันจะเป็นการดียิ่งข้ึน 

๒.๘ ข้อมูลความคิดเห็นของภาคอุตสาหกรรม 
- คณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย       
   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีความพร้อมเป็นอย่างมากในการรับนักศึกษา

เข้ามาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ แต่ยังพบช่องว่างที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานประกอบการ
กับสถานศึกษาในการออกแบบหลักสูตรการศึกษาเพื่อการผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
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ของภาคเอกชน เนื่องจากในปัจจุบันการรับนักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติงานน้ันเป็นการฝึกปฏิบัติงานจริง
เหมือนเช่นพนักงานทั่วไป ดังนั้น ภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา รวมทั้งภาคเอกชน จึงมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนากําลังคน 
(กรอ.อศ.) เก่ียวกับข้อสรุปถึงการจัดส่งนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเข้าไปฝึกปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ
อย่างมีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ  
แต่การดําเนินการดังกล่าวยังไม่มีความต่อเนื่องและยังไม่มีความคืบหน้า ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษา            
ซึ่งมีทรัพยากรบุคคลและนักศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าไปร่วมดําเนินการก็จะสามารถช่วยกันยกระดับ
คุณภาพและพัฒนาสถานประกอบการได้อีกทางหน่ึง 

 
ประเด็นที่ ๓ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของ

การอุดมศึกษาเพ่ือรองรับกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางด้านการแข่งขัน รวมท้ังลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเสมอภาคของประเทศ” 

๓.๑ ข้อมูลความคิดเห็นของส่วนราชการที่ดําเนินภารกิจที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูป
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 ๓.๑.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 - สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  

 (๑) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมนั้นเป็นภารกิจหลัก              
ของอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อให้องค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกรองรับการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบาย Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) การอุดมศึกษาจําเป็นต้องส่งเสริมให้มีสัดส่วนนักวิจัย                   
เชิงนวัตกรรม (โดยเฉพาะเร่ืองการเกษตร) เพิ่มข้ึนจากนักวิจัยพื้นฐานทั่วไปซึ่งมีอยู่แล้วพอสมควร                
พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อดําเนินการให้เกิดความพร้อมทั้งในเร่ืองของ 
บุคลากร ห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมือต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่ต้องเสียงบประมาณ 
หรือต้องนําเข้าทรัพยากรดังกล่าวจากต่างประเทศ 

  (๒) โครงการงานวิจัยทุกประเภทควรมีข้อตกลงหรือข้อกําหนด           
ให้กระทรวงหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการนํางานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดปัญหา               
ที่เกิดข้ึนจากการไม่สามารถนํางานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง 

  (๓) เนื่องจากทิศทางการวิจัยได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา              
และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ทบทวนทิศทางการวิจัยเป็นประจําทุก ๒ ปี 
โดยดําเนินการร่วมกับทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์            
ที่รับข้อมูลประกอบการพิจารณาจากภาคเกษตรกรและสถาบันอุดมศึกษา พบว่า นักวิจัยการเกษตร           
เม่ือได้ดําเนินการวิจัยในพืชผลทางการเกษตรมาระยะหน่ึง (ประมาณ ๒ - ๓ ปี) จะมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการวิจัยเป็นอีกชนิดหนึ่ง ส่งผลให้การต่อยอดองค์ความรู้ของนักวิจัยดังกล่าวไม่มีความต่อเนื่อง
และไม่เกิดความเชี่ยวชาญงานวิจัยพืชผลทางการเกษตรเชิงลึก นอกจากนี้ ประเทศไทยมีความ
หลากหลายทางชีวภาพและเป็นจุดเด่นของไทย แต่การส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายยังต่างประเทศ         
กลับเป็นแค่วัตถุดิบ เช่น พืชสมุนไพร หรือรังนก เป็นต้น โดยประเทศไทยยังไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์         
แปรรูปเพื่อออกจําหน่ายยังต่างประเทศได้ทั้งหมด ดังนั้น ภาครัฐจําเป็นต้องมีหน่วยงานหลักเพื่อช่วยเหลือ    



- ๔๐ - 
 

ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับภาคการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องมีความร่วมมือกันทั้งระบบ            
และทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนแผนงานตาม Roadmap รวมทั้งกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ                
ให้แต่ละหน่วยงานเพ่ือคุ้มครองดูแลงานแต่ละด้าน เช่น ด้านการดูแลเร่ือง Genbank หรือขอบข่ายการดูแล
เร่ืองการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของผลผลิตทางการเกษตรที่ เหมือนหรือคล้ายคลึงกับ                
ผลผลิตทางการเกษตรของไทย เป็นต้น  

 ๓.๑.๒ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      - สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
       (๑) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมควรเน้น             

การมีความร่วมมือเก่ียวกับการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม พร้อมกับสร้างกลไก 
เพื่อรองรับกับระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ในการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา ดังเช่น การกําหนดให้มี Technology Licensing Office: TLO ในสถาบันอุดมศึกษา  

      (๒) การจัดหลักสูตรการศึกษาควรมีความยืดหยุ่น เนื่องจากแนวโน้ม 
จํานวนเด็กที่ เกิดลดลงและมีจํานวนผู้สูงอายุที่ เพิ่มสูงขึ้น จึงเห็นควรเน้นการจัดหลักสูตรการศึกษา                   
เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในในอนาคตเพิ่มข้ึน เช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้ของผู้สูงวัย 

      (๓) เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความสําคัญต่อการใช้ชีวิตประจําวัน           
ของผู้คน โดยเข้ามามีส่วนช่วยอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แต่ในทางกลับกันก็เป็นช่องทางหนึ่ง                 
ให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนํามาใช้ในการประกอบธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน
ด้วยเงินหรือบุคคลากรจํานวนมาก เช่น Grab ซึ่งระบบการนําองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ               
มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวอาจนํามาใช้กับการบริหารจัดการของอุดมศึกษา                
โดยไม่จําเป็นต้องใช้สถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการให้บริการด้านการศึกษาแต่สามารถที่จะสร้าง
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้  

     - สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แห่งชาติ (สวทน.)  

      (๑ ) แนวทางการนํ างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการส่ งเสริม             
ความร่วมมือจากภาคเอกชนและชุมชนน้ัน จําเป็นต้องคํานึ งถึงรูปแบบการสนับสนุนการลงทุน                      
และควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนการลงทุนตั้งแต่เร่ิมต้น เนื่องจากจะสามารถสะท้อน 
ประสิทธิภาพการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ สวทน. ริเร่ิมที่จะผลักดันโครงการ
สนับสนุนทุนเพื่อทํางานวิจัยเก่ียวกับ SMEs โดยมีเง่ือนไขในการทํางานวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา                
หรือสถาบันวิจัย นอกจากนี้ จะผลักดันโครงการสนับสนุนทุนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย       
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

     (๒) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ของการอุดมศึกษา ซึ่งประเด็นดังกล่าวควรเชื ่อมโยงไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสํานักงาน
จัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office:TLO) ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ เนื่องด้วยเม่ือวันที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
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ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอ โดยมีสาระสําคัญ
ในการกําหนดให้หน่วยงานผู้ให้ทุนของรัฐสามารถให้ทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมแก่หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน หรือสถาบันวิจัยได้ และหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุน          
แก่หน่วยงานภาคเอกชนน้ัน จะต้องพิจารณาว่าโครงการนั้นมีความเป็นไปได้สูงในการนําไปใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร สังคม ชุมชน 
และประชาชน และการกําหนดให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากสัญญารับทุนสนับสนุน 
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนจะต้องรายงาน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้ให้ทุนทราบก่อนดําเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น TLO 
จึงมีความสําคัญมากโดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรที่เป็นนักบริหารงานนวัตกรรม ซึ่งประเทศไทย              
ยังขาดบุคลากรดังกล่าวเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังเห็นควรส่งเสริมให้มีการร่วมมือด้านงานวิจัย   
และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านรอบอาเซียน 

    - สํานักงานปลัดกระทรวง 
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการปรึกษาหารือถึงการดําเนินการ 

ในเรื่องของ Genbank หรือ Biobank และรับที่จะไปดําเนินการในเร่ืองดังกล่าว ส่วนประเด็นเร่ืองของ           
การกําหนดทิศทางพัฒนางานวิจัยทางการเกษตรให้ชัดเจนเพื่อให้เกษตรกรทําการเกษตรให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศนั้น ส่วนหน่ึงพิจารณาว่า เป็นบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา     
ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีเป้าประสงค์ในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้กําหนด            
พันธกิจให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละประเภท ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
จึงควรพิจารณาและดําเนินการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานในแต่ละพื้นที่โดยถือเป็นภารกิจหลัก       
ส่วนหนึ่ง ซึ่งในอนาคตอาจดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น 

  ๓.๒ ข้อมูลความคิดเห็นของท่ีประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.)  

  - ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  
    การกํ าหนดทิ ศทางการพั ฒนาประเทศโดยการขับเคลื่ อนด้ านวิ จั ย                 

และนวัตกรรมส่วนหน่ึงนั้น ควรสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์             
การทํางานจริงควบคู่กับการศึกษาในห้องเรียน ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการร่วมมือกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับบริษัทหรือสถานประกอบการ โดยอาจดําเนินการให้เป็นไปในลักษณะของการเปิด
สถานที่ฝึกงานภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยร่วมมือกับองค์กรธุรกิจมืออาชีพ ดังเช่น สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาอาชีพอย่างแท้จริง         
ทั้งนี้ ประโยชน์ที่เกิดจากความเชื่อมโยงของสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจในเร่ืองของนวัตกรรมนั้น                   
จะส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาสามารถคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อันจะเป็นส่วนช่วย           
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต 
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 - ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย                   
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

 ควรส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมโดยอาจารย์              
ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนในสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้สามารถลงพื้นที่         
ในชุมชนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ให้ เกิดงานวิจัยหรือพัฒนางานวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอด                    
ให้เกิดงานวิจัยที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึน
และช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน       

  ๓.๓ ข้อมูลความคิดเห็นของหน่วยงานที่ดําเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา 
   ๓.๓.๑ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
  ตัวชี้วัดความสําเร็จของประเทศโดยการใช้การวิจัยและนวัตกรรมนั้น 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กําหนดเป็นกรอบการดําเนินงานไว้ โดยการดําเนินงาน
ในช่วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา จะใช้งบประมาณในการวิจัยอยู่ในวงเงิน ประมาณ ๑.๕ – ๑.๖ หม่ืนล้านบาท 
ต่อปี เช่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นจํานวนเงินประมาณ ๑.๖ หม่ืนล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๒       
เป็นจํานวนเงินประมาณ ๑.๕๗ หม่ืนล้านบาท โดยกรอบการทํางานในช่วง ๓ ปี ย้อนหลังได้มีเป้าประสงค์          
หรือตัวชี้วัดสําคัญของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการลงทุนในเร่ืองของงบประมาณ คือ           
องค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนที่ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคเอกชน                  
ในเชิงพาณิชย์ และในส่วนของการเกิดองค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย               
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับชุมชน สังคม และคุณภาพชีวิต  

  ส่วนการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษานั้นมีตัวชี้วัดที่ถูกกําหนด              
โดยหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง ซึ่งอาจารย์จะต้องทําภารกิจทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย           
และเป้าประสงค์ของการทํางานที่ทําให้เกิดผลในเร่ืองของการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นหลัก ดังนั้น จึงได้มี 
ความคืบหน้าที่จะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้
ผลสําเร็จมาจากการทํางานของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและสามารถนํานวัตกรรมหรืองานวิจั            
ยไปใช้ประโยชน์มากขึ้น แต่การดําเนินการดังกล่าวยังไม่เกิดผลสําเร็จ ซึ่งผู้ที่เก่ียวข้องกับการกําหนด
กรอบนโยบายการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศนั้นมีความพยายามที่จะบริหาร
จัดการงบประมาณเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งความเชี่ยวชาญและ
ความถนัดก็จะถูกสะท้อนออกมาเป็นรายกลุ่มและเม่ือจะเก็บผลสําเร็จของเม็ดเงินในภาพรวมของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจากการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยและนวัตกรรมในแต่ละปีนั้นก็ต้องวัดมา
จากการทํางานย้อนหลัง  

 นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาในการของการจัดสรรงบประมาณ          
เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะ Block Grant ซึ่งจะเป็นการจัดสรรงบประมาณให้อย่างต่อเนื่อง
แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะได้รับงบประมาณดังกล่าวในปีหน้าได้อย่างแน่นอนหรือไม่ เนื่องจากระบบ
การจัดสรรงบประมาณของประเทศเป็นระบบการจัดสรรให้ปีต่อปี ทั้งนี้ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์       
จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการทํางานของนักวิจัยไทยโดย
จําเป็นต้องสะท้อนให้เห็นว่า เป็นผลมาจากการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะมีทั้งงานที่เสนอจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่ไม่ได้นําไปใช้ และงานที่เสนอจดทะเบียนสิทธิบัตรและได้นําไปใช้แล้ว 
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    ๓.๓.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
     การอุดมศึกษาควรจะเป็นแกนหลักของประเทศในด้านการพัฒนา            
องค์ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่นวัตกรรม ซึ่งมีความสําคัญทั้งกรณีที่ประเทศไทยได้ใช้เป็นกลไก
ขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นวิธีการที่องค์กรคิดค้นข้ึนมาเพื่อประยุกต์ใช้
ทรัพยากรขององค์กรอย่างเต็มที่อันจะสร้างประโยชน์สูงสุด โดยใช้นวัตกรรมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ ซึ่งแม้ว่าขณะนี้ ประเทศไทย                
ยังเป็นกลุ่มประเทศท่ียังเป็นผู้ตามการเปลี่ยนแปลง แต่มีความท้าทายในการฉกฉวยความสําเร็จจาก           
การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงแรกจนกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีความโดดเด่นได้ ซึ่งในความเป็นจริง                
หากทุกภาคส่วนสามารถดําเนินงานด้านการวิจัยได้ก็จะเป็นผลดี แต่เนื่องจากขณะนี้เร่ืองดังกล่าว                
อยู่ในภารกิจของอุดมศึกษา ดังนั้น อุดมศึกษาจึงเป็นคําตอบที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ควรมี
การเชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคส่วนอื่น ๆ แต่ต้องปรับทิศทางให้เกิดความเหมาะสมและมีความชัดเจน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี 

   งบประมาณการดําเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาในช่วงระยะเวลา 
๕ ปี ที่ผ่านมานั้น ช่วงเริ่มต้นเม่ือปี ๒๕๕๙ ใช้งบประมาณจํานวน ๒.๕ หม่ืนล้านบาทต่อปี (รวมฐานเงินเดือน 
ของบุคคลากร) และต่อมาได้มีการปรับให้มีเฉพาะงบประมาณด้านการวิจัยเป็นจํานวนเงินประมาณ ๑.๕ 
หม่ืนล้านบาทต่อปี ซึ่งเม่ือพิจารณาแล้วก็เป็นจํานวนที่เพิ่มจากงบประมาณเดิมคิดเป็นร้อยละ ๐.๒ – ๐.๓ 
(ของ GDP) โดยปัจจุบันนี้งบประมาณด้านการวิจัยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๐.๔ (ของ GDP) และเป็นการลงทุน 
ของภาครัฐประมาณร้อยละ ๓๐ และการลงทุนภาคเอกชน อีกร้อยละ ๗๐ ทั้งนี้ การดําเนินภารกิจของ
หน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนวิจัยจะมุ่งเน้นการดําเนินตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ โดยการสร้าง
องค์ความรู้เพื่อนําไปสู่การสร้างนวัตกรรม ดังนั้น ตัวชี้วัดจึงพิจารณาจากองค์ประกอบทุกประเภท            
ตั้งแต่ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร หรืออื่น ๆ ซึ่งประเทศท่ีมีความเจริญ
จะมีตัวชี้วัดด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ที่สัมพันธ์กับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรงานวิจัย           
และนวัตกรรม และขณะนี้มีแต่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เท่านั้น ที่สร้างองค์ความรู้             
อย่างแท้จริงและสร้างตัวชี้วัดหลักสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ คือ ผลงานได้ตีพิมพ์เผยแพร่ และประเทศไทย
ยังอยู่ในช่วงที่เริ่มให้ความสําคัญกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรงานวิจัยและนวัตกรรม 
ทั้งนี้ มูลค่าทางธุรกิจซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในลักษณะ “high risk, 
high return, high income” ซึ่งค่อนข้างยากที่จะให้คําตอบว่าจะได้รับผลตอบแทนเมื่อใด 

   แต่ทั้งนี้ กระบวนการบริหารจัดการของหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
อาจเป็นส่วนช่วยย่นระยะเวลาตามกระบวนการเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ กระบวนการปรับตัวของการบริหารจัดการแนวใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตนั้น                
มีสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยที่สําคัญ คือ การเข้ามามีส่วนร่วมกันทั้งสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
หน่วยงานท่ีสนับสนุนทุนวิจัย ชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจร่วมกับกลุ่มบริษัทเอกชน
เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานและทํางานในบริษัทเอกชนภายในชุมชนนั้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการสร้าง           
องค์ความรู้ด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและได้รับการต่อยอดจากภาคเอกชนในพื้นที่  
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    ๓.๓.๓ สถาบันวิจัยพลังงาน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
     เนื่องจากจุฬาลงกรณ์สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนิน 
ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยครบทุกด้าน ซึ่งบางกรณีส่งผลเสียอันเนื่องมาจากข้อจํากัด 
ของทรัพยากรท่ีมีและไม่สามารถผลักดันให้ทุกองคาพยพของจุฬาลงกรณ์สถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับชาติได้ ดังนั้น จึงได้ปรับยุทธศาสตร์การดําเนินการโดยนําทรัพยากรที่ได้มาเพื่อเสริมสร้าง 
และพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดเด่นให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งขณะนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นงานวิจัย        
เพื่อสนองตอบกับเร่ืองสําคัญเก่ียวกับ Aging Society, Advanced Robotics, Smart City and Inclusive 
Community และ Food Energy and Water  โดยสถาบันวิจัยพลังงานจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งเป็น
โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมที่ประโยชน์สังคมส่วนรวม สําหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจ
เข้ารับการอบรม ซึ่งการดําเนินการส่วนหนึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจใหม่  

   งานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการควบคู่กัน แต่ขึ้นอยู่กับว่า 
ระบบของประเทศได้กําหนดแนวทางการดําเนินการไว้ในทิศทางใด ซึ่งขณะนี้อาจารย์ยังทํางาน              
ที่เน้นเร่ืองของเอกสารเป็นหลัก แม้แต่เร่ืองของการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการและการจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพนั้น ระบบก็กําหนดให้เน้นแต่เร่ืองของเอกสาร ซึ่งการทํางานวิจัยก็เน้น          
แต่เร่ืองของเอกสารเช่นกันและไม่ได้เน้นที่การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ซึ่งการให้ทุนวิจัยมีความคาดหวัง 
ต่อนักวิจัยค่อนข้างสูงโดยจะต้องทํางานวิจัยที่ขาดทุนไม่ได้ ดังนั้น นักวิจัยจึงเลือกทํางานในหัวข้อวิจัย           
ที่ง่ายเพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่จะขาดทุนเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับอนุมัติทุนวิจัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
ระบบก็มีผลทําให้นักวิจัยไม่กล้าที่จะทํางานในสิ่งที่ยากและท้าทาย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน  

    ดังนั้น หน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนวิจัยควรปรับแนวทางในการพิจารณา       
ความเหมาะสมในการพิจารณาให้ทุนวิจัยว่า ควรจะให้ทุนสําหรับงานวิจัยทุกเร่ืองที่มีความเสี่ยง                
ในการขาดทุนค่อนข้างน้อยแต่ได้ความคุ้มค่าไม่มากนัก หรือจะให้ทุนวิจัยที่ไม่คํานึงถึงความเสี่ยง            
ในการขาดทุนเป็นสําคัญแต่เน้นงานวิจัยที่เป็นสิ่งใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าตัวเงินที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ 
ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมที่จะนํางานวิจัยไปใช้นั้นจําเป็นต้องประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาดเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยให้เกิดความนิยมที่แพร่หลายเพิ่มข้ึน ประกอบกับภาครัฐ
ควรเพิ่มอัตราการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตงานวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง  

๓.๔ ข้อมูลความคิดเห็นของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) 
  การวิจัยต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศและสามารถนําไปต่อยอด

ในทางปฏิบัติได้ มิใช่เป็นไปเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 
ของโลกเท่านั้น และเนื่องจากงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มาจากคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้น สภาสถาบันอุดมศึกษาจึงควรส่งเสริมให้อาจารย์ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านให้สามารถ        
ทําหน้าที่ของตนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านการวิจัย  
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ประเด็นที่ ๔ “การปรับระบบการบริหารจัดการแนวใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ              
และประสิทธิผลในการบริหารและจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” 

๔.๑ ข้อมูลความคิดเห็นของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) 
 ผู้แทนภาคีเพื่อการศึกษาไทยได้เสนอข้อมูลเก่ียวกับความรวดเร็วในการดําเนินการ 

เพื่อการปรับตัวของอุดมศึกษาในด้านการบริหารจัดการแนวใหม่ตามแนวคิด (5P) ดังนี้ 
     - Point to Competencies : ดําเนินการบนพื้นฐานการตั้งคําถามว่า ทําแล้ว 
ผู้เรียนในทุกระดับ มีคุณภาพและสมรรถนะหรือไม่  
     - Personalize Learning : การดําเนินการบนพื้นฐานการสร้างการเรียนรู้            
ที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการ และตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
     - Positioning with New Paradigm : การดําเนินการต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
และบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของระบบการเรียนรู้และโลกสมัยใหม่                
โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด เช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนออนไลน์ เป็นต้น  
     - Partnership with Private and Communities : การดําเนินการเพื่อให้
เกิดความเข้าใจถึงความต้องการของภาคเอกชนและชุมชนให้เกิดการพัฒนาและต้องมีกลไกการดําเนินการ 
ที่ชัดเจน รวมทั้งมีแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เช่น แนวทางสหกิจศึกษา และทวิศึกษา          
แต่จะมีแนวทางอย่างไรให้สถาบันอุดมศึกษามีแรงบันดาลใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการทํางาน
ในลักษณะดังกล่าวได้ 
     - Probe with Sandbox Strategy : การดําเนินการในลักษณะสร้าง Model 
เพื่อการทดลองทํา ทั้งหลักสูตรการศึกษาและระบบกฎหมาย เพื่อทดลองจัดทําหลักสูตรการศึกษา            
ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งเม่ือผู้เรียนสําเร็จการศึกษาแล้วสามารถมีงานทําทันที  
        นอกจากนี้ เพื่อได้ มีตัวอย่างบทเรียนการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เช่น            
การทดลองทําของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละเขตหรือมณฑล              
โดยจะมุ่งเน้นการดําเนินการด้านการวิจัยและการทดลองในรูปแบบเฉพาะของตน พร้อมกับมีกฎหมาย          
ที่มีผลใช้บังคับเฉพาะแต่ละเขตหรือมณฑลเพื่อรองรับการดําเนินการ ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้า        
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ดังเช่น ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ พบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน              
มีการพัฒนาเทคโนโลยีในระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อยู่ในลําดับที่รองลงมา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําแนวคิดดังกล่าว
มาปรับใช้ได้ 

 ๔.๒ ข้อมูลความคิดเห็นของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) 
   การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการอุดมศึกษาเพื่ อจัดตั้ งเป็นกระทรวง                

ซึ่งดําเนินภารกิจด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น ควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ภาพรวม
และสอดคล้องกับภารกิจด้านการอุดมศึกษาอย่างแท้จริง และการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดํารง                       
ตําแหน่งในกระทรวงดังกล่าว ไม่ควรเน้นพวกพ้องหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมือง นอกจากนี้ 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษา ในกํากับของรัฐบางแห่งนั้น              
ได้ประสบปัญหาเก่ียวกับการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐ โดยเฉพาะงบประมาณสนับสนุน               
ด้านครุภัณฑ์ จึงเกิดข้อกังขาในแวดวงอุดมศึกษาว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพ            
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐแล้วนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าเจตนารมณ์หรือไม่หรือส่งผลเสียย่ิง
กว่าการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเช่นเดิม   
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  นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญเก่ียวกับเร่ืองธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
รูปแบบหรือกระบวนการเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วและส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอาจารย์นั้นเป็นหัวใจสําคัญ                    
ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจําเป็นจะต้องมีคุณสมบัติและวิธีการสอนที่ต้องสอดคล้องกับ               
แนวทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้ของนักศึกษา                   
โดยสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ทําให้นักศึกษามีความเข้าใจในสาระวิชาได้อย่างง่ายดาย 
และการสอนในห้องเรียนนั้นผู้เรียนต้องได้รับความรู้ในมิติที่ลึกกว่าการเรียนรู้จากระบบ e-Learning รวมทั้ง
อาจารย์ผู้สอนต้องสามารถเป็นต้นแบบด้านคุณงามความดีให้กับนักศึกษา ซึ่งแนวทางหนึ่งนั้นอาจกําหนด
กรอบคุณสมบัติส่วนหนึ่งของอาจารย์ เช่น ต้องเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้และความดีให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ การบริหารจัดการแนวใหม่นั้นต้องมองให้อยู่ในระบบนิเวศ 
(Ecosystem) คือ บนหน้าที่ และประโยชน์เดียวกัน ได้แก่  

    “Vision & Mission” สถาบันอุดมศึกษาคงไม่สามารถหลีกหนีเร่ืองของการจัดอันดับ 
คุณภาพการศึกษาในระดับโลก ซึ่งต่างต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาอยู่ในการจัดลําดับที่ดีที่สุดของโลก            
จึงส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยต้องกําหนดให้มียุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ด้านภาษาอังกฤษ           
และหากจะให้ส่งผลดีมากข้ึนก็ควรมุ่งเน้นด้านภาษาจีนด้วย นอกจากน้ี สถาบันอุดมศึกษามุ่งหมาย              
เพื่อการสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีงานทําโดยมีการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งการวิจัย
บางส่วนไม่สามารถนํามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ในการดําเนิน
พันธกิจเพื่อปรับเปลี่ยนให้คุณภาพงานวิจัยให้เป็นนวัตกรรมที่เกิดผลทั้งด้านตัวเงินและด้านผลกระทบ            
ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์เพื่อมนุษยชาติ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องการบุคลากรที่ มีความเก่ง                 
ด้านการสอน (Teaching Professor) เพื่อทําให้นักศึกษามีความเก่งไปด้วย ดังนั้น ในอนาคตจึงเห็นควรต้องมี 
บุคลากรในลักษณะดังกล่าว และเนื่องจากอัตราของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา              
มีจํานวนลดลง จึงขอเสนอให้อาจารย์ผู้สอนได้มีพันธกิจเพิ่มข้ึนจากเดิม คือ การทําหน้าที่เก่ียวกับ           
การเป็นที่ป รึกษาให้ กับภาคอุตสาหกรรมหรือองค์กรเอกชนเพื่อนําประสบการณ์ความรู้จริง             
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปสอนนักศึกษาให้มีความเก่งอย่างรอบด้าน  

    “CEO” ซึ่งเป็นผู้บริหารหรืออธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา จากการศึกษาข้อมูล       
ของ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงนั้น จะพบว่า ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาจะมาจากบุคคลภายนอกที่ได้รับการสรรหาเข้ามาซึ่งบุคคลดังกล่าวจะมีทักษะที่ดี           
และมีคณะที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งในความเป็นจริงสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งที่ไม่สามารถ         
สรรหาผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีที่มีความเป็นมืออาชีพได้ ดังนั้น ผู้บริหารหรืออธิการบดีสถาบัน 
อุดมศึกษาจึงควรมาจากภาคเอกชน หรือผ่านการทดสอบทางด้านความสามารถ และประสบการณ์              
ในเชิงบริหาร ประกอบกับผู้บริหารหรืออธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาควรจะมีวิสัยทัศน์ หรือ MAIO Culture 
อย่างน้อย ๔ ประการ ได้แก่  

    (๑) Mastery : ความเป็นนายแห่งตน ประกอบด้วย การเข้าใจความรู้สึกและเป้าหมาย 
ของตนเอง (Self Awareness) และการควบคุม ปกครอง และกํากับตนเอง (Self Regulation) 

   (๒) Altruism : มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   (๓) Integrity : ความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ใจ ความซื่อตรง และตรวจสอบได้ 
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    (๔) Originality : ความสามารถในการนําพาไปสู่ความแปลกใหม่ มีความเป็นผู้นํา 
และมีความคิดสร้างสรรค์ 
    “อาจารย์” เป็นบุคลากรท่ีมีความสําคัญที่เป็นต้นแบบของความเป็นผู้มีจิตวิญญาณ 
ความเป็นครูให้กับบัณฑิต ดังนั้น อาจารย์จึงจําเป็นต้องมีฉันทะซึ่งเป็นความพอใจและความหลงใหล (Passion)   
ในการเป็นผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ และต้องมีจิตวิญญาณ (Spirit) ความเป็นครูและอาจารย์ โดยมุ่งเน้น
การเรียนรู้เพื่อมุ่งหมายในการเข้าสู่เส้นทางของผู้ประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ บุคลากรในทุกระดับจําเป็นต้องใช้
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (มุ่งเน้นด้าน Search and Questioning Strategies) กับด้านภาษา 
(มุ่งเน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นภาษาที่สองและภาษาที่สาม) เป็นสําคัญ พร้อมกับต้องมีความเก่ง
ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความสามารถด้าน Research and Development Innovation และต้องเป็น 
Coaching Mentoring & Facilitator     
   “เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุน” จะต้องมีจิตบริการเป็นสําคัญ 
   “กฎหมายและธรรมาภิบาล” ต้องมีการยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหลัก      
และกฎหมายหรือลักษณะการปฏิบัติตามกฎหมายต้องมีวิธีการที่ยืดหยุ่นผ่อนปรนเพื่อให้กลไกต่าง ๆ 
สามารถดําเนินการได้ 
   “สถานที่และสิ่งเอื้ออํานวย” ปัจจุบันนี้อาคารเรียนอาจไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นที่สุด 
ยกเว้นห้องทดลองปฏิบัติการ โดยมีการปรับเปลี่ยนเป็น Virtual Classroom, Virtual Library หรือผนวกการใช้
เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ร่วมด้วย ประกอบกับวิชาหลักทั่วไปท่ีสอนในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
มีลักษณะคล้ายกัน จึงควรให้มีการจัดทํา Digital Learning Platform เพื่อลดความสิ้นเปลืองในด้านต่าง ๆ 
ส่วนสถาบันอุดมศึกษาที่มีเอกลักษณ์ของตนจึงค่อยสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะของตน      
ให้มีความแตกต่างออกไป ประกอบกับควรจัดทํา Knowledge Management (KM) โดยรวบรวมและจัดทํา      
แนวทางการบริหารความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดการต่อยอดขององค์ความรู้ และนําความรู้         
ไปใช้ประโยชน์จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบันอุดมศึกษา 
   “ผู้ เรียน” ซึ่ งหมายถึ งนิสิตและนักศึกษา โดยจําเป็นต้องขยายฐาน             
ผู้เรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเพศอายุ และวุฒิการศึกษา               
(เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดทําโครงการสัมฤทธิบัตร โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไปทั้งวัยทํางาน และผู้สูงวัย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ เช่น ผู้ต้องขัง และผู้พิการ               
(ทางหูและตา)๑๖ เข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีกําหนดระยะเวลาเรียนและต้องผ่านการสอบ                    
วัดผลเพื่อได้รับประกาศนียบัตรและสามารถใช้สะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาในการเข้าศึกษาต่อ              
ในระดับปริญญาตรี)  

  “หลักสูตร” ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาได้จัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งการจัดการศึกษาในบางหลักสูตรจําเป็นต้องจําแนก              
ให้มีหลักสูตรที่สามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน และหลักสูตรที่จําเป็นต้องเรียนในห้องเรียนของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งต้องเน้นให้มีหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน            
ได้อย่างแท้จริง (Just In Time Training)  ซึ่งบางส่วนควรดําเนินการในลักษณะของการสะสมหน่วยกิต
                                                            
๑๖ http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN3.html, ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สํานักการศึกษาต่อเนื่อง  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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เพื่อนําไปต่อยอดในการเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาเพื่อตอบสนองแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต             
และหลักสูตรการศึกษาที่ฝึกทักษะร่างกาย (Skills-based Training) เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเพิ่มโอกาส     
ความร่วมมือจากต่างประเทศหรือภาคเอกชนจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานวิจัยเพื่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการใช้งานได้จริงหรือจัดทําหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้ความรู้ในด้านที่เก่ียวข้อง        
แก่ผู้เรียนในสถานประกอบการหรือองค์กรเอกชน โดยไม่ต้องเดินทางมาศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษา               
ซึ่งการจัดทําหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยเรื่องของการขยายฐานผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง 

๔.๓ ข้อมูลความคิดเห็นของส่วนราชการที่ดําเนินภารกิจที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูป
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 ๔.๓.๑ กระทรวงแรงงาน  
    - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
        เห็นควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามาร่วมสร้างเครือข่ายกลไก             

ประชารัฐเพิ่มขึ้น เนื่องจากเครือข่ายกลไกประชารัฐเป็นแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้ทุกภาคส่วน                 
มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ (ผู้ใช้ผลผลิตการอุดมศึกษา) และผู้ประกอบอาชีพ                  
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะมีความเข้าใจถึงความต้องการของสถานประกอบการเพื่อสามารถผลิตบัณฑิต                  
ให้มีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง                 
ในการช่วยลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิต 

 ๔.๓.๒ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    - สํานักงานปลัดกระทรวง 
         การอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นถึงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

เพิ่มข้ึนและเห็นควรให้มีการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ ให้มากขึ้น           
โดยเฉพาะกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีที่มีความจําเป็น    
ต่อการดํารงชีวิต นอกจากนี้ เห็นควรต้องเพิ่มสัดส่วนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริม 
แนวทางการออกแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว 
จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณสนับสนุนจํานวนมาก (ควรเพิ่มการสนับสนุนงบประมาณ       
เป็นระดับร้อยละ ๑ ของ GDP แต่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับร้อยละ ๐.๗ – ๐.๘ ของ GDP) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม 
ให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสทํางานวิจัยในโครงการใหญ่ ๆ ที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งเร่ืองดังกล่าวจะสามารถดําเนินการได้อย่างเด่นชัดเม่ือมีการร่วมดําเนินงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดําเนินงานของกระทรวงที่ดํ าเนินภารกิจ                     
ด้านการอุดมศึกษา ซึ่งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะนําพา
ประเทศให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ดังนั้น จึงจําเป็นต้องเสริมสร้างทักษะหรือคุณลักษณะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนทุกกลุ่ม ประกอบกับต่อจากนี้ไปปริมาณหรือความนิยมของผู้เรียนที่มี             
ต่อการศึกษาในระบบ (formal Education) โดยมุ่งหมายเพียงเพื่อให้ได้รับปริญญาบัตรนั้นจะมีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากองค์ประกอบที่มีอยู่ในระบบการศึกษาในปัจจุบัน ทั้งหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนยังไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัย หรือหากจะมีการปรับเปล่ียนก็จําเป็นต้องใช้
ระยะเวลานานจนเกิดผลลัพธ์ที่เสื่อมประสิทธิภาพ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาอาจเตรียมความพร้อม               
โดยจัดระบบต่าง ๆ ไว้รองรับกับระบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เช่น การจัดทํา
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หลักสูตรการศึกษาระยะส้ัน และจัดระบบ ธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ซึ่งจะส่งผลให้          
การจัดทําหลักสูตรการศึกษามีความยืดหยุ่นและทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการทักษะเพื่อรองรับ
กับศตวรรษที่ ๒๑ และการประกอบอาชีพในอนาคต 

     - สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ           
(สวทน.)  

     ควรส่งเสริมเร่ืองการจัดทํา Platform Innovation ซึ่งเกิดมาจากการระดม 
ความคิดเห็นจากบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากมีความสําคัญหลายประการ          
และยังเป็นส่วนช่วยทลายกรอบความคิดหรือพฤติกรรมของการยึดติดหรือไม่ยอมแลกเปลี ่ยนข้อมูล        
หรือองค์ความรู้ระหว่างกันภายในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ ข้อเสนอเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตร
การศึกษา วิธีการสอน และกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อประโยชน์            
ในกรณีที่ผู้จบการศึกษาจะต้องไปทํางานในสถานประกอบการและการสร้างศักยภาพให้แก่บัณฑิต             
เพื่อเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเองนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ            
แก่นักศึกษาว่า การดําเนินธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จนั้นควรดําเนินแนวทางอย่างไร  

 ๔.๔ ข้อมูลความคิดเห็นของท่ีประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.)  
    - ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  

    เนื่องจากในปัจจุบันผู้เรียนบางส่วนไม่ได้ประสงค์ที่จะศึกษาเพื่อได้รับเพียง 
ปริญญาบัตรเท่านั้น แต่ผู้ เรียนมีความประสงค์ที่จะศึกษาในเฉพาะวิชาที่สนใจและเรียนได้ผลดี          
แต่เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้แล้วทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี จึงเป็นสิ่งที่ปิดก้ันการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ         
ของผู้เรียน จึงเห็นควรให้มีการบูรณาการการจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จําเป็น โดยปรับ
หลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดให้ผู้เรียนในสาขาวิชานั้นต้องเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น   
และทลายกําแพงของความเป็นสาขาวิชา  

    - ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปขมท.) 

   (๑ ) กรณีปัญหาสถาบันอุดมศึกษาถูกตัดลดงบประมาณน้ันส่งผลกระทบ           
ต่อเนื่องไปถึงการบริหารงานในระดับคณะ เม่ืองบประมาณการจ้างอัตราบุคลากรในสายสนับสนุนไม่เพียงพอ                   
จึงจําเป็นต้องใช้เงินรายได้ของคณะน้ันเอง และบางกรณียังมีมุมมองว่า การจ้างบุคลากรในสายสนับสนุน        
ยังไม่จําเป็น จึงมีการผลักดันให้มีการบรรจุบุคลากรในสายวิชาการแทน ส่งผลให้คณะต้องหาเงินรายได้      
เพื่อจ้างบุคลากรในสายสนับสนุนเป็นรายวัน และเมื่อจํานวนนิสิตและนักศึกษาลดลงก็ส่งผลให้รายได้         
ลดลงตามไปด้วย จึงต้องดึงงบประมาณสะสมของคณะมาใช้เป็นประจําในทุกปี ปีละกว่า ๑๐ ล้านบาท                 
ซึ่งหากยังแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้ภายในระยะเวลา ๔ – ๕ ปี นับต่อจากนี้ ก็อาจจะต้องแก้ไขปัญหา           
โดยการยุบคณะ 
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    (๒ ) ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ เรียน            
ให้มีองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาว่า ภาครัฐมีศักยภาพที่สามารถจะจัดตั้งหน่วยงาน                
เพื่อดําเนินการจัดฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรที่หลากหลายให้กับประชาชนทุกช่วงวัยและทุกอาชีพ               
ตามความเหมาะสมและมอบประกาศนียบัตรเม่ือสําเร็จหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ หากประเทศ              
มีทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพที่ดีจะนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และประเทศชาต ิได้อย่างย่ังยืน  
  ๔.๕ ข้อมูลคิดเห็นของภาคอุตสาหกรรม 
  - สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงซึ่งดําเนิน
ภารกิจด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปอย่าง
มีทิศทางที่ชัดเจนข้ึน และสามารถผลิตกําลังคนให้มีศักยภาพอย่างหลากหลายเพื่อรองรับกับการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาว่า สามารถ          
เป็นผู้นําด้านวิชาการและผู้นําทางความคิด ซึ่งหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมเป็นหน่วยที่ใช้บัณฑิต         
สามารถให้ข้อมูลความคิดเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของสถานประกอบการและการแก้ไขปัญหา               
ที่เกิดขึ้นผ่านระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเพิ่มพูนคุณสมบัติที่มีโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ (Human 
Resource Development: HRD) เช่น การจัดฝึกอบรม เป็นต้น แต่การดําเนินการดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างย่ังยืน เนื่องจากมีปัจจัยแทรกซ้อนเข้ามาเปล่ียนแปลงอย่างตลอดเวลา สถาบันอุดมศึกษา
จําเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัยที่เกิดข้ึนและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว  
 แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะมีการจัดหลักสูตรการศึกษาในสาขาต่าง ๆ                  
อย่างหลากหลายและผสมผสานในลักษณะสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) อย่างไรก็ตาม ควรให้
ความสําคัญกับการจัดหลักสูตรการศึกษาในสาขาหลัก เนื่องจากจะส่งเสริมให้บัณฑิตได้มีองค์ความรู้     
ในเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) ในปัจจุบันนั้นยังจําเป็น        
ต้องเสียงบประมาณในการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถ             
ต่อยอดผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงจริง  

   จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ปัจจุบันนักศึกษาไม่ค่อยให้ความนิยมกับความรู้
ด้าน Pure Science ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่มีความสําคัญส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรพิจารณาหาแนวทางการส่งเสริมและให้ความสําคัญ                 
พร้อมกับจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากการดําเนินแนวนโยบายแห่งรัฐให้เกิดความชัดเจน เช่น 
ภาครัฐต้องส่งเสริมและการขยายโอกาสการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์           
ให้เหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกําลังคนของไทยทั้งความรู้ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี                   
และความรู้สํานึกรับผิดชอบ เพื่อให้กําลังคนของไทยมีศักยภาพสามารถพัฒนาประเทศ และยังสามารถ
ทํางานในต่างประเทศได้อย่างม่ันคงและมีความก้าวหน้า ดังเช่น สิงคโปร์ และอินเดีย โดยเร่ิมต้นดําเนินการ
ขยายบทบาทการให้บริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ กับพลเมืองในภูมิภาคอาเซียน               
และประเทศเพื่อนบ้านรอบอาเซียน   
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  นอกจากนี้  ได้รับทราบข้อมูลว่า ประเทศญี่ ปุ่นและอินเดียได้จัดตั้ งสถาบัน               
หนังสือแห่งชาติโดยให้มีการจัดแปลหนังสือที่มีประโยชน์และมีคุณค่าของประเทศต่าง ๆ เป็นภาษา           
ของชนชาติตน พร้อมกับสอดแทรกสาระความรู้ที่จําเป็นและเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละภูมิภาค 
จากน้ันได้นําไปไว้ในห้องสมุดประจําหมู่บ้านเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับชุมชนได้อย่างย่ังยืน              
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับภารกิจของอุดมศึกษาที่สามารถเข้ามาช่วยพัฒนาความรู้
ให้กับชุมชน        

    
ประเด็นที่ ๕ “การปรับบทบาทและภารกิจของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่าง ๆ เพ่ือรองรับ 

กับการสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพทุกช่วงวัยซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาที่มีความย่ังยืน” 
๕.๑ ข้อมูลคิดเห็นของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) 

  เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา          
โดยมีภารกิจสําคัญในการให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ินและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการและการประกอบอาชีพ             
ของท้องถิ่นและชุมชนแต่ปัจจุบันได้มีการรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลาง ส่งผลให้การบริหารงานของ
วิทยาลัยชุมชนไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังได้รับการจัดสรรงบประมาณ                   
ที่ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงขอเสนอให้วิทยาลัยชุมชนมีอํานาจในการบริการจัดการ โดยมีสภาวิทยาลัยชุมชน
ที่ดําเนินการโดยชุมชนแต่ละแห่ง พร้อมกับควรจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอให้กับวิทยาลัยชุมชน
โดยตรงหรือจัดสรรผ่านไปยังจังหวัด พร้อมกันนี้หน่วยงานส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
เพิ่มเติมกรณีจําเป็นที่ต้องส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง  

 ๕.๒ ข้อมูลความคิดเห็นของส่วนราชการที่ดําเนินภารกิจที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูป
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(สวทน.) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีความพร้อมด้านองค์ความรู้              
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาในรูปแบบ Informal Education มากข้ึน 
โดยร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมดูแลเรื่องการจัดทํา
และพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะส่งเสริมการดําเนินบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา      
ในด้านการยกระดับคุณภาพบุคคลในวัยทํางานและสามารถทํางานได้จริง 

 ๕.๓ ข้อมูลคิดเห็นของหน่วยงานที่ดําเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา 
   - สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
    ปัจจ ุบ ันสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาได ้เข ้าไปดําเน ินงานในหลากหลายพื ้นที่            

โดยมีประเด็นที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์กับพื้นที่ที่ชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ทํางานใกล้ชิด
กับจังหวัดจะมีการกําหนดแผนงานหรือกิจกรรมที่ทําร่วมกัน และในช่วง ๑ - ๒ ปีที่ผ่านมาพบว่า           
มีโครงการเด่นหลายโครงการ และพิจารณาว่า หากสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความสําคัญกับการแปลง
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องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อนําไปใช้ประโยชน์กับพื้นที่และสอดคล้องกับการทํางานเชิงยุทธศาสตร์
ของจังหวัดมากขึ้นก็จะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนภารกิจเพื่อรองรับกับการปรับตัว
เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างหลากหลายและมีความโดดเด่นมากข้ึน 

  ๕.๔ ข้อมูลคิดเห็นของหนว่ยงานที่ดําเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา 
     - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

   เสนอให้มีกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจที่ชัดเจนทั้งกลุ่มวิจัยข้ันสูง            
หรือกลุ่มเฉพาะทางนั้นควรจัดตั้งเป็น World Class Research เพื่อเป็นผู้นําในการสร้างองค์ความรู้             
เพื่อนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างแท้จริง และกลุ่มระดับชาติ National ที่เน้นการสอนระดับปริญญาตรี            
ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการก็จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี          
รวมทั้งกลุ่มระดับชุมชน เช่น วิทยาลัยชุมชน ซึ่งการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินก็จําเป็นต้องใช้งานวิจัย                
โดยวิทยาลัยชุมชนจะมีส่วนช่วยทํางานด้านการพัฒนาบุคลากรและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งชุมชนน้ัน                
มีความสําคัญในการเป็นฐานของเมือง เมืองเป็นฐานของประเทศ และประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งของโลก 
ดังนั้น จึงจําเป็นต้องดูแลและให้การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชนให้สามารถทําหน้าที่
ของตนอย่างชัดเจนและเป็นลําดับข้ันตอน 

 
ประเด็นที่ ๖ การเร่งยกระดับศักยภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้ทัน                

ต่อการเปลี่ยนแปลง                     
 ๖ .๑ ข้อมูลความคิดเห็นของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) สถาบันอุดมศึกษา                 

ซีเอ็มเคแอล (CMKL University)   
การยกระดับให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเป็นสถาบันในฝันในอันจะสามารถ

สร้างสรรค์งานวิจัยชั้นสูงที่สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์การพัฒนา             
ประเทศ สามารถผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นนักวิจัย                    
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ยั่งยืนให้กับประเทศ อาจดําเนินการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ของ Industrial Hospitals โดยมีบริษัทที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมาตั้งศูนย์ธุรกิจ           
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งจะส่งผลให้นักวิจัยได้ทํ างานบนโจทย์จริง สามารถพัฒนานวัตกรรม                      
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ตอบรับความต้องการในเชิงพาณิชย์ได้อย่างตรงจุดใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์           
ต่อภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ 
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับทุนเรียนฟรีแบบไม่มีมีข้อผูกมัด มีการจัดสรรทุนสําหรับ 
เดินทางไปทําวิจัยในต่างประเทศ มีอาจารย์ที่ป รึกษาที่ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ                   
ดึงดูดอาจารย์ผู้สอนที่มีชื่อเสียงด้านงานวิจัยในระดับโลกและมีประสบการณ์การทํางานร่วมกับบริษัท 
ชั้นนําของโลกทั้ง Google  Facebook และ Adobe มาช่วยสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศ ควรดึงคนเก่งจากทั่วโลกมาทํางานในประเทศไทย โดยเฉพาะด้าน Computer Science   
ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาควรมีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและมีความทันสมัย 
พร้อมกับมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และที่สําคัญควรมี         
การจัดทําห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ซึ่งผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ทั่วโลก  



- ๕๓ - 
 

แต่ทั้งนี้ การเป้าหมายให้สถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
ของไทยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดีมีคุณภาพทัดเทียมสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับโลกนั้น ต้องได้รับ   
การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้การดําเนินกระบวนการเกิดผลสําเร็จในการร่วมดําเนินการกับ
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจําเป็นต้องร่วมมือกับบริษัทที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกันจะย่ิงช่วยยกระดับให้การศึกษาวิจัยที่อยู่
ร่วมกับพื้นที่อุตสาหกรรมนวัตกรรมชั้นสูง สามารถตอบสนองตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
รวมถึงเชื่อมต่อองค์ความรู้ไปสู่สินค้าหรือบริการทําให้สามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วตามพฤติกรรม             
ของผู้บริโภค อันจะเป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้ม่ันคง 
 ๖.๒ ข้อมูลความคิดเห็นของที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.)  

 - ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
(ปขมท.)  

 ปัจจุบันปัญหาของบุคลากรสายสนับสนุนค่อนข้างมีความซับซ้อน  เช่น         
กรณีการไม่สามารถรักษาบุคลากรสายสนับสนุนที่ มีความเก่งไว้ได้ ด้วยเหตุผลเร่ืองของลักษณะงาน                
และค่าตอบแทนที่ไม่ค่อยแตกต่างจากระบบข้าราชการ ดังนั้น บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเก่งส่วนใหญ่
โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้หันเห             
ความสนใจไปสอบเป็นข้าราชการประจําในหน่วยราชการและองค์กรภาคเอกชนอื่น เนื่องจากได้รับ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงคล้ายกับเป็นสถานที่ฝึกงานเท่านั้น                   
ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเน่ืองและส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถรับบุคลากร        
สายสนับสนุนเข้ามาดําเนินงานได้ทันกับที่อัตราว่างลง กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนที่ มีจึงยังอาจ                  
ไม่เข้มแข็งและยังไม่สามารถช่วยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเต็มกําลัง สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง
จําเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยขอให้อาจารย์ช่วยทํางานในสายสนับสนุนด้วยซึ่งส่งผลให้เป็นการเพิ่มภาระงาน
กับอาจารย์ จึงขอเสนอให้มีข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวอย่างจริงจัง 

 ทั้งนี้ ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน            
ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษานั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีงบประมาณเพียงพอ                      
ก็จะสามารถผลักดันให้บุคลากรในสายสนับสนุนที่มีอยู่สามารถพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ได้ 
แต่หากจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องจัดควรจัดตั้งองค์กร                 
เพื่อทําหน้าที่ ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรในสายสนับสนุน           
ของสถาบันอุดมศึกษา 

- ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  
 ผู้ที่ ได้รับการบรรจุให้ดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่        

จะมีความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนกับการทุ่มเทเวลาให้กับการทํางานนั้น อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับค่าตอบแทน             
และผลประโยชน์ที่ได้รับน้อยกว่าพนักงานที่ทํางานในบริษัทเอกชน  
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  นอกจากนี้ การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการเพื่อความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ         
ของคณาจารย์ก็มีความยากลําบาก เนื่องจากอาจารย์ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการต้องมีสัดส่วน            
การร่วมรับผิดชอบในผลงานวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดในประกาศ ก.พ.อ.           
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งผลให้ได้งานวิจัยชิ้นเล็กเป็นส่วนใหญ่ และไม่เกิดการบูรณาการร่วมกัน 
ทางวิชาการระหว่างอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกิดประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์งาน               
ที่มีคุณค่าต่อประโยชน์ส่วนรวมในระดับประเทศ และอาจยังส่งผลให้ไม่มีอาจารย์ทําหน้าที่ เป็น                    
อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เนื่องจากพิจารณาว่า เป็นการเสียเวลาและควรใช้
เวลาดังกล่าวมาทํางานด้านการวิจัยเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการจะได้ประโยชน์มากกว่า ทั้งนี้ การกําหนด 
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการไว้อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา                      
มีความเดือดร้อนเนื่องด้วยมีข้อจํากัดในการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะลักษณะของงาน                    
ที่จะขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสายศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                   
แม้ว่าอาจารย์นั้นจะมีผลงานในระดับชาติก็ตาม  

 ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอปรับหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นและการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการที่เน้นถึงการมีส่วนร่วมต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ จึงนํามาขอตําแหน่งทางวิชาการนั้น
เป็นอุปสรรคสําคัญในการทํางานร่วมกันเพราะในบางศาสตร์งานวิจัยที่ดีมีคุณค่าต้องเกิดจากการร่วมมือ
ของคนในที่ต่าง ๆ อาจมากกว่า ๑๐๐ คน ถ้าจะให้ได้ร้อยละ ๕๐ งานวิจัยที่ดีดังกรณีนี้จะนํามา             
ขอตําแหน่งไม่ได้ ดังนั้น จึงควรปรับเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาซึ่งอาจพิจารณาถึงการเผยแพร่เอกสาร
ทางวิชาการของผู้ขอและจํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและการอ้างอิงบทความ
เหล่านั้นในรูปแบบของดัชนี H-index เป็นต้น หรือเป็นงานวิชาการที่ไม่ใช่ผลงานวิจัยแต่เป็นผลงานที่มี
การบูรณาการความรู้ที่หลากหลาย หรือเป็นผลงานที่เกิดจากการรับใช้สังคมและชุมชนซึ่งเป็นผลงาน
ของอาจารย์อย่างแท้จริงเพื่อให้อาจารย์มีขวัญกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพงานทางวิชาการในเส้นทาง
ของตนและมีความเจริญ ก้าวหน้าทางสายอาชีพให้ทันกับช่วงเวลาที่กําหนดในการเสนอขอตําแหน่งทาง
วิชาการในแต่ละระดับและระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญาจ้าง  
   ประกอบกับในปัจจุบันหลักเกณฑ์การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการจะมุ่งเน้น
ความสําคัญกับผลงานด้านวิจัยมากกว่าความเชี่ยวชาญด้านการสอน ทั้งที่การพัฒนาการเรียนการสอน
และการสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ มีคุณภาพนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ของอาจารย์             
ผู้ทําการสอนและได้เสนองานวิจัยในชั้นเรียนที่ มีคุณภาพและนําสิ่งที่ได้มาปรับปรุงเอกสารการสอน             
ให้มีคุณภาพ ดังนั้น ควรมีตําแหน่งวิชาการด้านการสอนด้วย ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่เฉพาะด้านการวิจัย            
เพียงอย่างเดียว  
   นอกจากนี้ ยังมีกรณีการจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาในลักษณะ 
Block Grant และหากสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถบรรจุบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งได้เต็มกรอบอัตรากําลัง 
สํานักงบประมาณจะตัดงบประมาณในส่วนที่สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นไม่สามารถบรรจุได้ เต็ม            
กรอบอัตรากําลัง ซึ่งในทางปฏิบัติสถาบันอุดมศึกษานํางบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านอื่นแล้ว จึงเห็นควรว่า เม่ือสํานักงบประมาณได้ตัดลดงบประมาณด้านบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
แห่งใดแล้วก็ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นเพื่อให้นําไปใช้           
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บริหารจัดการในด้านอื่นที่มีความจําเป็น ซึ่งกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ        
หลายแห่งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีแนวโน้มว่า 
สถาบันอุดมศึกษาจะถูกตัดลดงบประมาณด้านการวิจัยลงในทุกประเภท ซึ่งเร่ืองดังกล่าวได้ขัดแย้ง                 
กับแนวทางการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ    
      ทั้งนี้ อัตราการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยียังมีจํานวนน้อย และบางส่วนยังคาบเก่ียวกับปัญหาการแย่งงานของบุคลากรในสายมนุษยศาสตร์              
และสังคมศาสตร์ เช่น เภสัชกรจะเปลี่ยนเป็นผู้แทนจําหน่ายยาประเภทต่าง ๆ (เซลล์ขายยา)              
เนื่องจากจะได้รับค่าตอบแทนที่ดีกว่า ดังนั้น จึงควรเพิ่มอัตราการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้มีจํานวนที่เพียงพอเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต             
รวมทั้งพิจารณาว่า ปัจจัยที่จะส่งผลให้บุคลากรในสายสนับสนุนมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
อาจค่อนข้างยาก หากระบบและวัฒนธรรมยังเป็นไปในรูปแบบเดิม แต่ทั้งนี้ หากกฎหมาย ระเบียบ           
และข้อบังคับที่ เก่ียวข้องได้ถูกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดแล้วบุคลากรในสายสนับสนุนก็พร้อม                    
ที่จะปรับเปลี่ยนตามทันที แต่ในส่วนของอาจารย์จะปรับเปลี่ยนได้เฉพาะกลุ่มอาจารย์ที่มีความเก่ง               
และมีความสามารถที่โดดเด่น ทั้งนี้ การอุดมศึกษาของไทยจําเป็นต้องกําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่า  
การอุดมศึกษาจะปรับเปล่ียนเพื่อการอยู่รอดเพียงเท่านั้นหรือไม่และการแข่งขันศักยภาพด้านเทคโนโลยี
และด้านวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่มีพื้นฐาน
ความเจริญก้าวหน้าสูง เช่น สิงคโปร์ นั้น แนวคิดในการดําเนินการในทิศทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่                
จึงเห็นควรเสนอให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเน้นเฉพาะการแข่งขันด้านศักยภาพที่ เป็นจุดแข็ง                     
ของประเทศถึงจะสร้างโอกาสของการอยู่รอดได้ พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพในด้านที่เป็นจุดอ่อน            
ให้เป็นจุดแข็งควบคู่กัน  

 
ประเด็นที่ ๗ ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์          

ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา  
๗.๑ ข้อมูลความคิดเห็นของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เนื่องด้วยครูผู้สอนและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนท่ัวประเทศมีจํานวนน้อย 
(ประมาณ ๓๑๙ คน) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดมาตรฐานอาจารย์
ประจําหลักสูตรนั้นต้องมีความรู้ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้บัญญัติ 
ให้อาจารย์ผู้สอนในระดับต่ํากว่าปริญญาจําเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ดังนั้น เม่ือวิทยาลัยชุมชน                
ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนที่มีความรู้ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนหรือถ่ายทอดวิชาความรู้                  
เช่น วิทยาลัยชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยทําสอนให้กับคนในชุมชน ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนของ
วิทยาลัยชุมชนท่ีทําการสอนเพื่อการพัฒนาอาชีพในชุมชนน้ัน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามท่ี                    
กฎหมายบัญญัติ และไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 
นอกจากนี้ วิทยาลัยชุมชนมีระบบการดําเนินงานที่ไม่ยืดหยุ่นลักษณะคล้ายกับระบบราชการ ดังนั้น             
จึงควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมให้              
การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  ๗.๒ ข้อมูลความคิดเห็นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย            
ขอเสนอความเห็นเพื่อให้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับการสนับสนุนด้านการบริหาร
จัดการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกับการให้การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษา    
ในกํากับของรัฐ  

 ๗.๓ ข้อมูลคิดเห็นของส่วนราชการที่ดําเนินภารกิจที่ เก่ียวข้องกับการปฏิรูป
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  ๗.๓.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  - สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 

       ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์           
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของการเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการให้เกิดความยืดหยุ่นจากหลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดเดิมที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการ
และเป็นผู้ดําเนินการเอง หรือถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วม      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในเร่ืองนั้น เป็นการไม่เปิดโอกาสให้ผู้ขอสามารถร่วม
ทําผลงานทางวิชาการที่หลากหลายในเชิงสหสาขาวิชาเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ทางวิชาการระหว่าง                 
องค์กรหรือหน่วยงาน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้เพื ่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม              
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  
   ๗.๓.๒ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       - สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แห่งชาติ (สวทน.)  
       ควรปรับในเร่ืองของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับสถาบัน 
อุดมศึกษาจาก Supply-Side Financing เป็น Demand-Side Financing โดยต้องจัดสรรงบประมาณ
ให้เป็นไปตามรายหัวของผู้ เรียนและตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ซึ่งจะสามารถใช้งบประมาณ             
เป็นส่วนช่วยในการกํากับมาตรฐานการศึกษาโดยไม่จําเป็นต้องออกกฎหรือระเบียบมาใช้บังคับมากมาย  
  ๗.๔ ข้อมูลความคิดเห็นของที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.)  
     - ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
(ปขมท.) 

 เสนอความเห็นซึ่งมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอ          
ต่อการบริหารจัดการและกําลังเป็นปัญหาสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา            
ของรัฐซึ่งงบประมาณถูกตัดให้ลดลงโดยเหตุเกิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งตําแหน่งข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษาได้ถูกยุบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดจ้างพนักงานราชการทดแทนอัตรา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการออกนอกระบบ โดยภาครัฐจะคืนเงินมาให้ในอัตรา           
๑.๗ หรือ ๑.๕ (ในลักษณะ Block Grant) ตามสายงาน และให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณาจัดสรร
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บัญชีอัตราเงินเดือนและจัดสวัสดิการได้เอง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการบรรจุหรือจ้างบุคคล
จํานวนไม่มากแต่ให้อัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนสูงซึ่งส่งผลให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ แต่ต่อมา              
สํานักงบประมาณได้กําหนดวิธีดําเนินการที่แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือ เม่ือสถาบันอุดมศึกษาได้รับ            
จัดสรรงบประมาณแล้วไม่สามารถบรรจุบุคลากรได้เต็มกรอบอัตรากําลังก็จะถูกตัดลดงบประมาณ                   
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งถูกตัดงบประมาณเป็นจํานวนเงิน ๒๐๐ – ๓๐๐ ล้านบาท โดยไม่มี              
การจัดสรรงบประมาณในส่วนอื่นให้เพิ่มเติม ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งทําความเข้าใจ
กับสํานักงบประมาณเพื่อกําหนดกรอบและวิธีการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับระบบการบริหาร
จัดการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นอื่น  
 (๑) ข้อคิดเห็นของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศต่อประเด็น                 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนให้เชื่อมโยงกับสังคมและชุมชนตามกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา           
โดยใช้กลไกของอุดมศึกษาทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระและบริบทตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General 
Education) นั้น  เป็นสิ่ งสําคัญเนื่องจากรายวิชาศึกษาทั่ วไปเป็นองค์ประกอบหน่ึงของหลักสูตร             
ระดับปริญญาตรี และเป็นรายวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน แต่เนื่องจาก ในกระบวนการ
จัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษานั้นยังพบอุปสรรคสําคัญหลายประการ                      
เนื่องด้วยห้องเรียนมีขนาดใหญ่ แต่จํานวนอาจารย์และบุคลากรในสายสนับสนุนวิชาการซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบมีจํากัด รวมทั้งทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้การพัฒนา
ทักษะผู้เรียนเพื่อให้เป็นไปตามที่มุ่งหมายไว้นั้นเป็นไปได้ยาก 
  ดังนั้น จึงขอเสนอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ 
ต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกหลักสูตร นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาควรร่วมมือกันเพื่อเปิดสอนในรายวิชา
เลือกเสรีเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดเพื่อเสริมศักยภาพของตนให้ดีขึ้น 
รวมทั้งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีหน่วยงานกลางเพื่อทําหน้าที่จัดระบบการลงทะเบียน                    
และให้คําแนะนําแก่ผู้เรียนให้สามารถเลือกเรียนในชุดวิชาเลือกเสรีของแต่ละสาขาวิชาได้อย่างสะดวก
เหมาะสมตามความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์ความรู้ข้ามสาขาวิชา              
ซึ่งจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ตามที่มุ่งหมายไว้ และผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้               
ในระดับอุดมศึกษาไปใช้พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป   

(๒) ข้อคิดเห็นของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยต่อประเด็นที่อุดมศึกษาจําเป็น         
ต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยจําเป็นต้องบูรณาการทุกศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันนั้น                    
ซึ่งในความเป็นจริงของโลกยุคปัจจุบันนั้น แรงงานในสถานประกอบการจําเป็นต้องมีความสามารถใน
การทํางานที่หลากหลายหรือกว้างขวางกว่าความรู้ที่ได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองได้สําเร็จ
การศึกษา เช่น สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แต่สามารถทํางานเป็นตัวแทน
จําหน่ายหรือสามารถทํางานในฝ่ายจัดซื้อได้  ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องส่งเสริมให้นักศึกษา              
ได้มีความรู้อย่างหลากหลายในแต่ละสาขาวิชาเพื่อรองรับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งกรณีดังกล่าวจะช่วยลด 
ปัญหาการว่างงานของบัณฑิตและจากผลสํารวจ พบว่า บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์
จะมีอัตราว่างงานจํานวนมาก เนื่องจากมีความต้องการทํางานด้านวิชาการหรือเป็นอาจารย์ และหากไม่ได้
ทํางานในลักษณะดังกล่าวก็จะไม่สนใจสมัครงานอื่น ในช่วงระยะเวลา ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่ง



- ๕๘ - 
 

ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษามากข้ึน ซึ่งเม่ือนักศึกษาของอาชีวศึกษาได้สําเร็จ            
การศึกษามาแล้วมีงานทําและได้รับค่าตอบแทน ไม่แตกต่างไปจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มากนัก นอกจากนี้ แรงงานหรือพนักงานที่สําเร็จการศึกษา                
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลส่วนใหญ่นั้นสําเร็จการศึกษา            
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจะมีความเก่ง                     
ด้านทักษะทางช่าง เน่ืองจากได้มีการฝึกทักษะมาแล้วและยังอดทนกับงานหนัก จึงเป็นที่ต้องการ                 
ของสถานประกอบการเป็นอย่างมาก  

จากการสํารวจพบข้อมูลว่า ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการมีความต้องการ
บัณฑิตกลุ่มอาชีวศึกษาเข้ามาร่วมงานมากที่สุด ดังนั้น จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้จํานวนผู้เข้าเรียน
ในสถาบันอุดมศึกษาได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเยาวชนรุ่นใหม่เม่ือสําเร็จการศึกษาแล้ว             
ต้องการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง เช่น การขายสินค้าออนไลน์ซึ่งได้รับผลตอบแทนที่ดีและมีความเป็น
อิสระ จึงอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ภาคเอกชนยังประสบปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน  

 พร้อมกันนี้ ได้มีข้อมูลว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของบริษัท   
เพียร์สัน จํากัด (Pearson Education Limited) สหราชอาณาจักรนั้น ได้มีการสํารวจความต้องการ           
ของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลสําคัญ โดยเฉพาะข้อมูลตําแหน่งที่ยังขาดแคลน                 
ที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยมีส่วนงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการดังกล่าว                   
แต่แยกส่วนกันดําเนินการไม่มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน ทั้งกระทรวงแรงงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ   
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัด                 
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 



บทท่ี ๔ บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

๔.๑ บทสรุป  

การเปลี่ยนแปลงของกระแส Globalization ได้ส่งผลกระทบส าคัญต่อประเทศต่าง ๆ         
ทั่วโลก สิ่งที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่งสามารถแผ่อิทธิพลไปส่วนอื่นของโลกได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง             
ทั้งการสื่อสาร การบริการ การถ่ายเทสินค้า เงินตรา ข้อมูล ข่าวสารและวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทย                       
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแส Globalization และการเปลี่ยนแปลงจากกระแส Globalization นั้น มิได้
ส่งผลกระทบเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่ได้ส่งผลกระทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมและประชากร                     
ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และด้านการเมือง  

อิทธิพลของ Disruptive Technologies ที่เปลี่ยนผันกลไกเศรษฐกิจโลกแบบเดิม           
โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ             
ที่เป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจตามนโยบาย Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) ซึ่งการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุนโยบายดังกล่าวนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างก าลังคนให้มีความพร้อมและยกระดับ
ความสามารถในการประยุกต์และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจากกับดัก         
ที่ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่  กับดักความเหลื่อมล้ า  กับดักความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์               
กับสิ่งแวดล้อม และกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย นับตั้งแต่ยุค ๑.๐ 
ยุค ๒.๐ และยุค ๒.๐ และ ๓.๐ รัฐบาลได้มีนโยบายยกระดับขีดความสามารถของประเทศเป็น ๔.๐ 
ประกอบด้วย ๒ กลไกหลักในการขับเคลื่อน (Engines of Growth) คือ ๑) Productive Growth Engine 
เพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ High Income Country ด้วยนวัตกรรมปัญญา เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ ๒) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเสมอภาคและสร้างความมั่นคงของประเทศ  

กระบวนการพ้ืนฐานในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศนั้นเกี่ยวข้องโดยตรง
กับภารกิจของการอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ        
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือรองรับกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต             
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นกลไกส าคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาและวิกฤติของประเทศ โดยน าองคค์วามรู้
ที่มีอยู่ไปช่วยชี้แนะแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ โดยแนวทางการด าเนินการ
ขับเคลื่อนตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) จะต้องขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา          
และบุคลากรในแวดวงอุดมศึกษาให้เป็น ๔.๐ เพ่ือสร้างการวิจัยและพัฒนา ความรู้และนวัตกรรม          
ความร่วมมือจากภาคเอกชน ให้การศึกษาและสร้างคนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม  

ดังนั้ น คณะกรรมาธิการจึงได้ พิจารณาศึกษา วิ เคราะห์และสั งเคราะห์ข้อมูล               
เพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอแนะถึงแนวทางการปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต             
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญให้ภาครัฐ หน่วยงานด้านการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา น าไปใช้เป็นข้อมูล            
และแนวทางด าเนินการเพ่ือรองรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ              
เพ่ือยกระดับให้การอุดมศึกษาทั้งองคาพยพมีความเจริญก้าวหน้าโดยสามารถเป็นก าลังหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

 



- ๖๐ - 
 

๔.๒ ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันอุดมศึกษา 
 ๑. การขยายฐานกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาของอุดมศึกษาให้รองรับกับ

การจัดการศึกษาทุกช่วงวัย จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑.๑ ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้เข้าเรียนซึ่งก าหนดตามกรอบอายุ (อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๒ ปี)          

ได้มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็น           
ต้องปรับภารกิจและความรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน โดยต้องปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย        
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยซึ่งเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยต้องมีการปรับเปลี่ยน 
จากการเรียนรู้ด้านเนื้อหา (Content Oriented) เป็นการพัฒนาด้านสมรรถนะและทักษะ (Competency 
Oriented) นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับแนวทางการยุบรวมคณะ
และสาขาวิชาที่เปิดสอนซ้ าซ้อนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับลักษณะหรือทิศทางของอุดมศึกษา       
ในประเทศไทยควรเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยแรงงาน โดยส่งเสริมความร่วมมือ              
กับการอาชีวศึกษาและกระทรวงแรงงานเพ่ือร่วมกันพัฒนาและยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็น          
แรงงานมีฝีมือ พร้อมทั้งต้องขยายฐานผู้เรียนไปยังต่างประเทศโดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนจาก
ต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย 

๑.๒ ควรสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาคนทุกวัย          
ท่ียั่งยืนและเป็นรูปธรรม เช่น การจัดตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติโดยจัดแปลหนังสือทีม่ปีระโยชนแ์ละมคีณุคา่
ของประเทศต่าง ๆ เป็นภาษาไทย พร้อมกับสอดแทรกสาระความรู้ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับประชาชน
ทุกช่วงวัยในแต่ละภูมิภาค จากนั้นได้น าไปไว้ในห้องสมุดประจ าหมู่บ้านเพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้นได้สอดคล้องกับภารกิจของอุดมศึกษาที่สามารถเขา้มา
ช่วยพัฒนาความรู้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 
 ๒. การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยเพ่ือยกระดับ                  

คุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  จ าเป็นต้องพิจารณา        
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้        

๒.๑ ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของอุดมศึกษา 
เช่น มุ่งเน้นการร่วมมือกับผู้ประกอบการเพ่ือสร้างคุณภาพของบัณฑิตให้สามารถรองรับกับการแข่งขัน                
ในอนาคต และการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือแนวทางพัฒนาศักยภาพของก าลังคนอุดมศึกษา (บัณฑิต)   
ให้มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าเดิม  

 นอกจากนี้  สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการด้วยตนเอง ซึ่งบัณฑิตจ าเป็นต้องมีทักษะความรู้ที่เกิดขึ้นจริงจากการฝึกประสบการณ์             
ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา วิธีการสอน และกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเชื่อมโยงกับ              
สถานประกอบการเพ่ือประโยชน์ในกรณีที่ผู้จบการศึกษาจะต้องไปท างานในสถานประกอบการ              
ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ได้มุ่งหมายแต่เฉพาะการจัดท าหลักสูตรจากสถานประกอบการหรือต้องการให้                  
นักศึกษาได้ท างานกับสถานประกอบการแห่งหนึ่งแห่งใด แต่มุ่งหมายให้บัณฑิตมีทักษะพ้ืนฐานทั้งด้าน            
การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการด้านการเงินการลงทุน และการจัดท าแผนธุรกิจ หรือให้บัณฑิต
ได้มีประสบการณ์จริงจากการท างานกับสถานประกอบการเพ่ิมขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้แต่เฉพาะ               
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ในห้องเรียน ซึ่งประเทศที่มีความเจริญด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ เช่น ประเทศญี่ปุ่นได้ให้
ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาระบบการศึกษาของไทยอาจมีค่านิยม 
ที่มุ่ งเน้นให้นักศึกษาใช้ เวลาเรียนในห้องเรียนมากจนเกินไป จนผู้ เรียนส่วนใหญ่ ไม่มีมุมมอง                       
ของการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงกรอบมาตรฐานวิชาชีพหรือต้องปรับเปลี่ยนระเบียบและกฎเกณฑ์                  
ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับกับการสร้างทักษะความรู้ของผู้เรียนที่ได้มาจากประสบการณ์       
การฝึกท างานจริงในสถานประกอบการ              

๒.๒ สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาความเหมาะสมการ เปิดสอนในหลักสูตร
การศึกษาในลักษณะปริญญาจิ๋ว (Nanodegree) ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการฝึกบุคลากรหรือนักศึกษา           
ให้มีความสามารถในการท างานในองค์กรได้ทันที นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับ Big Data Analytics       
ที่ท าให้การวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดเป็น Artificial Intelligence (AI) ที่เข้ามา 
เปลี่ยนแปลงระบบหรือวงจรของการประกอบอาชีพในปัจจุบัน ซึ่ง Social Network กลายเป็นเครื่องมือ           
ที่ทรงพลังมากหากไม่ปลูกฝังจิตส านึกของคนผู้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว Social Network จะกลายเป็น
อันตรายต่อตนเองและความมั่นคงของประเทศได้  

๒.๓ สถาบันอุดมศึกษามีการสอนในวิชาหลักทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกันทุกแห่ง       
จึงเห็นควรให้มี Digital Learning Platform เพ่ือลดความสิ้นเปลืองในด้านต่าง ๆ ส่วนสถาบันอุดมศึกษา                    
ที่มีเอกลักษณ์ของตนสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะของตนให้มีความแตกต่างออกไป                    
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาด าเนินการ 
ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  

๒.๔ สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้นิสิตและนักศึกษา                  
เห็นประโยชน์และความส าคัญทั้งการเรียนออนไลน์ และการเรียนรู้ ในห้องเรียนให้มีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะในการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ซึ่งเน้นการเรียนแบบโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
ซึ่งจะสามารถชี้แนะแนวทางทางให้แก่นิสิตและนักศึกษาได้มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน แต่ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องเสนอถึง            
กระบวนการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่นิสิตและนักศึกษาเกี่ยวกับภัยแฝงที่มาจาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจจัดท าเป็นหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือก าหนด
ถึงสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล  

นอกจากนี้  สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง              
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันจะเกิดผลพวงให้พ้ืนที่ของการอุดมศึกษาหดตัวลงอย่างรุนแรง ซึ่งกรณีดังกล่าว                     
ให้หมายรวมถึงการวิเคราะห์ผลดีและผลเสียจากการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ            
ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาหาข้อมูลทั้งข้อเด่นและข้อด้อยที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการรองรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

๒.๕ หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จ าเป็นต้องออกแบบสื่อสารสนเทศ         
ให้เหมาะสมกับการท างานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีขอบข่ายที่กว้างขวางกว่าในสถาบันอุดมศึกษา               
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และจะเป็นการดียิ่งขึ้นถ้ามีการเชื่อมต่อระบบวิจัยกับระบบการเรียนการสอนให้กลมกลืนกันและด าเนินการ
ได้จนเป็นระบบเดียวกัน พร้อมกันนี้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการให้มีความพร้อม 
ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

 
๓. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของการอุดมศึกษา                      

เพ่ือรองรับกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน 
ลดความเหลื่อมล ้า และสร้างความเสมอภาคของประเทศ จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นแนวทางส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศก้าวออกจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แต่ผลการศึกษา
พบว่า ประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการมีรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยเฉพาะสิทธิบัตร เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือจัดตั้งส านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing 
Office: TLO) สังกัดสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพ่ือสร้างกลไกรองรับระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา    
และสร้างบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ในเรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยงานที่ด าเนินภารกิจ
ด้านการวิจัย และแหล่งทุนวิจัย  

   แต่ทั้งนี้ จ าเป็นต้องปฏิรูปการด าเนินงานด้านการวิจัย โดยเฉพาะหน่วยงาน             
ด้านการวิจัย นักวิจัย และอาจารย์ที่ท างานด้านการวิจัยจะต้องก าหนดกรอบความคิดที่มุ่งการพัฒนา
งานวิจัยเพ่ือต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันหน่วยวิจัยและหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย     
ยังก าหนดตัวชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน ท่ีไม่ได้มุ่งผลให้เกิดนวัตกรรมมากนัก ดังนั้น            
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาให้ความส าคัญกับการปรับตัวชี้วัดผลงานวิจัยที่มุ่งไปสู่การจดสิทธิบัตรให้มากขึ้น          

๓.๒ ด้วยรัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) โดยมุ่งเน้นน านวัตกรรม   
มาใช้พัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศ แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง            
ยังไม่ได้ผลักดันให้เกิดผลในเรื่องดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องน าเข้านวัตกรรมจากต่างประเทศเข้ามาใช้               
ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมาก และยังพบปัญหาว่า สถาบันอุดมศึกษา       
ซึ่งเป็นหน่วยผลิตบุคลากรและผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
เพ่ือด าเนินงานด้านการวิจัยลดลง ทั้งนี้ พิจารณาได้จากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ไว้ส าหรับการวิจัย         
ของทุกภาคส่วนด้านการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นจ านวนเงินประมาณ ๑.๖ หมื่นล้านบาท             
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีจ านวนลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ ๑.๕๗ หมื่นล้านบาท ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สถาบันอุดมศึกษาถูกตัดลดงบประมาณด้านการวิจัยลงในทุกประเภท ดังนั้น จึงขัดแย้งกับแนวทาง               
การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าว 
รัฐบาลจ าเป็นต้องเร่งให้ความส าคัญด้านการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือน ามาใช้
ยกระดับงานวิจัยเพ่ือมุ่งสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมมากขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา                   
ได้มีโอกาสท างานวิจัยในโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะสามารถ                  
ด าเนินการได้อย่างเด่นชัดเมื่อมีการร่วมด าเนินงานระหว่างด้านการอุดมศึกษากับวิทยาศาสตร์                    
และเทคโนโลยีภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงที่ด าเนินภารกิจด้านการอุดมศึกษา  จึงควรส่งเสริม
เรื่องการจัดท า Platform Innovation ซึ่งเกิดมาจากการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในส่วนต่าง ๆ 
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ภายในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากมีความส าคัญหลายประการและยังเป็นส่วนช่วยทลายกรอบความคิด
หรือพฤติกรรมของการยึดติดหรือไม่ยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือองค์ความรู้ระหว่างกันภายใน
สถาบันอุดมศึกษา  

๓.๓ การอุดมศึกษาจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีสัดส่วนนักวิจัยเชิงนวัตกรรมมากกว่า
นักวิจัยพ้ืนฐาน โดยเฉพาะเรื่องการเกษตร เพ่ือให้งานวิจัยที่ได้น าไปใช้เป็นประโยชน์ได้ อย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ ทิศทางการวิจัยได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไม่มีความต่อเนื่องด้านการต่อยอด
องค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ส่งผลให้นักวิจัยไม่มีความเชี่ยวชาญในเชิงลึก โดยเฉพาะเรื่องการวิจัยพืชผล
ทางการเกษตร ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศกลับเป็นแค่วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบเดิม โดยยังไม่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อออกจ าหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งภาครัฐ
จ าเป็นต้องเป็นหน่วยงานหลักในการเข้ามาช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับภาคการผลิต          
รวมทั้งต้องร่วมมือกันทั้งระบบและทุกภาคส่วนเพ่ือขับเคลื่อนตามแผนงาน  

  แต่ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความเข้าใจในการผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็น 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการลงทุนด้านงบประมาณในเชิงการเกิดนวัตกรรม ความร่วมมือ และประโยชน์
ของการขับเคลื่อนจากกลไกการท างาน และต้องส่งเสริมการท างานวิจัยเพ่ือให้เกิดผลในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้มากขึ้น เนื่องจากนโยบายรัฐบาลมุ่งใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และการพัฒนาประเทศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ นอกจากนี้ ควรส่งเสริม 
ให้อาจารย์ได้ลงพ้ืนที่ในชุมชนร่วมกับการสอนนักศึกษาท าให้มีการพัฒนางานวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น        
เพื่อต่อยอดให้เกิดงานวิจัยที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ ท าให้ชุมชนมีรายได้และมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน 

๓.๔ หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ควรสนับสนุนทุนเพ่ือท างานวิจัย
เกี่ยวกับ SMEs โดยมีเงื่อนไขในการท างานวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบนัวจิยัในสถาบนัอดุมศกึษา 
นอกจากนี้ สนับสนุนทุนเพ่ือการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา      
หรือสถาบันวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  ส่วนการด าเนินการในล าดับต่อไปนั้น ควรพิจารณาขยายความส าคัญจาก SMEs 
(Small and Medium Enterprises) เป็น MSMEs (Micro, Small & Medium Enterprises) ด้วยเหตุที่ SMEs  
มีผลที่ดีต่อผู้ประกอบการรายใหญ่แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เนื่องจากจะเป็น       
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ เป็นชนกลางมีผลต่างของรายได้ที่มากกว่าผู้ที่มีฐานะยากจนเพ่ิมมากขึ้น     
และจ าเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาต้องให้น้ าหนักที่ SMEs โดยเฉพาะในส่วน
ของ MSMEs ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของอุดมศึกษาในการมุ่งผลิตบัณฑิต    
ให้เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดแนวทางการออกแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ขยายการด าเนินการให้ครอบคลุมถึง MSMEs ด้วย 

 ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
SMEs หรือ Start up นั้น เกิดความล่าช้าในส่วนของ Scale up เนื่องจากมีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณของทางราชการซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการด าเนินการ ดังนั้น จึงเห็นควรส่งเสริมภาคเอกชน      
ให้เข้ามาร่วมด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงานเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้กลไกดังกล่าวมีความคล่องตัว            
โดยสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม  
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๓.๕ หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นแหล่งทุนวิจัยควรปรับ
แนวคิดในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการพิจารณาให้ทุนวิจัยว่า ควรจะให้ทุนส าหรับงานวิจัย         
ทุกเรื่องที่มีความเสี่ยงในการขาดทุนค่อนข้างน้อยแต่ได้ความคุ้มค่าไม่มากนัก หรือจะให้ทุนกับงานวิจัย                
ที่ไม่ค านึงถึงความเสี่ยงในการขาดทุนเป็นส าคัญ แต่จ าเป็นที่เน้นงานวิจัยที่เป็นสิ่งใหม่ซึ่งอาจสร้าง         
ด้านมูลค่าตัวเงินที่ค่อนข้างสูง ซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมจึงควรเพ่ิมอัตราการสนับสนุน 
งบประมาณด้านการวิจัยเป็นการเฉพาะ โดยไม่กระทบกับการจัดสรรงบประมาณในด้านอื่นเพ่ือให้  
สถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตงานวิจัยเพ่ือต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ การพิจารณาให้ทุนวิจัยควรเน้นถึงความคุ้มค่าในการลงทุน โดยควรก าหนด
แนวทางการด าเนินการให้ชัดเจนถึงทิศทางงานวิจัยซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับทุนวิจัยนั้น ต้องเป็นงานวิจัย          
ที่สามารถค านวณได้ในทางเศรษฐกิจหรือสังคม และหากเสนอข้อมูลได้ว่า งานวิจัยจะมีผลกระทบกับ
ภาคเอกชนในระดับใดอย่างไรแล้วก็จะเป็นส่วนช่วยให้ภาคเอกชนเพ่ิมความสนใจในการเข้ามาร่วมสนับสนุน                     
ทุนวิจัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้ควรปรับเปลี่ยน
ระบบการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่เน้นถึงการพิจารณาผลงานทางวิชาการทั้งด้านงานวิจัย          
และผลงานอื่น โดยมุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ของผลงานที่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ใช่การมุ่งเน้น       
แต่การตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนเท่านั้น  
   นอกจากนี้ ไม่ควรละเลยการให้ความส าคัญกับงานวิจัยในเชิงความรู้ทางด้าน       
Pure Science ซึ่งเป็นความรู้พ้ืนฐานที่มีความส าคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ                 
ในระยะยาว และสามารถด าเนินการให้มีผลทางด้านเศรษฐกิจได้ด้วย แต่จ าเป็นต้องพิจารณาให้ชัดเจน 
พร้อมกันนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินนโยบาย Thailand 4.0 (ประเทศไทย ๔.๐) ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ภาครัฐจึงควรสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย                 
แก่สถาบันอุดมศึกษามากขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนางานวิจัยพ้ืนฐานให้เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าในระดับชาติ
ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับทุนวิจัยเพ่ิมขึ้นจากหน่วยงานที่เป็นแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย โดยมีหน่วยงานสนับสนุน            
ทุนวิจัย ทั้งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ต้องเป็นหน่วยงานเชิงรุกและเป็นผู้น าในการสะท้อนให้สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับ
รู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยที่มีคุณค่า อันจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้ภาคเอกชน         
และภาคอุตสาหกรรมสนใจที่จะสนับสนุนทุนให้กับงานวิจัยของไทยมากขึ้น 

๓.๖ สถาบันอุดมศึกษาควรมีศูนย์กลางส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
แก่สังคมส่วนรวม ซึ่งการด าเนินการส่วนหนึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ส าหรับศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบันและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม           

๓.๗ สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของอาจารย์ที่ท างานวิจัยหรือนักวิจัย ควรขจัดระบบหรือสิ่งกีดกันท่ีก่อให้เกิด
อุปสรรคในการสร้างสรรค์งานวิจัย ด้วยเหตุที่เกรงว่า อาจารย์ท างานวิจัยหรือนักวิจัยจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ซึ่งการให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวนั้นยังไม่พบผลเสีย แต่กลับจะได้รับผลดีเนื่องจากเป็นส่วนช่วยเพ่ิม
ให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการเพ่ิมอัตรารายได้ของประเทศอันเป็นผลจากการเรียกเก็บภาษีเงินได้             
จากกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนั้น    
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๔. การปรับระบบการบริหารจัดการแนวใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการบริหารและจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๔.๑ การยกระดับการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นภารกิจของ        
กระทรวงที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ควรมุ่งเน้น
การด าเนินภารกิจที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อย่างแท้จริง ไม่ควรเน้นพวกพ้องหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมืองและให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
เรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  

๔.๒ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องให้อยู่ในระบบนิเวศ 
(Ecosystem) ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคคล โดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา อาจารย ์
เจ้าหน้าที่ นิสิตและนักศึกษา จ าเป็นมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน           
โดยกระบวนการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ในสถาบันอุดมศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนา 
และยกระดับศักยภาพของบุคคลตั้งแต่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ในสายงาน การสอน     
และสายงานด้านการวิจัย พนักงานราชการลูกจ้าง นิสิตและนักศึกษา อาทิ การสร้างสภาวะแวดล้อม              
ที่เอื้อต่อการศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบระบบ  กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนา และยกระดับศักยภาพ   
ของบุคคลนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลไกส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้การบริหาร                        
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่              
ที่สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต นอกจากนี้ การด าเนินการด้านการบริหารจัดการ        
แนวใหม่ให้ประสบผลส าเร็จอย่างรวดเร็ว จึงควรต้องด าเนินการตามแนวคิด (5P) ดังนี้ 
     -  Point to Competencies : ด าเนินการบนพ้ืนฐานการตั้งค าถามว่า ท าแล้ว
ผู้เรียนในทุกระดับมีคุณภาพและสมรรถนะหรือไม่  
     - Personalize Learning : การด าเนินการบนพ้ืนฐานการสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการ และตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

  - Positioning with New Paradigm : การด าเนินการต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
และบทบาทของอุดมศึกษาเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของระบบการเรียนรู้และโลกสมัยใหม่          
โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด เช่น การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนออนไลน์ เป็นต้น            
ซึ่งในปัจจุบันอาคารเรียนอาจไม่ใช่สิ่งที่จ าเป็นที่สุด ยกเว้นห้องทดลองปฏิบัติการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน 
เป็น Virtual Classroom, Virtual Library หรือผนวกการใช้เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ร่วมด้วย 
     -  Partnership with Private and Communities : การด าเนินการเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจถึงความต้องการของภาคเอกชนและชุมชนให้เกิดการพัฒนาและต้องมีกลไกการด าเนินการ       
ที่ช ัดเจน รวมทั้งมีแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เช่น แนวทางสหกิจศึกษาและทวิศึกษา                
แต่จะมีแนวทางอย่างไรเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีแรงบันดาลใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการ
ท างานในลักษณะดังกล่าวได้ 
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     -  Probe with Sandbox Strategy : การด าเนินการในลักษณะสร้าง Model เพ่ือการ 
ทดลองท า ทั้งหลักสูตรการศึกษาและระบบกฎหมาย เช่น Google สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน
และบริษัทเอกชน ในการทดลองจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน 
ซึ่งเมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถมีงานท าทันที  

  นอกจากนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาควรจะมีวิสัยทัศน์         
หรือ MAIO Culture อย่างน้อย ๔ ประการ คือ ๑) ความเป็นนายแห่งตน ๒) มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนร่วม
เป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๓) มีความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ใจ ความซื่อตรงและตรวจสอบได้                  
และ ๔) มีความเป็นผู้น า และมีความคิดสร้างสรรค์    

๔.๓ สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องเร่งสร้าง Smart People เนื่องจากประเทศต้องมี
ประชากรที่มีความเก่งและมีความดีเพียงพอที่จะน าพาประเทศก้าวไปสู่การพัฒนา โดยต้องให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนา Social Emotional Learning Skills (SEL) และการสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เรียนว่า          
ในชีวิตนี้ต้องการอะไร เพ่ือให้เข้าใจต่อไปได้ว่าจะประกอบอาชีพใดเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข          
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบของการศึกษาสมัยใหม่ เช่น ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ในระบบเปิด หรือ MOOC ซึ่งถ้าอุดมศึกษายังไม่ปรับตัวอาจส่งผลให้บางอาชีพต้องสูญหายไป 
เช่น นักบัญช ีและอาจเกิดการล่มสลายของอุดมศึกษาไทยได้ นอกจากนี้ จ าเป็นต้องส่งเสริมรายวิชาบริหาร
จัดการและการเงินเพื่อสร้างความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นให้มีการท างานรว่มกบั
ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเรียนรู้ลักษณะงาน การใช้เวลาในการปรับตัวเพ่ือการท างาน และเรียนรู้         
ความต้องการของกันและกัน   

๔.๔ สถาบันอุดมศึกษาควรร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม           
เข้ามาร่วมด าเนินการในโครงการฝึกงานของนักศึกษาเพ่ือเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์ 
ท าให้นักศึกษาสามารถคิดค้นเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อันจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยภาครัฐจ าเป็นต้องหามาตรการเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้องค์กรภาคเอกชน 
และภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม           
เข้ามาช่วยด าเนินการด้านการบ่มเพาะทักษะความรู้ด้านวิสาหกิจให้กับนักศึกษานั้นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า              
ท่ีจะมอบหมายให้ เป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเข้าไปร่วมด าเนินการกับกระทรวง                     
ทบวงหรือกรมต่าง ๆ เนื่องจากภาคเอกชนนั้นมีความรู้และประสบการณ์ โดยตรงที่ได้มาจาก                    
การประกอบกิจการในสายอาชีพแต่ละแขนง ซึ่งกระทรวง ทบวง หรือกรมต่าง ๆ ควรที่จะเข้ามาร่วม
ด าเนินการในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการหรือกลไกด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

 ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมขาดกลางและขนาดเล็กมีความคาดหวังว่า จะได้รับ         
การสนับสนุนจากภาครัฐในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายอันเป็นภาระ                
ที่เกิดจากการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางศึกษาด้วยและการร่วมมือทางการศึกษาจะต้องช่วยยกระดับ
คุณภาพของภาคอุตสาหกรรมขาดกลางและขนาดเล็ก โดยอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและมี           
ความพร้อมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและมีนักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ร่วมกัน                           
ทั้งสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ รวมทั้งรัฐบาลต้องให้ความส าคัญและช่วยให้การสนับสนุน
ด้านเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งด้านงบประมาณและกฎหมาย  
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๕ การปรับบทบาทและภารกิจของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่าง ๆ เพ่ือรองรับกับ   
การสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพทุกช่วงวัยซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืน จ าเป็นต้องพิจารณา
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

๕.๑ สถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่างๆ ทั้ง กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้น
ระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ควรเน้นการด าเนินภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
โดยมุ่งพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ของแต่ละกลุ่มสถาบัน ทั้งนี้ เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการผลิตบัณฑิตในคณะหรือสาขาวิชาที่ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของบัณฑิตและการผลิต
บัณฑิตที่เกินอัตราความต้องการ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มเฉพาะทางและกลุ่มวิจัย
ขั้นสูงเพ่ือจัดตั้งเป็น World Class Research เพ่ือเป็นผู้น าในการสร้างองค์ความรู้ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
อย่างแท้จริง  

    สถาบันอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นก าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันเพ่ือด าเนินภารกิจ          
ชุมชนหรือพ้ืนที่ให้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับตัวของอุดมศึกษาสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนหรือพ้ืนที่               
โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่ท างานใกล้ชิดกับจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง 

๕.๒ การบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนมีความแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป 
เพราะวิทยาลัยชุมชนนั้นเป็นสถานศึกษาของรัฐซึ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริ ญญา                 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิน่และชมุชน
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าวจึงเห็นควรให้มีสภาวิทยาลัยชุมชนที่ด าเนินการโดยชุมชนแต่ละแห่งเพ่ือรองรับ
การกระจายอ านาจการจัดการศึกษา พร้อมกับควรจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอให้กับวิทยาลัยชุมชน
โดยตรงหรือจัดสรรผ่านไปยังจังหวัด 

 
๖. การเร่งยกระดับศักยภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
๖.๑ การพัฒนาศ ักยภาพบุคลากรสายอาจารย์ ควรพิจารณาคุณสมบัติตั้งแต่เริ่มรับ 

เข้ามาท าหน้าที่สอน โดยมุ่งเน้นคุณสมบัติของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีประสบการณ์                 
การท างานด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบที่ดี  

        ทั้งนี้ เนื่องจากอาจารยม์ีหน้าที่ทั้งด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจารย์สายงานการสอนบางส่วนอาจไม่ถนัดในการวิจัยจึงทุ่มเทในการสอนมากกว่า              
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องพิจารณาหาแนวทางเพื่อรองรับกับการเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการ
ของอาจารยส์ายงานการสอนเพ่ือเป็นก าลังใจในการพัฒนางานสอนให้ดียิ่งขึ้นไปและเป็นต้นแบบให้กับ
อาจารย์ท่านอื่น พร้อมกับสร้างแรงจูงใจ ให้ท าการวิจัยในชั้นเรียนด้วย ส่วนอาจารย์ที่ท าได้ดีทั้งด้าน 
การสอนและงานวิจัยก็ต้องสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพต่อไป  
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๖.๒ บุคลากรสายสนับสนุนต้องปรับตัวทั้งวิสัยทัศน์และคุณภาพเพ่ือรองรับกับ          
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสนับสนุนหรือแบ่งเบาภาระของคณาจารย์สายการสอน โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากร         
สายสนับสนุนด้านงาน HR (Human Resources) หรืองานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในระยะเวลา            
ที่ผ่านมาบุคลากรในสายงานดังกล่าวจะด าเนินงานในเชิงรับเป็นส่วนใหญ่ และมีกรอบการด าเนินงาน           
ที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายประการ และอาจไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง             
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งอาจไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการด าเนินงาน
ด้าน HR ควรเป็นไปในเชิงรุกและต้องปรับแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย      
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสร้างกลไกต่าง ๆ ให้เอื้อกับการปรับตัวในเชิงรุกด้วย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่ง      
เพื่อรักษาอาจารย์ที่เป็นคนเก่งและคนดีไว้ให้สามารถเป็นกลไกในการช่วยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา            
ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถรักษาบุคลากรสายสนับสนุน           
ที่เป็นคนดีคนเก่งให้ท างานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาได้ ด้วยเหตุผลในเรื่องของลักษณะงาน            
และค่าตอบแทนที่ไม่ค่อยแตกต่างจากระบบราชการ บริษัท หรือองค์กรอื่น ดังนั้น เมื่อบุคลากร          
สายสนับสนุนโดยเฉพาะด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปฏิบัติงานจนกระทั่ง       
มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้นก็จะหันเหไปสมัครสอบเข้ารับราชการหรือสมัครงานยังบริษัท           
หรือองค์กรอื่นที่ได้รับค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า ท าให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นเสมือน       
แหล่งฝึกงานเท่านั้น 

๖.๓ กรณีการจัดสรรงบประมาณภาพรวมให้สถาบันอุดมศึกษาในลักษณะ Block 
Grant และหากสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถบรรจุบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งได้เต็มกรอบอัตราก าลังแล้ว 
ส านักงบประมาณจะตัดลดงบประมาณในส่วนที่สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นไม่สามารถบรรจุได้เต็มกรอบ
อัตราก าลัง ซึ่งในทางปฏิบัติสถาบันอุดมศึกษาได้น างบประมาณดังกล่าวไปบริหารจัดการในด้านอื่นแล้ว  
จึงเห็นควรว่าเมื่อส านักงบประมาณได้ตัดลดงบประมาณด้านบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ควร
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมหรือทดแทนให้กับสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นเพ่ือให้น าไปใช้บริหาร
จัดการในด้านอื่นที่มีความจ าเป็น 

 
๗. ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์               

ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
๗.๑ เนื่องจากการจัดการศึกษาในอนาคตจ าเป็นมีส่วนร่วมจากภาคส่วนผู้ใช้บัณฑิต 

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้              
การด าเนินการมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวจึงจะสามารถผลักดันและยกระดับการจัดการศึกษา                
ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

๗.๒ ควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๐  
ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนการเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา            
เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการให้เกิดความยืดหยุ่นจากหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดเดิมท่ีผู้ขอด ารงต าแหน่ง
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ทางวิชาการต้องเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วม           
ในผลงานทางวิชาการผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ขอสามารถร่วมท าผลงานทางวิชาการที่หลากหลายในเชิงสหสาขาวิชาเพ่ือให้เกิด                 
การบูรณาการความรู้ทางวิชาการระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานและเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบกับควรพิจารณาถึงลักษณะหรือวิธีการ
เผยแพร่เอกสารทางวิชาการของผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการและจ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสาร วชิาการ 
นานาชาติและการอ้างอิงบทความเหล่านั้นให้เป็นไปในรูปแบบของดัชนี H-index หรือเป็นงานวิชาการ       
ที่ไม่ใช่ผลงานวิจัยแต่เป็นผลงานที่มีการบูรณาการความรู้ที่หลากหลายหรือเป็นผลงานที่เกิดจาก            
การรับใช้สังคมและชุมชนซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์อย่างแท้จริง  ทั้งนี้ เพ่ือให้อาจารย์เกิดขวัญก าลังใจ 
ในการพัฒนาคุณภาพงานทางวิชาการในเส้นทางของตนและมีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  

๗.๓ เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการสนับสนุน 
งบประมาณของอุดมศึกษาจาก Supply-Side Financing เป็น Demand-Side Financing ซึ่งจะสามารถใช้
งบประมาณเป็นส่วนช่วยในการก ากับมาตรฐานการศึกษาโดยไม่จ าเป็นต้องออกกฎหรือระเบียบมาใช้
บังคับมากมาย 

 
ข้อสังเกตต่อการปรับระบบการบริหารจัดการแนวใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการบริหารและจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
๑) ปัญหาภาพรวมของประเทศและปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา               

มีสาเหตุหลักส่วนหนึ่งจากการขาดผู้น า ในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ประกอบกับขาดยุทธศาสตร์                
รูปแบบใหม่ที่มีความเหมาะสมเ พ่ือใช้ เป็นแนวทางหรือทิศทางการด า เนินการเ พ่ือรองรับ                         
กับการเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาในอนาคต ดังนั้น การด าเนินกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคล       
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่มีหน้าที่และอ านาจด้านการอุดมศึกษา            
รวมทั้งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษานั้นจ าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ดี                  
และสามารถช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาส าคัญต่าง ๆ ทั้งด้านระบบงานด้านบุคคล ด้านกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ส าเร็จลุล่วงมีความถูกต้องและเหมาะสม  

ประกอบกับควรพิจารณาทบทวนการก าหนดสัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการ                
คณะต่าง ๆ ที่ด าเนินภารกิจด้านการอุดมศึกษา เช่น กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการ           
ในระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดความเหมาะสมและมีแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยน             
หรือเปลี่ยนแปลงกระทบวนทัศน์เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาในอนาคต นอกจากนี้            
ส่วนราชการท่ีมีอ านาจและหน้าที่ด้านการอุดมศึกษา รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ
จัดท ากรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแนวใหม่ เพ่ือให้อุดมศึกษาสามารถปรับตัว                
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้ชัดเจนและสอดคล้องกันพร้อมกับสร้างกลไกต่าง ๆ เพ่ือรองรับ              
กับการด าเนินการ มิฉะนั้น การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจะเป็นไปอย่างไร้ทิศทางและยากที่จะประสบ
ผลส าเร็จ    
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๒) บทบาทและภารกิจของสถาบันอุดมศึกษากับสภาวิชาชีพนั้นจ าเป็นจะต้องท างานร่วมกัน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและบนพ้ืนฐานการเคารพและยอมรับในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย             
ทั้งด้านภารกิจหลักและภารกิจรอง โดยบทบาทหน้าที่ในการก าหนดกระบวนการในสร้างองค์ความรู้            
กับบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานนั้น มีสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก                   
ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาก าหนด โดยมีสภาวิชาชีพร่วมด าเนินภารกิจรองเพ่ือช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น 
จากนั้นในส่วนของบทบาทหน้าที่วัดผลและคัดกรองคุณภาพของบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่เส้นทางการประกอบ      
วิชาชีพในสาขาต่าง ๆ  นั้น สภาวิชาชีพจ าเป็นต้องมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในภารกิจดังกล่าว โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 
ร่วมด าเนินภารกิจรอง ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน             
การอุดมศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม 
การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะ        
ของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน 

๓) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันอุดมศึกษา 
ควรร่วมกันสร้างกรอบแนวคิดหรือค่านิยมสูงสุดท่ีบัณฑิตพึงจะได้รับจากการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
คือ การสร้างองค์ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและความสามารถเพ่ือใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขมากกว่าการได้มาซึ่งใบปริญญาบัตร  
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๑.๑ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(สมาคมสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ประชุมอธิการบดีกลุ่มตา่ง ๆ  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                                                     
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ฯ (ปอมท.) และที่ประชุมประธานสภาขา้ราชการฯ (ปขมท.))     
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๑.๒ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตอุดมศึกษา 

 

 

 

 
 

(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

 

 

 

 

 

๑.๓ กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                     
และสถาบันวิจัยพลังงาน) 
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๑.๔ กลุ่มนิสิตและนักศึกษา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายกองค์การนักศึกษา รองประธานสภานิสิต อุปนายกองค์การนักศึกษา                  
 และนายกสโมสรนักศึกษา) 

 
 

๑.๕ กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา (ภาครัฐและภาคเอกชน) 
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(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 และภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP)) 
 



iI QQ .c::I 

~el3J~1~tJtJat;l(JlVl1~n11V1~btJeJ\A
cu 

~1\A1\Atl1~ttf1n1bbeJn11eJel1eJ ~1t11~bVlfl 

ca 

ct Q,I 

b~el\Ao\A11fl3J \"J.fl. J!lcfi>o 

n13Jn11t1nfl1el~ n1~Vl11~3JVl1~lV1eJ 


.. v 

bb~~aa~tl1~ttf1n1fl1a(Jliu~;J~1\A1\Abb~~irfla1\Atl1~ttf1f11 


b\"J fl \"J •fl. J!l ct' ct' 0 - J!l cfi> 0 


~el~a1,rn~1\Aaa~bbvi~ttf1~ (aattf.) 




~e:J1la';i~Wg:ja;'vt'4n1'5.Vl~b\jfJ1J
'U 

f1111fl11t1flfl,f)~ tl':i~~1r;,~1i\ir1~'Vn;J" 

tl 
® 







· "-....... # I .,J CI if

:iffJ"\h:"'1fl1fT,a"'tNI"'lil'U'lULka=filRa~utl'n~tf1n1 

\l1LLUn"13lfl~lt:iJ1~ (1'8~f1n1'~LL'~41U ';EJ\14i)1~)i'WfI Yf.f.1•. 25.5e~2560 "iJ4d1Un41Uifat1L1'fA4~1~ (SS".) f)1:;Jl1'l4ftWfilLM1'N!n1ilLLil;i4tlSJ* 

~1L<ije1N1~fl''i . 2Q.12 

66.53 42A371~15 66.60 

10.89 7,.17~6,819 11.30 

2.46 1,330,498 2.09 
~1fJ 100.00 31,2.93,096 100.00 

21.35 6,553,266 20.97 6,465,241 20.66 

~6.4.0 2Q,774,372 66.47 20,907,742 66.8.1 

:2,981;814 9.59 3,066~435 9.81 3,184,826. 10.18 

826,1.50 2.66 861;796 2.76 735,,28:7 2.35 

V!fY~ 1~?lJ .' 
1ErL~f1 (~1011 15 t1) 

.31.942;305 100.00 32,133;861 100.00 32,23.1,966 100.0.0 

6,284,559 I 19.67 6,199)076 19.29 6,115,2.89 18.97 

7eLL'H~1 'LA (15-59 il) !
2-1,262,422 166.57 21,396,787 66.59 21,529,473 6:6.80 

i 
3,723;247 I 11.66 3;838,163 11.94 3,991;993 12.39,'1tijfNlf)i:J~i (60 ijiflultJ) 

6720Ti I,. , 2.10 699,8.35 2.18 595,211 1.85 

I 
tl 
F\. 
I 

http://statbbi.nso.go.thlstaticreporVpageJsector/th/Ol.aspx 

http://statbbi.nso.go.thlstaticreporVpageJsector/th/Ol.aspx


~1"9'1ru"~ff~ f "rflLtiifi (911f1i1 15'll) I 12:,371.252 I '19.37 12~151,766 18.96 ! 11,959,619 18.55 

'66.87 42;988,288 67.09 43,206,61.0 67.03 

11.73 7,S11,4.50 12.19 8,17Q,~091 12.68 

2;:03 1,124,5.29. 1.75 
. ,! 

1,1t9Af)7 j 1.74 

1f1f.1 I l11J I 31,451;801 i :100.00 31;529,148 100.00 31,700,727 100.00 I 

:raL~fl (,f,fl~:h15il) I 6,,358~??a I ~20;22 g,245,7.11 -19.81 6,147,4551 1.9.39 I 
66.93 '21,188,674 67.20 I 21,303,789, 67.20 

1058 3.A6(i,194 10.99 3,625,5~3. I 11.44 

I 
2.28 628?569. 1.991 623,970 1.97 

32A26~4661100.dO 32;546,885 100.00 I 32,755,968 100~OO 

012,9.94 18.54 5.,906,055 18.15 5,812,1.64 i 17.74 

21,6631733 66.81 21,799,614 66.98 21,902,881 I 66.87 

4,167~175' 12.85 4,345,256 13.351 4,545,396 I 13.88 

582,564 ! 1.80 495,960 1.521 495,5211 1.51 

"-Pe 



· v 
~1'Ua1m1-:Ofl1 

-a1~ 

1e~~n (tl1fl1115iJ) 

18l,L'j"~1'IJ (lS"59 tl) 

11~5a 
r 

43,206,411 I 65.73(;i6-.5S-1 43,144,291 I 66'.25
T- - ! 

9,455,777 I 14~:3913..48 I 9,110,754 i 13.99 
1.7S\ . 1,170;3'66 I 1.80 1,509,513\ 2.30 

I " .. I- - i --- - I - - _ -- , 
32,2$0,886 I 100.00100.00 I 31,999,008 I 100..00 

19.061 
i 

6,014,383 I
I 

lRaD' 5,941,496,!
I 

18.41 
__ __ i j 

21,329,243 I
t 

-66.0766.80 I 21,295,655 I 66.:55, 
I 

4!188,625 I 12.9812.i.(i I 4,036,987 I 12.62 

631,182 1.981 
I 

651,.9831 ' 2.04 
_ _ _ I 

821,524\ 2.54 

32,939,93,8 

5,735,846 

21,838,414 

100~00 

17.41 

66.30 

' ! 
33,125,708 I lQO.oo 

5,.684,916 I 17~16 
21,84!3,642 I 65.96 

33.,448,2121100.0<2 

5,615,901 i 16.79 

21,877,1681 65.41 

4,862,144 14.76 5,073,767', 15.32 5,267;154.1 15.75 

50~,534 1.53 
I 

518,3~3 ! 1.56 687,9891 . 2.06 

"'er 



~1'l!!l'1WI..ijn~ I 11,304;871:r~,433,33:1 17.34 

43,l81,734 65~49 43',()97;2.12 

9;802,080 1 0 ,2~25,32Q1.4.87 

'1514405 1,561,()382~30,'", ,, 

32;357,808 100.00 32,464,906 

5;'877,'3;57 18.16 5,811,~O6 

:21,318,:9:23 65.88 ' 21,280,943 

4,340,137 13.41 4,524;.021 

:a2l,391 2.~4 ! -848,13<5 

33,573,742 33,723,597100.00 

5,493,0655;555,974 16.5;5 

21,862,811 21,816,32965.12 

16.27 I 5,101,3015;461,943 

693,014 2.06 I 712,902 

11E1t~h (fi1n~1· 15 in 11:.08 

65.11 


15;45 


2~~6 

100~00 I I 

17.90 I .:t 
n 

6555 

I .2.61 

1100.00 

16.29 

64.69 

16.91 

2.11 

http:43',()97;2.12


I • 

b~el~ Automation: n1~bbabCVI~Vibb1~~11J~el~n~1E;l~~~CVI~el ? 


l~eJ 


1J1~a11~CSU~'V'j~ ~cW~~1J1'V'jtJ~ej'

cu 

OJ Q cf 

bb~~1J1~a11tA1JV11J\JleJ V1el~f11 

bf11tc;~n1 ~1 eJ bf11tc;~n~aJCVlil1fl a1eJ1J1~u1eJn11b~1J 
dS dS 

o1J1f11~bbvi~tJ1~bV1f11V1eJ 




- ~@) 

U'lIJ1lfl11:-M'lIJ'"Lff''H'!n''iJI 
15 August 2017 

IAutomation : 
n,~uat~~~U'~~1U«e~~~1~~~~~~e? 

i'Lft-ULi~fta;}';'EJfj'IJi\l':ho"i:mft (Trend) n1"i 

Lf~'UfJ'IJ,)3J'1u."i~;t;~ LflEJL'lJiJ 2558 ~'Laoii~'lJEJ'IJ" 

t'M,jYlL;;1U1'hEJt\101"iNa"a~ 250,000 ;1, ,.,;0 

L~U~'lJa~;OEJil~ 15 ""0ilrlil'IJ'Wu"1VltJ~'UtJ'lJtJiCl-3 
'iafHH~ 80 n~:v'i1nt'IJ 4 ~tJli:l1~n~~1J~fl-3'VJ'Ul'U 

d QI 'I 111 I If .... G .... If G 
Lfill€l-3~n~~.:J I.VlLLn ~f1EJ'lJtJl €lLflO'VIl€l'UOG1 L~fiO LLfI~ 

I ...... If' .. I If I 

oq1JLfil1J.nru'VlLLil~'Wil1atJl 0 L'Wl1~~'lJEJ'lJtJl'lJ1 tJ (1) 
... al .... d......!!:I" "I 

vn1~fl'U'U1~~'VI5f11'Wnl·Hl.Jfi"ll'l "U{Jl'lJ'VI1J1t1 L 'UV'U LL'U'U 

LLN'ULLfi~-31'IJ'Vh.j1 (2) '\Jl~~t;j'VlW"'.I'V1'IJ 1~EJ11i 
1 

o ~ II 111 d ... I I d 
~IL1J'UlJ)a{J~1.:JLLl{J{J1'IJ'VI1Jfl1LLl{J~{J LLfit1 (3) SU1fN1'IJVI 

L~EJ.:J~f)!)'IJ"l1fJ 
t11'1i1iu1\11EJ 'Wil1EJA'lJil1"iJlIil,:f';h Automation 

..J. " f'.dllt, ., ,
L"O'IJ \i'IJEJ'UlJ) el1\1Lu'IJL'il" 1.",:0 U.il~O{l'il'1LL"i~{l1\.1 

• " 0 • 4
il1"tJ1n41'IJ L 'W "i1~'rLl EJ'IJ Jl1l1\'1141UU.\I1U LL" 1318 

Y;~1':U'Ul;;0:UilL;l4i'd Lil1J LLil:1iJ10n1"ifl au fJ13J 

~'lJ"i:n8un1'LLa''W'U-:l1 Automation 13.iL'iL~i)4 
1.VI,ja1V1;'U't\I1fJ. LLil:YI N1'U :U1~'tJ"i:n i)'U 0 1"iL\11 aLii 

'lJ iUILL'4 ~ 1'U LL" 'i\l:1.-« LL"i4 41'U 'l'i14 1 'U i, 3J fl'U 
d ... 

LA"iil{l'i\lO"i 

(1) Automation i)81.:t01"iti1'i'IJEJ'IJ.l3J1tf 

13.i1.';L~8~L'W3.ifl'1'W;'U~\h~nil'Un'1'iL'UL\'IEJ l:'U'U 

rlAUTOMOilvE ilIlALL OTHER' 

16 

12 

8 

4 

o 
Japan 	 South USA Germany France Slovakia Spain Italy Thailand Canada 

Korea 

Source: International Federation of Robotics 2016 

1 

http:LLN'ULLfi~-31'IJ'Vh.j1


UVl1Lfl"n:M'LIJ111Lf111!t!niiJ I 
15 August 2017 

tV , "1".,9 l'i 
1'l~fliil11 ~"a')It)U'',j'',j L Yl1u tyVl1"U1flLLRii'U LL ",j~ ~1'U:U1 

5 - 10 ULL~1 L,j'U t'Ut)(;l~1'Vffl",j",j3Jt)1V11",j
1 

~'lhimnUn1",j,j1L;j'U~n~toHvi'Uv'U~L')l",j1~'Wfl13J1",jt:lVl1V , 

'1"'" .,J.,J I.,.,J 1/

LL ",j.:J~1'U \,~ 3.1 f'l113J Lfl V.:JVI LL ",j~~1'UtJl1~"11Yl1\l~a11\lV1V 
tV . cI I .,J ...: S 

flftUtJ",jIHYlfll ",j13Jt:l~f'l1LL",j~YlL'W3J"U'U 

cv., l' 0.,11 .,J'tI.fI.,JII
IIlfUfDel'U :lJ:lJ1 n '1.113.11 L"dYl1'l LLYl'U.:J1'U'V1 L:lJ Lu'U'VItJlt).:J n1",j 

"U'tl.:JLL",j~.:J1'Ul'V1v L';'U n1",jVlpju..ijULLiil~'lJ'U~.,'ja'U;{1 

LW~~1'UaJ1 'l'VI VV,:)'l31Ln"n1ltJft"f'l'U~1'U1\l1nn1",j'W1 
vi'UV'U,}aJ1t~ LLil~f'l.:J'lliiltf'l'fW'UtH1;;111\l~iln1",jt.lil1'l• 
f1'1..h"'UfI~{ltVl'll1.'U8'U1f11tJ1'V1~elli LLtJi~tJlElUl~LL'tl'1 ~t) 

8ouroe: Frey 18: OsbOrne (2018) 

10- a 

tUnUI".,: msllntnRmm::J[J~.m"'omfOll1UVOWI1Jwfi9:Qn.nuriROfJAutomation fAfJlUIM'lIl.XNS'lMlnio.JOns .i1f'\" lIa:mSV1AIMU 

lSH1uTUOLnnPl sOUi'i.mg5=IUW lIa:famsftg:thlnAfuTeIiLnt6TumSfdiA0111 

(2) 1\l 1 n Enterprise Survey Yi ~ " 'Vi 11 " £I 

6'lJ1A1,lan 'W\J"hLL3T\J'i~,.Yii;; Automation i'LI 

1'W1t:Jerdhh'IJ1'IJLli2J,n LLfin,:=,nil~i'IJ\J'i';w"'IJ'" 

t'Mru1\ilt:JLtlW'ZiJ"fl''Mn1·n.l1t1t:J'IJ~41~ijel''''n'1t;;
4\1 • 

vi'lJ t:J 'lJ ~ fi tHL1 ~ ~ , 'lJ f'" ;} fI ;)'U fl'U Ii 'IJ 81 " iJ -31 a n 'I 'U I 

l:Ul(;lf'lfteHflU Boston Consulting Group ~",j1eN1'L1 
·h'lYlvC\n..ij"t~elV'·h.lfl~1J'th:=L'VIfII~ijn1",j'W1vi'Uv'U,}1J1

1II 'II ~ , 

teUElEh{l",j'J(;IL~'JLrlnLiiiEJ'UflUfi1~1~~V':)l:u~::)un ~1L'Vf~ 
'Vf~n1J1"il1nn1",jbiJ'U~1'Un1",j~ii~",jt:lv'U~~~h,:)1j1~1J1... 
iil.:!V1'Ul'UL'VlV 1(;1 vvi'Uv'U~L~11J1'lhv':)1'U~ L~ V.:J (t)t)

1 • 

!1'U(JI",j1V L';'U n1",jL~'tl1JL'Vf~n 'W'lJ';hl'U~(JI~1'Vfn",j",j3J 
",jt:lt:J'Um'Vlt:Jl~vi'Ut:J'UIPit:1~ 8.6 ~1(t)mL",j.:J{l1'U 100 fl'U E1fj• v 
"I tV.,J '; "I.,.... IV.,J • 'I 4 
1.'jJ",j~~UVI 9 eue,:jl.iln "naLflt:J.:Jn'Uty~'U~",j€l 

a'Vf'rf6€lL1J~fl1~t~ 12 ~1~8LLl-IJ~TW 100 f1'U LL~V!1n... 
l'JlJVlnPJ~ a1V1nl':i1JLL~11'VIf.Il:i~t~V;'JfJ'U~iPiPJbl. ':i-3-31'Ut'U. . , 
• I"" .,J":r II I .,Jal' I
u",j1J1tl.1'Vl'UeJVt~t:JU'tlt:Jn11t:y1.4'U",j11 10 LVl1 

(3) 1\l'nn"n1iJ'UtI':u~tI')zneJ'Un1,)LVlt:J i1t~h'IJ 
:u'n"t1~'U~1~iJ~NtI'):=niJ'Un,')lV18~nL~ijn"uafi

'U . 

ft 'U ~ 1 'U LL ft Z L U'LI n 1 1t;JLL ') {I {l1 'U 'Vi, -3, 'LI111J fl'U 
.::l ~ . I .... 

Lft18{11\ln1 L'W",j1~ AutomatIon U1.:J51'U1Jfl113J 

2 

http:1.113.11




- c;(m
U1'l~~ft'1:::'Vi1'l1l'JLff'~ifl"il I 

15 August 2017 

III ~ ~ ~ 

LL a 'J .. 'VI S fl 1 , LU U it , '1 -& High Qualified 
IU 

Professionals tu'~~\n.r;qJ'Y'1i4fl; l~ LLa:aan 
1If. .... OJ o. OJ 

L'UfI'1t1'1'V1f1'U'Ufl\.lUn'1''VI'141U''UJO'U Automation• 
ii'1:rIlSS4t1'1"LLflaU L,hJ ~.;rlllJ'lJ1'lfS'WLL1i ~{lLed'IJLn1'V1a 
L~~{ll~~S11LtI'lJth~L'Vlf'liifijfl1111'V1'IJ1 LLU'ULun1':iLf 

I ., • 

~'UfJ'U'\"{lq'IL'Ulfm LL~n1'~1{1{11'L1E1{1fl{lL'W1I;j'U L'W'1~ 
-rjU1 ~L~F11111"1 ~tytiu n1':ifiTnw1L 'U'Vlnfl1'lJ1 LL~~ 

t.J~n~'Un1':if/~1{1,rnL~fJ\JL'U'~~'Umt:yqnl'VlLLa~LsnL'U 

'VI~1 fJ~(JIfl1'V1n"1I1f1~Jn1,fltm~nlu1'VI fJ'Wu'hnqllvf1~ 
.... '!1 .... ...,..d ..I I 1..1 

1In1'rlnW111fl111lL~fJ{I'Vl~~QnLL'VI'U'Vl1l1nn11nq1l'VI~'U 

tJ'ityty1i1{1;'ElfJa~ 15 

(2) ~fl'::'U'Un1'L;suftuia,n;SUfl1'Udri\Jn'1' 
41 0 /I) Q OJ d !'ftQ 

a{l2Ja'Vl1{1'1U~'4 LU"1n2J'VI11'V1S1 as'Vl L 'UU2J"fl'.!"'U 
ell ., c;l/ ... III AI ..10 ~I I 0 

LflS1nu L'WS L'fI'1IfI'1{1'Vlm~~Wil1L u'U(JI'Eln1''VI1{11'U 

,,'i{l t ~nu LL'{I{l1'U"'UL'VI~ lf1El'U1Eli1{1ij5'J'U~1111'Un1"a 
I AI ., c;l/ .. I ... 
'"{1'V1an"~':in1'f/'El'U LLa~'El'Eln'lJ'Elf/'El'UL'W'Elu':1L1I'Ur.Ja 

VIn W ~ 'lJ 'El {I LL' -3 {l1 'U L'VI ij 'El 'U nU Dual System of 

Education vfLfJ'El,1Iil 

(3) rlSi.!Jfltl'1\JUW"U1'i'in'et::tK1\.1L'Vlfltutaa 
'lItHtI'::L'VIf1F11'U~nun1'tI~~tJ,~uun1,fiTm;1 L~'El 
L(JI; fJllfl111l'W;t111 LL'''''1'U'Vln~1{1t11~t ~a11lT;U;l'Vho!l1'U 
~111nuL'VIfll 'IJlaehLa~'U1"n'':i3J a;)olJt)~1nfl~1'IJn1' 

AI II ... d OJ 

'lJ1VlLLfl~\HL'{I{l1'IJ'Vln'l,;~'lJt){I L'VltJ '13JO.!JL'WS'S.:r,'U 

n '1,yt..\.1 '1 ~ fl it1 'VI n" 2J ~'U fJ'U fl;.!J Lf)u",;j .!Jtu 

L\l'1"'3J1Sfl'1f1'1V1fl"2Jl'VI!.Jtus'U1flfl (New S-curve) 

;r {I L ed 'U vf 8 'U L;; fJ Sj 'U 1 V U '1 lY National skill 

Development LL"~~{lFllt1i1jlfl'{ln1' Continuing 

Education and Training (CET) 

(4) LUUfl1'ifl~1{1LL'j{l{l'1UIl1fl'U;fl'1,iifilin't!lz 

'VI'1{1S.!Jf>l3JLLft::fl1'12JAflfl-51Ut'i'iflLQ'W1::tUi11'U1vf 

t1'::L'Vlf1~il4fl1'lJ.a::iiLLU1t,j1l'l\l~'lJ1'1LLflIftU1.Uil'U1f>l'1 
," ,... ..I III 

L,.'IJ fll'U~LL~f;I~{lfl1t./ L'W':i1~LL':i{l{l1'U"'IJ.fI1fl'U'n1''VI~eN 
~ OJ... ...... If"" ..1..1t"'VIn't;t'Vl1"'fI~flIlILL"tfll'J11JFI~fI''1~fI''flIlIfl11:UL?flY~'VI 

'l\)~\)n Automation 'VI~LL'Vl'\.njfltJn-;i1.f11fln1':ir.Jf\t9I 
u.... ..... If ~ ::; ..d 

L'W':i1~'VIm~t~'VI1{1f1~flI3J LI.~~F11111f1~f/':i1~f/':i'flL'U'U '1-3 'VI 

L'VlFll'Ulaeh'h LL'VI'U1111v1 

I " '" ... ~I '1 .. I" .. ..J 0 0 I
eltJ1{1"':i nVl L u'U bU L~'Vln':i~LLflfll1'V11'U1 tl11 

Ll.'{I{I''UQn'VIVlLL'VI'U~1eJ Automation 'El1,,1:ULnVl~\J"\l'i{l 
'VI'ielLL':i~elEh~~'VIa1V~1Vfi~1a L'W'1,t cj{lijfl111Jt'111'Vl'U 

~ ~ 

""I <lit ..I I

'lJel{l f;ju'~nsu01' 0.Q'~ L U lY U'Vl"~f}'El n1l1" ~"lJ1 tJ 
IV 0 I I.., I If 

"~n,, n1 ''Vl1~1'U'~'VI11{1 LL ':i{l~1'U'11JnU"1'UtI'UtJl 
"" l..d I .., . IV 

'13J'NfI'VI.nTW LL '{I-31'UtJl1{1 '1 'Vl"~"'El'it)-3 nu fl111J'Vl1 
..I ... ~ • • .... ~ OJ.... ~ ., 'I 

'VI 1 El'VIil1" Ln ~'lJ'IJ Ll." a4'J/h11 fa 'Y 'VliJ fl '11'V1''U I.'VI fI 

tUfJBuii fiB «il4L'i1l1'14'~\JtJn11WfMU'1,~rK'U 
9' OJ ~ .OJ 8 d 8.,

n11nn't!l1LLit::='VIn't!lZ'Utl-3LL1':)41U'14LL'11UU k'il.:)'US4 

iUL1it1 fl~1'tJt=t'ElElt~n 10 tJeb'1~'VI,j1fll'U1'VllYV{l'lfl1'U 
L'lJtJ':i~L~'lJL~3J 

Disclaimer: 
..... '" ..I" I It 3 ?t '" ., ...
'tIElflflL'VI'U'YI1J'1n!l ~'U'U'YIfl1111'UL'U'UfI\1111 L'VI'IJ'tI fl-3~L'tIEl'U 

~<ll~hhL;j'U~El-3Ii1Elflfl\~El.:)nUfI\1111L ':;'U'tIfl-36'J1fll1' LL'Vi.:! 

tl':i~L'VIfI11'Y1tJ 

U1.!Ja11-Wen'i'W'i iH1W..Ul'n'\dfteJ 
Lfl1'1,;!01 

~1lYLfII1~!n1\l1l'M1l1fl 

fl1ElUtf.l'U1f.1n1'iL~U 
PatcharL@bot or th 

OJ to. If ... 

'U14i111'UUVI'U~EJ V1il.:)f1' 

Lfl'~!n1 

~1ElLfII'i~Jnl\lllVlinfl 

fl1f.1utEl'U1an1'L~'U 
Nuntan;T@bot or th 

3 
L 

http:LLa~'El'Eln'lJ'Elf/'El'UL'W'Elu':1L1I'Ur.Ja

