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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง “การปฏิรูปอุดมศึกษา” ของคณะกรรมาธิการการศึกษา 
และการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดทําขึ้นโดยมุ่งหมายเพื่อสะท้อนถึงความสําคัญของการศึกษา                       
ในระดับอุดมศึกษาและแนวทางปฏิรูปอุดมศึกษาในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการอุดมศึกษาไทย             
ทั้งในส่วนของการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะในระดับสูง สร้างงานวิจัย 
ขยายองค์ความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ       
และสังคม ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี สามารถแข่งขันกับ
นานาอารยประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่เนื่องด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาการอุดมศึกษาต้องเผชิญกับ
อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้งด้านคุณภาพ
บัณฑิต ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้การอุดมศึกษาเกิดเอกภาพท้ังด้านนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 
เอกภาพด้านการบริหาร และเอกภาพด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้เสนอแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาโดยได้พิจารณาถึงสภาพปัญหาอุปสรรค
สําคัญและนํามาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ได้เป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิรูป
อุดมศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ได้แก่                     

๑. การสร้างพลเมืองคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน การสร้างพลเมืองคุณภาพน้ัน 
ต้องมีการดูแลและพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตั้งแต่ช่วงเด็กเล็ก  
และต่อเนื่องกระทั่งเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งในทุกช่วงวัยจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาภายใต้บริบท 
ของความเหมาะสม และส่งเสริมการสร้างสิทธิ เสรีภาพที่ มีดุลยภาพกับหน้าที่ หรือที่ เรียกว่า “ดี เก่ง                        
และมีสุข” โดยมีคุณสมบัติที่ประกอบด้วย technical skills และ soft skills คู่กันไปและเมื่อได้พลเมืองที่มี 
คุณภาพแล้วจําเป็นต้องพัฒนาพลเมืองไทยให้รองรับกับ “คนไทย ๔.๐” ที่มีความรู้ความสามารถ                  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และเป็น Digital Thai ซึ่งการจัดการเรียนรู้ 
และหลักสูตรมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการทําให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญ คือ พลเมืองไทยต้องมีงานทํา                 
และมีความสามารถในการทํางาน และการพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเป็น                   
“ฐานกําลังหลัก” ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม              
เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดัก 
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งแนวทางในการปฏิรูปเพื่อให้ได้พลเมืองในลักษณะดังกล่าวนั้นต้องมี             
การปรับโครงสร้างของระบบการศึกษาและการบริหารจัดการทั้งระบบ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นสูง              
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กําหนดเส้นทางโอกาสการศึกษาต่อได้ทุกระดับ การพัฒนากลุ่มกําลังแรงงาน (workforce) กลุ่มแรงงาน
ในภาคเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจ ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และบัณฑิตศึกษาพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโทถึงระดับปริญญาเอกในการสร้าง            



( ๒ ) 
 

องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคการผลิตและภาคสังคมจัดทวิภาคี-สหกิจศึกษา-Work-integrated Learning 
เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ การสนับสนุนโรงเรียน 
ในโรงงาน และการพัฒนาระบบค่าตอบแทนตามสมรรถนะความรู้ความสามารถลดรอยต่อทางการศึกษา                        
เพื่อพัฒนากําลังแรงงานให้มีความยืดหยุ่น และเอื้อให้ผู้ศึกษาทุกกลุ่มทุกวัยทั้งในระบบและนอกระบบ 
สามารถเข้าออกในระบบการศึกษาได้ โดยจัดการในรูปรายวิชาระยะสั้นและมีการเก็บเครดิตไว้ได้          
ในรูปแบบของธนาคารหน่วยกิต เพื่อเป็นฐานกําลังหลักของประเทศต่อไป 

๒. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา การปฏิรูปอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีความสําคัญ         
ต่อระบบการจัดการศึกษาของประเทศเป็นอย่างย่ิง จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการคัดกรองให้ได้มาซึ่ง             
คนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ในศาสตร์ของตนเองอย่างดีเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
ให้ กับลูกศิษย์ รวมทั้งยังต้องมีทักษะในการถ่ายทอดวิชาความรู้และการสอนเพ่ือเพิ่มพูนความรู้                      
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่นักศึกษาอย่างรอบด้าน ดังนั้น ควรมีการกําหนดกระบวนการ                   
คัดเลือกอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพต้ังแต่ก่อนการคัดเลือก การทดสอบการปฏิบัติงาน             
และการปฏิบัติงานจริง นอกจากหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้แล้ว อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต้องมีภารกิจ  
ด้านการวิจัย ต้องทํางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หรือสร้างนวัตกรรมที่มีผลดีต่อประเทศ              
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการสู่สังคม ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้มีคุณภาพตาม “แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” ทั้งในด้านความรู้ ด้านสมรรถนะ และด้านทัศนคติ ภายใต้ระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลเพื่อให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต้องได้รับการพัฒนา              
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการจัดการการเรียนการสอน (การเรียนรู้) ด้านพัฒนาความเข้มแข็งเฉพาะด้านการวิจัย         
ด้านความก้าวหน้าทางตําแหน่งวิชาการ และด้านการบริหาร รวมทั้งต้องคํานึงถึงการขาดแคลนอาจารย์
ในบางสาขาบางพื้นที่ที่ห่างไกลและในบางช่วงเวลาด้วย 

๓. หลักสูตร การปฏิรูปการจัดทําหลักสูตร มีความสําคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
และเสมือนเป็นแผนแม่บทของการศึกษาที่ถือเป็นแก่นสําคัญในการวางแนวทางการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรทําให้ผู้เรียนสามารถกําหนดแนวทางในการประกอบอาชีพ            
ได้ตามความถนัด ความรู้ความสามารถ และความสนใจของตนเอง ตลอดจนยังช่วยพัฒนาประเทศชาติ          
ให้มีความเจริญเป็น “ประเทศไทย ๔.๐” ในการจัดทําหลักสูตรที่ดี น่าสนใจ ทันสมัย และตอบสนอง            
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ต้องคํานึงถึงสิ่งจําเป็นต่าง ๆ เพื่อนํามาซึ่งหลักสูตรที่มีผลการเรียนรู้              
ตามสมรรถนะของวิชาชีพนั้น ๆ (Competency-based Learning) ได้แก่ ความต้องการของผู้ประกอบการ 
และตลาดแรงงาน อัตลักษณ์และเอกลักษณ์หลักสูตรของสถาบัน นโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของ 
ASEAN รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําและบริหารหลักสูตร สําหรับหลักสูตรระดับพื้นฐานนั้น        
มีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งต้องมีการปฏิรูปเพราะใช้มานานแล้วแต่ยังไม่ทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป          
ในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น จึงได้เสนอโครงสร้างหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานใหม่ โดยเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะ           
เป็น Outcome-based Curriculum กําหนดให้การเรียนการสอนเป็นการผสมผสานการถ่ายทอดความรู้            



( ๓ ) 
 

ผนวกกับกระบวนการในการถ่ายทอด ซึ่งกําหนดโดยประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experience) 
๖ ด้าน กลุ่มสาระ ๖ ด้าน ทักษะที่จําเป็นสําหรับคนไทย ๑๐ ด้าน และกําหนดค่านิยมและเจตคติ       
ความเป็นไทย ๖ ด้าน และมีลักษณะการจัดลําดับการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนโดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของสมองในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งมีการจัดการด้านเวลาโดยกําหนดให้ใช้เวลาในห้องเรียนผสมผสานกับ
เวลานอกห้องเรียน   

๔. การจัดการเรียนรู้ การปฏิรูปการเรียนรู้มีเป้าหมายสําคัญในการสร้างพลเมืองคุณภาพ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันที่เราจะสร้างคนที่ “ดี เก่ง และมีสุข” เป็น “คนไทย ๔.๐” และเป็น           
“ฐานกําลังหลัก” มีคุณภาพสูงและมีทักษะชีวิตเพื่อการมีสัมมาชีพ กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้นั้น 
ต้องมีการเปลี่ยนจากการสอนแบบบรรยายไปเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ซึ่งจะทําให้  
มีการคิดเชิงวิพากษ์ มีการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรม มีการส่ือสาร          
และมีการทํางานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ            
สถานประกอบการในรูปแบบ Work-integrated Learning หรือสหกิจศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้           
ที่ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่จริงของสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ศาสตร์แขนงต่าง  ๆ
นอกห้องเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดจิตสาธารณะและการรับใช้สังคม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ในการเป็นผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างผู้ประกอบการใหม่ ไม่เน้นให้การผลิตบัณฑิต               
ไปเป็นลูกจ้างเท่านั้น และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างนวัตกรรม (Innovation) และองค์ความรู้ใหม่ 
ในรูปแบบของ Project-based Learning ซึ่งการจะจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ นั้น ทั้งอาจารย์ผู้สอน 
และผู้เรียนต้องเข้าใจวิธีการสอนและต้องมีการเตรียมพร้อม นอกจากนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะ
ในกลุ่มคนพ้นวัยศึกษาก็มีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศเช่นกัน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดการ
เรียนรู้โดยการอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นแล้วจัดให้มีธนาคารหน่วยกิตเพื่อสะสมไว้เทียบในการสําเร็จ
การศึกษา จัดการเรียนรู้แบบ online และ e-learning เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงความรู้หรือจัดฝึกอาชีพ 
สําหรับผู้สูงอายุและแรงงาน 

๕. การวิจัย ปัญหาหลักในระบบการบริหารงานวิจัยของประเทศ คือ โครงสร้างและบทบาท 
ขององค์กรที่เชื่อมต่องานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ไม่ต่อเนื่อง ขาดตอน และมีการทํางานที่ซ้ําซ้อนกัน           
และมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทําให้เกิดช่องว่างที่เรียกว่า “หุบเหวมรณะ” ในการเชื่อมโยงงานวิจัยที่ต้อง
พัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยบางหน่วยงานขาดศักยภาพ              
ในการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ความคุ้มค่า รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยให้ความสําคัญ
กับตัวชี้วัดด้านกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาถูกคาดหวังให้ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่าง        
แต่กลับไม่มีการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถตอบสนองในบางมิติได้     
ก็จะได้รับการตําหนิจากสังคม นอกจากนี้หน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์        
ขาดศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วง งานวิจัยพื้นฐานที่เน้นผลงานตีพิมพ์มากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี 
ทําให้ผลงานที่มีการนําไปใช้ประโยชน์มีจํานวนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น รวมทั้งยังขาดการทํางานระหว่าง
สถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยสร้างความรู้กับองค์กรของรัฐ (หน่วยงานของกระทรวงในภูมิภาค) และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นมาจากการวิจัยเพื่อถ่ายทอดให้ชุมชนและสังคม                   
รวมทั้งผลงานวิจัยที่รัฐสนับสนุนผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้สิทธิ 



( ๔ ) 
 

ความเป็นเจ้าของนั้นเป็นของรัฐทั้งหมดหรือบางส่วน การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทรัพย์สินทางปัญญานั้น          
ทําได้ยาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐไม่มีความพร้อมในการดําเนินการ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ   
การปรับโครงสร้างและองค์กรที่เก่ียวข้องกับการวิจัยของประเทศ และมีสถานที่ทํางานแห่งเดียวกัน         
ด้านบทบาทของสถาบันอุดมศึกษานั้นควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานการพัฒนาเทคโนโลยี            
และนวัตกรรม เพราะบุคลากรด้าน R&D ส่วนใหญ่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกับมีการทํางานเป็นเครือข่าย
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยยึดประเด็นวาระของชาติเพื่อเป็น “เคร่ืองจักรขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม” 
ซึ่งจําเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดการบริหารและบุคลากรในองค์กรให้มีความทันสมัย มองประโยชน์ส่วนรวม
โดยเฉพาะเป้าหมายของชาติ ควรเปิดใจและทํางานร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น            
การบริหารจําเป็นต้องคล่องตัว ยืดหยุ่น และเน้นธรรมาภิบาล ด้านงบประมาณควรให้สภานโยบายวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ทําหน้าที่พิจารณาการจัดสรรงบไปสู่หน่วยงานตามเป้าหมายต่าง ๆ        
ในนโยบายวิจัยของประเทศทั้ง ๒ ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม            
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมเชิงพ้ืนที่สําหรับ
การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่รัฐสนับสนุนทุนวิจัย ดังนั้น จึงขอเสนอให้รัฐบาลผลักดัน
กระบวนการตรากฎหมายที่เก่ียวข้องให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมในประเทศ เช่น ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... โดยให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงาน 
ของรัฐสามารถเป็นเจ้าของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้  

๖.  การกระจายโอกาส และการลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา เพื่อการจัดการศึกษา             
มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ํา ลดช่องว่างและรอยต่อทางการศึกษา เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ           
ที่หลากหลาย และสามารถต่อยอดสู่อาชีพที่มีรายได้สูงขึ้น ปัญหาของความเหลื่อมล้ํานั้นเกิดขึ้นได้จาก               
หลายกรณี ได้แก่ ปัญหาความเหลื่อมล้ําของคนในพื้นที่ต่าง ๆ ทําให้การเข้าถึงทางการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน           
เช่น ในแถบชายแดนหรือชายขอบ ความเหลื่อมล้ําจากรายได้ ทําให้คนจนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา  
ได้อย่างเต็มที่ ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของผู้พิการ ความเหลื่อมล้ําในการจัดสรรงบประมาณ               
และการบริหารจัดการทางการศึกษาทําให้การจัดสรรยังไม่ทั่วถึงและเป็นธรรมเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาเหล่านี้          
มีแนวทางการแก้ไข เช่น ขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในพ้ืนท่ีได้รับการศึกษาทุกระดับ             
และสามารถเชื่อมโยงไปสู่อาชีพได้อย่างทั ่วถึงเต็มรูปแบบ ปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอน             
ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นท่ีเป็นภาษาแม่ของผู้เรียนเป็นฐาน       
การเรียนรู้ จัดทุนการศึกษาให้ในทุกระดับการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อให้ผู้ศึกษาทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะในผู้ที่ต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน พร้อมทั้งเปิดรับคนพิการทุกประเภทเข้าเรียน          
ในสถาบันอุดมศึกษาในสาขาที่เหมาะสม สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ    
เพื่อรองรับนักศึกษาพิการ โดยรัฐควรวิเคราะห์และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการกระจายโอกาส         
ทางการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการช่วยเหลือ 
จากภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับรัฐ หรือ “ประชารัฐ” โดยสนับสนุน
การศึกษาของท้องถิ่น เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาและการประกอบอาชีพและวิสาหกิจ         
ในขณะเดียวกันรัฐอาจต้องมีกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ออกมารองรับให้กับผู้ที่บริจาค         
เพื่อการศึกษา และอาจมีการเพิ่มอัตราการลดหย่อนภาษีให้ผู้บริจาคทางการศึกษาเพื่อสร้างความม่ันใจ          
และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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๗.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการศึกษา       
เป็นอย่างย่ิง และเชื่อมโยงไปสู่ด้านอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข เป็นต้น 
ทั้งนี้ เม่ือมีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร ดังนั้น การผลักดันนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
จะสําเร็จได้เม่ือประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีไปพร้อมกับการมีปัญญาเชิงดิจิทัล ซึ่งจะทําให้
คนไทยสามารถรับรู้เข้าใจและมีทักษะในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ ทักษะเหล่านี้มีความสําคัญ                
และมีความจําเป็นต้องพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนและการใช้        
ในชีวิตประจําวันไปพร้อมกัน โดย UNESCO ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถ                       
ทําให้ง่ายต่อการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา เพิ่มคุณภาพการพัฒนาครู 
และอาจารย์ที่ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงการบริหารด้านการศึกษา                 
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ด้านการศึกษาของประเทศไทยได้มีสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) 
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการส่ือสาร (MOENet) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในบางครั้งอาจมีการทํางาน         
ที่ซ้ําซ้อนกัน ดังนั้น จึงได้มีข้อเสนอแนะ คือ รัฐบาลจะต้องกําหนดนโยบายปรับยุทธศาสตร์และเร่งรัด
ดําเนินการโครงการต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ภายใต้ “กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT2020) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓” ให้สําเร็จลุล่วงเร็วข้ึน พร้อมกับจัดตั้งหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ         
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของประเทศ เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ที่สมบูรณ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ มีการปรับปรุงหลักสูตรภายใต้หลักการของ e-Learning ให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและวิธีการประเมินผลใหม่ พัฒนาครูและอาจารย์ให้มีการปรับ 
เปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนา สื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ICT โดยผ่านเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา ทั้ง ๙ เครือข่าย เป็นต้น 

๘.  การบริหารจัดการ งบประมาณและทรัพยากร ระบบบริหารจัดการ งบประมาณ
และทรัพยากรของอุดมศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างย่ิง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน           
โดยระยะเวลาที่ผ่านมานั้น การบริหารอุดมศึกษาถูกกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าองค์กรหลักตามโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้การบริหารอุดมศึกษา           
ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร จึงเห็นควรที่จะต้องจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
และการบริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องคํานึงถึงหลักการสําคัญ ได้แก่ (๑) อัตตาภิบาล (Self-Governance) 
และ (๒) ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งต้องมีความสมดุลของอํานาจและหน้าที่ของแต่ละองค์กร             
ในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ สภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดีและผู้บริหาร อาจารย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท
ควรผ่านการอบรมหลักสูตรสําหรับการเป็นสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา              
ไม่ควรมีนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเก่ียวข้อง ควรจัดทําแนวปฏิบัติระหว่างกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา            
กับอธิการบดีให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นให้อธิการบดีต้องมีความรับผิดชอบ 



( ๖ ) 
 

(accountability) ต่อ “เจ้าของ” โดยนัยของคําว่า “เจ้าของ” ในส่วนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ รัฐบาล 
ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ ผู้รับใบอนุญาต นอกจากนี้ ระบบราชการควรให้ความสําคัญกับ
ผู้บริหารเพิ่มขึ้นมิใช่มีความเข้าใจว่าผู้บริหารจะกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาหรือมีผลประโยชน์จาก                   
การเป็นผู้บริหารมากมาย เพื่อทําให้ผู้บริหารไม่เสียกําลังใจและสามารถจะทํางานเชิงรุกมากขึ้น                    
ส่วนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรนั้นมีความสําคัญและมีความจําเป็นในการปฏิรูปการศึกษา           
ทั้งระบบให้มีความย่ังยืนและเป็นมาตรฐาน ถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะได้รับสรรจัดงบประมาณ
เป็นจํานวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น แต่ได้กระจายงบประมาณมายังสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาประมาณร้อยละ ๑.๒ เท่านั้น และพบว่าการกระจายงบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษา               
แต่ละแห่งยังไม่มีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบแล้วอาจต่างกันเกือบถึง ๑๐๐ เท่า ดังนั้น จึงต้อง                    
มีการแก้ไขโดยการพิจารณาจัดสรรงบประมาณควรให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ               
และสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจํารัฐสภาเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณก่อนที่จะ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป รวมทั้งควรจัดสรรงบประมาณโดยหลัก Performance-based             
ที่บ่งชี้ด้วยการวัดผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพ โดยมีกลไกการประเมินความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย             
และผลสัมฤทธิ์ 

 
ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษา 
รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การปฏิรูปอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมให้พลเมืองไทยมีคุณภาพ ทําให้ประเทศไทยเป็น “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน         
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ชาติ                 
ระยะ ๒๐ ปี โดยมีข้อเสนอแนะถึงแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษาไว้ดังนี้   

๑. ให้มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบอุดมศึกษาโดยมี
จุดเน้นที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการสร้างพลเมืองคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโดย
สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทํางานได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน
ต่อไป ได้แก่ 

๑.๑ กระทรวงการอุดมศึกษาต้องบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาโดยยึดหลักการสําคัญ
ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มากที่สุด กํากับดูแลตามสมควร และควบคุมสั่งการให้น้อยที่สุดเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการท่ีจะดําเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง            
เต็มที่ต่อไป 

๑.๒ กระทรวงการอุดมศึกษาต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นต่อการส่งเสริม 
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานกลางท่ีจะเป็นผู้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดที่เก่ียวกับอุดมศึกษาที่สามารถนํามาใช้ในการจัดทําแผนปฏิรูปและพัฒนาให้อุดมศึกษาบรรลุ
เป้าหมายการสร้างพลเมืองคุณภาพ อาทิ 

 
 
 



( ๗ ) 
 

      - ข้อมูลการเชื่อมโยงของสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน ภาครัฐ 
       ภาคประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานของ 
       สถาบันอุดมศึกษา  
       - ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการอุดมศึกษา  
       - ข้อมูลความต้องการกําลังคนท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา  
       - ข้อมูลความสามารถในการผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ  
        ของสถาบันอุดมศึกษา  
       - ข้อมูลความต้องการงานวิจัยและนวัตกรรม และความสามารถ 
        ของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตหรือสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  
        รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
       - ข้อมูลกําลังคนของอุดมศึกษา 
        -  ข้อมูลงบประมาณในส่วนต่าง ๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
        และสถาบันอุดมศึกษา  
       - ข้อมูลความต้องการงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  
        ระยะ ๒๐ ปี และแผนการจัดการอุดมศึกษา เป็นต้น  
    ๑.๓ กําหนดให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่ให้คําปรึกษา กลั่นกรองเร่ือง                  
และให้ความเห็นชอบในกรณีสําคัญเพื่อให้รัฐมนตรีสั่งการในระดับนโยบาย 
 ๑.๔ ขณะนี้หน่วยงานกลาง (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ) จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการทํางานของสถาบัน 
อุดมศึกษา จึงควรจัดให้มีการหมุนเวียนระหว่างบุคลากรของหน่วยงานกลางและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  

๒. ให้มีการจัดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาให้เหมาะสมทั้งทางด้านที่จะทํางานตอบสนอง        
ต่อภาคส่วนต่าง ๆ และให้สะดวกต่อการที่ภาครัฐจะจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการทํางานนั้น รวมทั้ง         
ให้เหมาะสมต่อการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบันต่อไปด้วย 
 ๓. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องประสานงานการทํางานอย่างมีพลัง (synergy) โดยจัดตั้ง
เป็นเครือข่ายในลักษณะเป้าหมาย (agenda) หรือความชํานาญเชี่ยวชาญ (function) หรือตามเขตพื้นที่
รับผิดชอบ (area) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเร่ืองการสร้างพลเมืองคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ 
 ๔. กระทรวงการอุดมศึกษาต้องกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารหลักสูตรที่มี
คุณภาพ โดยกําหนดระดับความเข้มข้นในการกํากับดูแลและตรวจสอบให้เหมาะกับสถาบันอุดมศึกษา 
ในกลุ่มต่าง ๆ เช่น มุ่งเน้นการกํากับดูแลและตรวจสอบอย่างเข้มข้นกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มีปัญหา          
และผ่อนคลายการตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานแล้วเพื่อเป็นการคุ้มครองนิสิตนักศึกษา
ที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น  
 
 



( ๘ ) 
 

 ๕. ต้องมีการกําหนดสมรรถนะของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับหน้าที่                         
และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ รวมท้ังมีการดําเนินการพัฒนาอาจารย์ให้ได้สมรรถนะท่ีตั้งไว้         
เพื่อเป็นการรับประกันว่าอาจารย์สามารถพัฒนานิสิตและนักศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของแต่ละหลักสูตร และสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายรวมถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาด้วย 
 ๖ . ต้องมีการกําหนดจํานวนของสถาบันอุดมศึกษาที่ควรมี โดยให้กําหนดเป็น         
นโยบายกลางที่ชัดเจนว่า ไม่ควรเพิ่มจํานวนสถาบันอุดมศึกษาอีก แต่ให้ เร่งพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่เดิมให้เต็มที่ ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาดียิ่งข้ึน 
 ๗. ต้องกําหนดจํานวนการรับนักศึกษาใหม่ (ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ) 
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประเทศและเป็นไปตามความสามารถ 
และคุณภาพในการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบันด้วย 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
            หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 
 

บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
 
บทท่ี ๒ การสร้างพลเมืองคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ๙ 
 
บทท่ี ๓ อาจารยใ์นสถาบันอุดมศึกษา ๑๙ 
 
บทท่ี ๔ หลักสูตร ๒๗ 
 
บทท่ี ๕ การจัดการเรยีนรู ้ ๔๓ 
 
บทท่ี ๖ การวิจยั ๔๙ 
 
บทท่ี ๗ การกระจายโอกาส และการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา ๖๓ 
 
บทท่ี ๘ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา ๖๙ 
 
บทท่ี ๙ การบริหารจัดการ งบประมาณและทรัพยากร ๘๓ 
 
บทท่ี ๑๐ สรุปแนวทางแก้ไข ๙๓ 

 
 

 
 
 
 

 
 



๑ 
 

บทท่ี ๑ บทน ำ 
 
  การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การอยู่รอดของชาติขึ้นอยู่กับต้นทุนทางปัญญา การมีต้นทุนทางปัญญา            
หรือการมีองค์ความรู้มากย่อมเป็นการเกื้อหนุนให้ประเทศได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี๑ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเข้าสู่ 
การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ ดังนั้น การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมี
ความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมบุคคลเข้าสู่อาชีพ โดยนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาใดก็ตามจะเข้าสู่การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
ตามความคาดหวัง ทั้งในส่วนของผู้ปกครอง นักศึกษา สถาบันการศึกษาและรัฐบาล แต่ปัญหาส าคัญ                   
ในช่วงประมาณ ๑๐ ปี ที่ผ่านมา ภารกิจด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เข้าไปรวมกับไว้ในกระทรวงศึกษาธิการ 
ภายใต้หลักการว่า เมื่อเป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษาแล้วก็ควรรวมอยู่กระทรวงเดียวกันทั้งหมด                 
เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการการศึกษาและความเชื่อมโยงทางการศึกษาต่าง ๆ แต่แท้ที่จริงแล้วนั้น 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต่างกัน 
ในขณะที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นที่การสร้างขีดความสามารถขั้นพ้ืนฐานของประชากร แต่การอุดมศึกษานั้น          
จะเน้นไปที่การสร้างขีดความสามารถระดับสูงเพ่ือให้ประเทศแข่งขันหรือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
ของคนในประเทศได้ จึงท าให้การพิจารณาในเรื่องนโยบายและงบประมาณเพ่ือที่จะท าให้ประเทศ
ก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ อาจช้าเกินไปในยุคที่โลกพัฒนาไปเป็นยุคดิจิทัล 
  
๑. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒     

กับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
  ตามที่รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งประกอบด้วย (๑) ด้านความมั่นคง  
(๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และ (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒๒ ให้สอดรับกับ               
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว ๒๐ ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัต ิ
ในช่วงเวลา ๕ ป ีได้เป็น ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (๑) ด้านความมั่นคง  (๒) การต่างประเทศประเทศเพ่ือนบ้าน  
และภูมิภาค (๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (๔) การเสริมสร้าง       
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (๕) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (๖) การสร้างความเป็นธรรม    
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (๗) การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่พิเศษ (๘) การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (๙) การเพ่ิมประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลภาครัฐ (๑๐) การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ประกาศนโยบายให้ประเทศไทยก้าวไปเป็น 
“ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)” ท่ีประเทศไทยต้องหลุดพ้นจาก ๓ กับดักที่เหนี่ยวรั้งความเจริญ               
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ของประเทศไทย ได้แก่ (๑) กับดักความไม่สมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ โดยที่ผ่านมาคนเรามุ่งแต่                    
ความความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ละเลยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมากจนถึงการท าลายธรรมชาติส่งผล                  
ให้เกิดภัยจากธรรมชาติ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย เป็นต้น (๒) กับดักความไม่สมดุลระหว่าง         
มนุษย์กับมนุษย ์เช่น ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนจนกับคนรวย คนเมืองกับคนชนบท เป็นต้น และ (๓) กับดัก 
รายได้ปานกลาง (middle income trap) และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยกลไก ๓ ประเด็น 
ได้แก่ ๑) การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่เปน็มติรต่อสิ่งแวดล้อม (green growth engine) โดยมุ่งเน้น   
การใช้พลังงานทดแทน ปรับแนวคิดเรื่องการลดต้นทุนเป็นการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับระบบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒) การกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมกัน โดยการสร้าง 
คลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม เป็นต้น ๓) การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก เพื่อหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูง๓   
 ส าหรับในส่วนการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับ 
ดูแลภารกิจด้านการศึกษาของชาติ ได้มอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙๔ เพื่อเป็นแผนที่รองรับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนา          
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ทางด้านการศึกษา เพ่ือให้ด าเนินไปอย่างมีทิศทางและสามารถ
พัฒนาสู่เป้าหมายของประเทศ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ คือ (๑) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ (๒) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ            
ในการแข่งขันของประเทศ (๓) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๔) การสร้าง 
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา (๕) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต            
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา อย่างไรก็ตาม                       
จากการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา                     
ในระดับอุดมศึกษาค่อนข้างน้อย ในขณะที่การศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นมีความส าคัญเพราะอุดมศึกษา
เป็นด่านสุดท้ายในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะในระดับสูง สร้างงานวิจัย 
ขยายองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพ่ือรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต ยกระดับ            
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สามารถปรับระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ               
สร้างการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีการสอนตามหลักสูตรที่ แตกต่างกันตาม                   
ความต้องการของบัณฑิตและประเทศ รวมทั้งยังเป็นตัวจักรส าคัญในการสร้างงานวิจัยโดยอาจารย ์             
ในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับนักศึกษาเพ่ือสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย              
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้เกิดเป็น “มหาวิทยาลัย ๔.๐”  โดยมี “การศึกษา ๔.๐ : ผู้เรียน 
สร้างนวัตกรรมได้” น าไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐”   
 
๒. สถำนกำรณ์กำรอุดมศึกษำในปัจจุบัน   

สถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก 
รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยมีความพยายามในการพัฒนาและปรับตัวเพ่ือรองรับกับ                  
ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกันมีแนวโน้ม         
ที่จะเปิดสถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทยขึ้นมากมาย การเปิดหลักสูตรและสาขาวิชามีความหลากหลาย 
เพิ่มขึ้น และเป็นตัวเลือกส าคัญท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา
แบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และวิทยาลัยชุมชน ซึ่งในแต่ละประเภทของสถาบัน 
อุดมศึกษาเหล่านี้จะมีพันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป แต่ที่พบกลับผลิตบัณฑิตออกมา                
ในลักษณะที่คล้ายหรือเหมือนกันมาก ท าให้เกิดปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ มีอัตราการแข่งขันในส่วน           
ของการรับนักศึกษาค่อนข้างสูงทั้งระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยกันเอง และระหว่ างสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เน้นและให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาจ านวนมาก โดยมิได้ค านึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนว่าภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้วผู้เรียนจะมีคุณภาพหรือไม่                     
ท าให้การผลิตบัณฑิตในบางสาขาก็ผลิตออกมาไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่บางสาขาผลิตบัณฑิต  
ออกมาแล้วไม่รองรับและสอดคล้องกับต าแหน่งงานที่มีส่งผลให้การผลิตบัณฑิตในบางสาขามีจ านวน
บัณฑิตเกินความต้องการ อันเป็นเหตุผลส าคัญให้เกิด ปัญหาการว่างงานของบัณฑิตตามมาอย่างต่อเนื่อง 
และตามมาด้วยปัญหาส าคัญที ่เกิดขึ ้น คือ ปัญหาคุณภาพของบัณฑิตว่า จะมีองค์ความรู้เพียงพอ              
ท่ีจะสามารถเข้าสู่ภาคแรงงานได้หรือไม่ ซึ่งกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแล้วมีอาชีพหรือมีงานท า
ในทันทีนั้นจะต้องเป็นนักศึกษาที่มีคุณลักษณะและมีคุณสมบัติต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่สถานประกอบ              
การให้การยอมรับ ท าให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีความพยายามทุกวิถีทางที่จะท าให้นักศึกษาของตน           
มีคุณภาพ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของการบริหาร  

ดังนั้น ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพจึงเป็นหัวใจส าคัญ โดยเฉพาะ
ปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันจึงมีความจ าเป็นที่ต้องเน้นคุณภาพของบัณฑิตเพ่ือการแข่งขัน                 
การผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมก็เป็นการสร้างคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในทุก ๆ ด้านเช่นกัน                  
ซึ่งก็คงไม่ใช่การแข่งขันเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงการแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับสากล
ด้วยเช่นกัน และแม้ว่าการอุดมศึกษามีความพยายามในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนาน แต่จุดอ่อนและปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะปัญหา            
ที่เรื้อรังมาตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา           
ที ่ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลายแห่งมีความพยายามที่จะออกไปเป็นสถาบันอุดมศึกษา                 
ในก ากับของรัฐเพ่ิมขึ้น และปัจจุบันก็ยังคงเป็นอยู่ นโยบายของรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง            
ท่ียังไม่มีความแน่นอนและเกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรเอกชน 
และผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทางวิชาการ หลักสูตร              
และการเรียนการสอนล้าสมัยไม่เป็นสากล ไม่บูรณาการและไม่ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องตาม
สถานการณ์และบริบทปัจจุบัน ขาดแคลนคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ขาดการส่งเสริมและการสนับสนุน                 
การท าวิจัย รวมถึงปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการต่าง ๆ ส่งผลส าคัญให้การอุดมศึกษา
ไม่สามารถพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งยังเป็นอุปสรรคส าคัญ           
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับการอุดมศึกษาให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ              
และจ าเป็นต้องอาศัยองคาพยพต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเร่งยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 

จากข้อมูลผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เรื่อง ผลกระทบ
โลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก ๕ ปีข้างหน้า๕ ซึ่งได้คาดการณ์แนวโน้มที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง       
กับสถาบันอุดมศึกษาไทยไว้หลายประการ อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ เป็นพ้ืนฐานแนวโน้มอนาคต                    
เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไทยได้ อาทิ  



๔ 
 

 (๑) สถำบันอุดมศึกษำแสวงหำเอกลักษณ์ด้ำนคุณภำพและควำมแตกต่ำง โดยสถาบัน 
อุดมศึกษาต้องค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะทางตามที่ถนัด สิ่งท าได้ดี มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

(๒) สถำบันอุดมศึกษำจะเชื่อมโยงเป็นเครอืขำ่ย โดยร่วมกับหนว่ยงานภายนอกหรือสถาบนั 
อุดมศึกษาอื่น ๆ มากขึ้น เพ่ือเสริมจุดอ่อนจุดแข็งซึ่งกันและกัน 

(๓) สถำบันอุดมศึกษำเฉพำะทำง มีแนวโน้มว่าจะมีบางสถาบันที่เน้นในการมุ่งจัดการศึกษา 
เฉพาะที่เป็นการลงลึกระดับเชี่ยวชาญ อันเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูง และเป็น
การเพิ่มความสามารถการแข่งขันให้สถาบันอุดมศึกษาได้ 

(๔) สถำบันอุดมศึกษำมุ่งผลิตผลงำนวิจัย จากสภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา      
ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งอาจต้องปรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการแข่งขัน            
เพื่อไปสู่ทิศทางของการมุ่งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึง 
การบุกเบิกการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(๕) สถำบันอุดมศึกษำบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ท าให้การเรียนแบบ e-education หรือ e-learning เป็นที่นิยมมากขึ้น 

(๖) สถำบันอุดมศึกษำที่ใช้หลักสูตรต้นแบบจำกต่ำงประเทศ สถาบันอุดมศึกษาที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกพยายามท าตลาดการศึกษาไปยังประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ในขณะที่          
คนในสังคมไทยต่างต้องการหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ                     
ในระดับสากล ส่งผลให้มีแนวโน้มการน าเข้าหลักสูตรการเรียนการสอนส าเร็จรูปที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
ในระดับสากลหรือที่เรียกว่า แฟรนไชส์ (franchise) เข้ามาในมหาวิทยาลัยของไทย 

(๗) สถำบันอุดมศึกษำไทยยังไม่สำมำรถขยำยตลำดกำรศึกษำไปยังต่ำงประเทศได้       
การเปิดเสรีทางการศึกษาเป็นช่องทางให้เกิดการขยายสาขาวิชาที่ประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง หรือมีความพร้อม
ไปสู่ต่างประเทศได้ แต่ต้องยอมรับว่าการเปิดเสรีทางการศึกษาของประเทศไทยนั้นยังไม่มีความพร้อม
เพียงพอ เนื่องจากมขี้อจ ากัดในเรื่องของอ านาจการต่อรอง กฎระเบียบต่าง ๆ  รวมถึงความสามารถในการแขง่ขนั 
กับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศที่มีคุณภาพมากกว่า 

(๘) ที่แข่งขันไม่ได้ต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจกำร สถาบันอุดมศึกษาใดไม่สามารถ          
เร่งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือมีจุดเด่นที่น่าดึงดูดมากเพียงพอย่อมจะ 
ท าให้ไม่สามารถแข่งขันได้ และอาจต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในที่สุด  

(๙) สถำบันอุดมศึกษำที่มุ่งเชิงพำณิชย์มำกขึ้น การแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงขึ้น 
ประกอบกับการเปลี่ยนสถานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่าง ๆ สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ          
ของรัฐแทน ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาไทยตอ้งพึ่งพาตวัเองมากขึ้นจึงพัฒนาตวัเองไปสู่การด าเนินกิจการ
ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพ่ือให้สามารถลดการพ่ึงพิงงบประมาณจากรัฐ แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผล
กระทบเชิงลบตามมา หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ค านึงถึงคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึงอาจเกิดการท าผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 สภาพแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปิดเสรีด้านการศึกษา และการเปลี่ยนแปลง            
ในด้านเศรษฐกิจสังคมเข้าสู่ประเทศไทยนั้น ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินกิจการ                  
โดยที่ค านึงถึงความอยู่รอด แต่ในขณะเดียวกันสถาบนัอุดมศกึษาตา่ง ๆ ควรต้องยึดมั่นในเจตนารมณ์เดมิ
ในการเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
ของประเทศ 



๕ 
 

 ต่อประเด็นปัญหาข้างต้น คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันของระดับอุดมศึกษามีความส าคัญอย่างมาก 
เนื่องจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับดังกล่าวแล้วนั้น ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ภาคแรงงาน ดังนั้น ในการผลิต
ก าลังคนออกสู่ภาคแรงงานจ าเป็นที่จะต้องให้นักศึกษามีองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ท้ังในเชิงทฤษฎี 
และในเชิงปฏิบัติที่ต้องมีการลงมือท า แต่ปัญหาส าคัญของการอุดมศึกษาที่มีอยู่ก็ควรต้องได้รับการแก้ไข
ให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นหมดไป ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่ าว
และสะท้อนปัญหาของการอุดมศึกษาเพ่ือน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม          
มีขั้นตอนและมีระบบที่ชัดเจนในอันที่จะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนและเป็นกลไกส าคัญในการแก้ไข                   
ปัญหาการอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  อันน าไปสู่แนวทางในการพัฒนา                
ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
                    

 
เอกสารอ้างองิ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔.  
๓. สุวิทย์ เมษนิทรีย์.  ประเทศไทย ๔.๐ โมเดลขับเคลื่อนสู ่ความมัน่คง มั่งคั่ง และยัง่ยนื. ๒๕๕๙. 
๔. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  แผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
๕. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการวิจัยเรือ่ง ผลกระทบโลกาภิวัตนต์อ่การจดั

การศกึษาไทยใน ๕ ปีขา้งหน้า.  กรงุเทพฯ ๒๕๕๐: ๒๐๐ หน้า 
 



๖ 
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รูปที ่๑.๒ แสดงมหำวิทยำลัย ๔.๐ 
ที่มำ: กำรบรรยำยเรื่อง นโยบำยปฏิรูปกำรศกึษำ 

โดย พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี อดตีรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงศกึษำธิกำร 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๑.๓ แสดงประเด็นการปฏิรูปอุดมศกึษาที่เชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ  
และแผนการศึกษาแห่งชาต ิ

 



๙ 
 

 
บทท่ี ๒ การสร้างพลเมืองคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 

 
การสร้างพลเมืองคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เป็นประเด็นที่สําคัญและจําเป็น

อย่างยิ่งต่อการวางรากฐานในการพัฒนากําลังคนสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ก้าวเป็นประเทศไทย ๔.๐ 
อย่างเต็มรูปแบบ การสร้างพลเมืองคุณภาพนั้นต้องมีการดูแลและพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตั้งแต่ช่วงเด็กเล็กและต่อเนื่องกระทั่งเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา            
ซึ่งในทุกช่วงวัยจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาภายใต้บริบทของความเหมาะสม และส่งเสริมการสร้างสิทธิ                
เสรีภาพท่ีมีดุลยภาพกับหน้าที่ หรือที่เรียกว่า “ดี เก่ง และมีสุข” และเม่ือได้พลเมืองที่มีคุณภาพแล้ว             
จะต้องพัฒนาคนเหล่านั้นต่อไปให้เป็น “คนไทย ๔.๐” ที่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อสังคม             
สามารถยืนหยัดได้อย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากลและเป็น Digital Thai มีงานทําและมีความสามารถในการทํางาน                
เป็น “ฐานกําลังหลัก” ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ด้วยการเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าให้แก่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคมและประชาชน ควบคู่ไปกับ         
การผลิตกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางการพัฒนาประเทศ               
ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของการอุดมศึกษา นอกจากนี้ การพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
จําเป็นต้องทําทั้งระบบ ต้องคํานึงถึงคนในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนที่อยู่ในวัยทํางานซึ่งเป็น        
กลุ่มหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมทั้งคนสูงอายุซึ่งเพิ่มจํานวนสูงขึ้นเร่ือย ๆ โดยทั้งหมดดังกล่าวนี้ 
อาจมองเป็นผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยยกระดับประเทศให้สูงขึ้นได้ 

ประเด็นการพิจารณา 
๑) พิจารณาคนท่ีมีความดี ความเก่ง และการมีสุข 

๑.๑ ความดี หมายถึง มีทัศนคติ ค่านิยมความ เชื่อและความมีวินัย มีการคํานึงถึง 
หน้าที่ไม่น้อยกว่าการมีสิทธิและเสรีภาพ และการคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่น้อยกว่าประโยชน์ส่วนตัว  
มีองค์ประกอบ ดังนี้  

- การละอายต่อการกระทําในส่ิงที่ไม่ดีและความเกรงกลัวต่อการกระทําผิด 
- การไม่เอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาเปรียบสังคม และการคํานึงถึงผู้อื่นก่อน 
- การไม่นิ่งดูดายให้สังคมถูกเอารัดเอาเปรียบและเกิดการละเมิด 
 ต่อสิ่งที่สังคมตกลงกัน 
- การรู้หน้าที่ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- การเป็นพลเมืองที่เอาใจใส่และสนใจต่อสังคม (concerned citizen) 

 ๑.๒ ความเก่ง หมายถึง มีวิสัยทัศน์มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะต่าง ๆ 
ซึ่งคนเก่งเป็นคนที่มีพฤติกรรมจากการสังเกต การมีองค์ความรู้ต่าง ๆ เทคนิค กระบวนการ รวมถึง
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ มีดังนี้ 
  - การมีข้อมูลที่ครบถ้วนและมีความหลากหลาย เพื่อเป็นกรอบในการตัดสินใจ      
หรือดําเนินการในเร่ืองใด ๆ  

 



๑๐ 
 

  -ข่าวสารหรือสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ (information) เพื่อเป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาหรือดําเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง 
  - การมีองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วย 
ความรู้และทักษะความสามารถต่าง ๆ (knowledge-based และ skill-based)  
  - การมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด (wisdom) การมีไหวพริบปฏิภาณ ความรอบรู้ 
ความสุขุม การไตร่ตรอง และการตัดสินใจอย่างเฉียบแหลมในการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๑.๓ การมีความสุข การที่ทําให้ตนเองมีความสุข จําเป็นต้องมีทักษะชีวิต (life skills) 
ซึ่งหมายถึง ทักษะที่มนุษย์ทุกคนจําเป็นต้องมีและต้องใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้และประสบความสําเร็จ ทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มี ๒ อย่าง คือ ทักษะทั่วไป 
(generic skills) เป็นทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้ทุกวันเพื่อการมีชีวิตอยู่ และทักษะวิชาชีพ 
(professional skills) เป็นทักษะสําคัญที่มนุษย์จําเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการหาเลี้ยงชีพหรือเพื่อการดํารงชีพ 
อันส่งผลให้เกิดความสุข มีดังนี้ 

  - ความสุขทางกาย คือ ความสุขทางกายภาพ การกินอิ่ม การนอนหลับ มีปัจจัย ๔      
ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
  - ความสุขทางใจ คือ การมีความภาคภูมิใจ ไม่เครียด มีความกระตือรือร้น        
ในการที่จะมีชีวิตอยู่ทุกวัน 

 เม่ือรวมแนวคิดดังกล่าวเข้าด้วยกันแล้วจะสามารถยกระดับพลเมืองในสังคม 
และทําให้เป็นพลเมืองที่ มีคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ สําหรับความดี ความเก่ง และความสุขนั้น               
เม่ือพิจารณาที่ตัวบุคคลแล้วจะทําให้บุคคลน้ันมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (๑) Technical skills เป็นความสามารถในการเพิ่มความสําเร็จในชีวิต ควรมีประมาณ          
ร้อยละ ๓๐ ประกอบด้วย 

  - ความสามารถในการประมาณการ การคิดคํานวณ 
  - ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาที่สอง 
  - ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาแม่ การเขียน การอ่าน การสรุปความ 
  - ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และอื่น ๆ 

 (๒) Soft skills อันนําไปสู่การคิด วิเคราะห์ เพื่อความสําเร็จในชีวิต ควรมีประมาณ                
ร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วย 

  - Deep listening การฟังอย่างตั้งใจและมีสมาธิ การฟังความเห็นที่แตกต่าง 
ได้อย่างไม่มีอคติ รวมถึงการฟังเร่ืองที่น่าเบื่อได้จนจบความ 

  - Self-disciplined การมีระเบียบวินัยในตนเอง 
  - Verbal communication การสื่อสารที่เข้าใจง่าย 
  - Body language ภาษากายที่แสดงออกอย่างเหมาะสม 
  - Multicultural approach การยอมรับในพหุวัฒนธรรมทางสังคม   

   



๑๑ 
 

 
๒) พิจารณาการเป็น “คนไทย ๔.๐”   

ตามที่ประเทศไทยจะเป็น “ประเทศไทย ๔.๐” นั้น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี               
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) ได้นําเสนอโมเดลการขับเคลื่อน             
ประการหนึ่ง คือ การสร้างคนไทยให้เป็น “คนไทย ๔.๐”๑  โดยการปลดล็อกข้อจํากัดที่มีอยู่ในตัวคน           
ควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญเติบโตในตัวคนด้วยการสร้างความสามารถและสร้างโอกาสให้คน                
ได้แสดงศักยภาพ เม่ือมีศักยภาพเพิ่มข้ึนก็จะทําให้คนนั้นเจริญก้าวหน้าต่อไปอีก นําพาไปสู่เศรษฐกิจ                
ที่ขับเคล่ือนด้วยองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งต้องมีการแบ่งปันความเจริญไปด้วยกัน               
ดังนั้น ในเบื้องต้นคนไทย ๔.๐ จึงควรมีคุณลักษณะดังนี้ 

(๑) คนไทยที่มีความรู้ความสามารถ (capable Thai) 
(๒) คนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsible Thai) 
(๓) คนไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล (global standing Thai) 
(๔) คนไทยที่เปลี่ยนจาก analog Thai เป็น digital Thai  
  เพ่ือสอดรับกับยุคดิจิทัล (Digital Competency Thai) 

เม่ือพิจารณาถึงคุณลักษณะทั้ง ๔ ข้อนี้แล้ว การจัดการเรียนรู้และหลักสูตรจึงมีส่วน
สําคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการทําให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ที่จะสร้างให้เกิดคุณลักษณะ
ทั้ง ๔ ข้อนี้ (กล่าวโดยละเอียด บทที่ ๕ ประเด็นการจัดการเรียนรู้) ที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่การศึกษา       
ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยอุดมศึกษาจะต้องเสริมสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งทั้งความรู้             
การสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม รวมทั้งความสามารถที่ออกมาในรูปของทักษะ (skill) หรือสมรรถนะ
ด้านต่าง ๆ (competence) สามารถไปยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากลได้ สําหรับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น 
การอุดมศึกษาจะต้องปลูกฝังความเป็นคนที่มีจิตสาธารณะและรับใช้สังคม โดยการสร้างกิจกรรม               
เพื่อรับใช้สังคม ทั้งในและนอกรายวิชาหรือหลักสูตร  

๓)  พิจารณาการเป็น “ฐานกําลังหลัก” 
จากการพิจารณาศึกษาข้อมูลจากผู้แทนของกระทรวงแรงงานประกอบกับข้อเสนอ          

และความเห็นของคณะทํางานปฏิรูปการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)๒ พบว่า 
ข้อมูลการมีงานทําซึ่งเก่ียวพันกับการสร้างพลเมืองคุณภาพจากผู้แทนของกระทรวง

แรงงานที่สะท้อนคุณภาพพลเมืองและทิศทางในการแข่งขันของประเทศ ข้อมูลผู้มีงานทําในประเทศ            
กว่า ๔๐ ล้านคน จําแนกตามระดับการศึกษา โดยสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า              
ร้อยละ ๔๗ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ ๑๖ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ ๑๖ และระดับ 
อุดมศึกษาร้อยละ ๒๑ สรุปแล้วแรงงานส่วนใหญ่ในประเทศจะมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา       
ซึ่งต่ํากว่าข้อมูลดังกล่าว ย่อมสะท้อนบทบาทและการวางแนวทางในการพัฒนาหรือการสร้างพลเมือง                
ของประเทศที่ยังคงประสบปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับข้อมูลพื้นฐานของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
เก่ียวกับปัจจัยการผลิต (productivity) นั้น ระบุว่า ประชากรร้อยละ ๑ ทํางานเพียงร้อยละ ๐.๕ เท่านั้น     
ซึ่งหมายถึง การทํางานได้ไม่เต็มกําลังความสามารถ แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลระหว่างปัจจัยต่าง ๆ          
ทั้งด้านแรงงานและผลผลิตที่ไม่สอดคล้องกัน มีผลต่อการลงทุน ภาระงบประมาณ และภาระภาษีที่เกิดข้ึน 
ส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ สําหรับใช้ในการบริหารประเทศได้อย่างเพียงพอตามความจําเป็น 



๑๒ 
 

รวมทั้งไม่มีอํานาจในการพัฒนาและการแข่งขัน ในขณะเดียวกันหากประชากรเพิ่มอัตราการแข่งขัน            
หรือเพิ่มการทํางานข้ึนอีกเท่าตัว คือ ประชากรร้อยละ ๑ ทํางานร้อยละ ๑ หรือร้อยละ ๑.๕ ผลผลิต           
ที่เกิดข้ึนจะเพียงพอต่อความต้องการและไม่ต้องกู้ยืมงบประมาณจากต่างชาติเข้ามาเพ่ือบริหารประเทศ 
ประเด็นดังกล่าวจึงมีความสําคัญต่อการสร้างพลเมืองคุณภาพและการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  

การสร้างพลเมืองคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เม่ือพิจารณาข้อเสนอ      
และความเห็นของคณะทํางานปฏิรูปการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แล้วนั้น 
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญประการหนึ่งคือ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางทําให้สามารถ 
พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะต้องวางยุทธศาสตร์ในการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็น “ฐานกําลังหลัก” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ          
ด้วยการเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าให้แก่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม        
ภาคสังคม และประชาชน ควบคู่ไปกับการผลิตกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคม
ตามแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางาน การมีงานทําและมีรายได้เพิ่ม 
รวมถึงมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมใหม่เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนที่มี
ศักยภาพด้านการแข่งขันสู่การพัฒนาประเทศโดยปรับองคาพยพต่าง ๆ ให้รองรับกับประชากรในทุกช่วงวัย 
โดยเฉพาะการปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องและตอบสนองความต้องการ      
ของประเทศ การสร้างค่านิยม ภาพลักษณ์ที่ดีในการเรียนอาชีวศึกษา และจัดให้มีหลักสูตรทักษะอาชีพ
ควบคู่สายสามัญในระดับมัธยมศึกษา จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา (Work-integrated 
Learning : WiL) เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการการสนับสนุน 
โรงเรียนในโรงงาน และการพัฒนาระบบค่าตอบแทนตามสมรรถนะความรู้ความสามารถ สนับสนุน           
ผู้เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้และทักษะอันนําไปสู่กระบวนการสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่สําคัญต่อยอดในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ         
สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของผู้ที่เข้าสู่ 
ระบบการทํางานนั้นจะมีการฝึกอาชีพระยะสั้นให้มี skill-based workforce ในการทํางานหรือการพัฒนา
กําลังแรงงาน ทั้งในส่วนของ finishing program และ training program และสามารถศึกษาต่อในระดับ 
บัณฑิตศึกษาได้เช่นกัน  

ข้อเสนอแนะในการสร้างพลเมืองคุณภาพ๒ 
(๑) ปรับโครงสร้างระบบการศึกษา 

    (๑.๑) พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นสูง (ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชน
อาชีวศึกษา) ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดย 

• พยากรณ์ทั้งอุปสงค์ (demand) และ อุปทาน (supply) ของบุคลากร 
ในแต่ละสาขาเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ 

• ผลิตนักศึกษาและหลักสูตรจากความต้องการของตลาดแรงงาน
(Demand driven curriculum) พยากรณ์ทั้งอุปสงค์และอุปทานของบุคลากรในแต่ละสาขา 

• ควรมีหน่วยงานที่จัดเก็บ big data ในทุกระดับการศึกษาและส่งข้อมูล 
ให้กับสถานศึกษาเพื่อวางแผนการผลิตในแต่ละรายสาขา 



๑๓ 
 

• พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งตามลักษณะของจุดเน้น
แต่ละแห่งเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาที่ส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสําคัญ  

• พัฒนาระบบวิทยาลัยชุมชนเพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ 
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน         
และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ          
และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาประเทศ 

• อุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษาและกําลังทํางานสามารถ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือรองรับการเปลี่ยนงานและเปล่ียนอาชีพผู้ทํางานในภาคการผลิตจริง 
โดยผู้เรียนไม่ต้องทิ้งอาชีพ 

• พัฒนาการเรียนรู้บนฐานการทํางานในภาคการผลิตและสังคม 
work-based และ community-based 

• พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคการผลิต
และภาคสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นสูง สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงและนวัตกรรม และมี
บทบาทในการชี้นําประเทศ 

• จัดการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership, 
PPP) “การศึกษาต้องช่วยให้เกิด work ability” โดยสนับสนุนให้เอกชนจัดทําโรงเรียนในระดับวิชาชีพ 
หรืออาชีวศึกษาที่ตอบสนองความต้องการแรงงานคุณภาพ เช่น โรงเรียนในโรงงาน 

• การจัดการศึกษาโดยผู้ประกอบการเป็นผู้ เสนอสถานฝึกทักษะ              
เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษามีทักษะในการทํางานได้จริง หรือการสร้างหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยอาชีพ        
เพื่อการผลิตบุคลากรทางช่างเทคนิคที่ทํางานแบบรู้จริงหรือเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานจริงให้มากข้ึน         
และให้เอกชนมีส่วนร่วมในรูปแบบของสหกิจศึกษา cooperative education หรือ Work-integrated 
Learning (WiL) 

 • สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของนักวิจัยที่มีต่อประเทศ 
โดยสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการสู่ทุกภาคส่วนของสังคม (ชุมชน ภาคการผลิต สังคม และรัฐ) 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจหรือตอบโจทย์ภาคสังคมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น สร้างคนให้ท้องถิ่น          
และจัดบริการวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับท้องถิ่น และส่งเสริมโครงการ “Talent Mobility” 
เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน               
ในภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลาชั่วคราวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ            
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน 
และการจัดการเทคโนโลยี และยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์          
และเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการ 

• ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปจากการกําหนดให้
เป็นการเรียนการสอนในชั้นเรียนจํานวน ๓๐ หน่วยกิต โดยมีวิธีการประเมินผลเป็นการสอบวัดผล      
ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือแบบท่องจําเพื่อเข้าทําการสอบ กระบวนการท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนา 
ศักยภาพนักศึกษาตามเจตนารมณ์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงเกิดขึ้นได้น้อยมาก หากต้องการที่จะให้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้ง ๘ ด้าน จึงควรมีการปรับกระบวนการไปเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ผ่านกิจกรรมของนักศึกษาตามกรอบการพัฒนาทั้ง ๘ ด้านที่กําหนด 

 



๑๔ 
 

(๑.๒) กําหนดเส้นทางโอกาสการศึกษาต่อได้ทุกระดับ โดย 
 ปรับระบบระเบียบเพื่อให้รองรับและเชื่อมต่อกับการศึกษาได้ทุกระดับ 

ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง          
เปิดโอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษาและกําลังทํางานสามารถเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่น 
เช่น ธนาคารหน่วยกิต (credit bank) หลักสูตรระยะสั้น (short course) เป็นต้น ปรับร้ือระบบ เปิดช่องทาง 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่การศึกษาได้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนากําลังคน 

  (๑.๓) จัดการศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดย 
 พัฒนาความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์               
และคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

 จัดทําหลักสูตรต่อยอด fast track หรือหลักสูตรเกียรตินิยมสําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

 ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้ามาเรียนครูและจัดให้
มีการพัฒนาและผลิตครูทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 

   (๑.๔) การพัฒนากลุ่มกําลังแรงงาน (workforce) กลุ่มแรงงานในภาคการเกษตร 
กลุ่มผู้สูงอายุและอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจ โดย 

 สร้างทักษะให้กําลังแรงงานท่ีออกจากภาคการเกษตรก่อนเข้าสู่          
ภาคการผลิต และจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนอาชีพ 

 พัฒนากําลังคนท่ีเก่ียวข้องในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
ด้วยการพัฒนาผู้ฝึกอบรมที่มีความเช่ียวชาญ การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถของ
กําลังคน รวมทั้งการออกแบบระบบการกํากับและติดตามพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ 

 ให้ความรู้และทักษะทางด้ านวิ ชาชีพเก่ียวกับอาชีพในท้องถิ่ น               
เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจ สามารถพึ่งตนเองได้ 

 
(๒) ปรับการบริหารจัดการการศึกษา 
  (๒.๑) ปรับการคิดค่าเรียนที่สะท้อนต้นทุนจริงตามกลไกตลาด และให้ผู้เรียน

เป็นผู้ร่วมจ่ายค่าเรียน โดยให้มีระบบการกู้เงินให้กับผู้ยืมที่มีรายได้น้อย แต่เน้นให้สาขาที่เป็นความต้องการ 
ของตลาด และใช้มาตรการทางภาษีช่วยการชําระการกู้เงิน 

  (๒.๒) จัดสรรทรัพยากรตามผลสัมฤทธิ์ และมีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิผล 

  (๒.๓) ปรับโครงสร้างและบูรณาการระบบการทํางานเก่ียวกับการอุดมศึกษา
ให้เชื่อมโยงกันและเกิดเอกภาพ 

  (๒.๔) ส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพที่มีสถานะเทียบเท่า

มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิชาชีพ (professional schools) เพื่อผลิตผู้ที่สามารถทํางานในระดับปฏิบัติการ 
ได้ในสาขาที่เป็นที่ต้องการ 

 ให้สมาคมวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานได้มากขึ้น 



๑๕ 
 

 พัฒนาระบบวิทยาลัยชุมชนเพื่อเสริมงานสร้างอาชีพบนฐาน
ศักยภาพและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น 

 ปรับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาให้ดีขึ้นเพื่อจูงใจให้นักเรียนที่มี
ความสามารถมาเรียนมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบถึงเส้นทางการศึกษาและการต่อยอด 
การศึกษา ตลอดจนถึงเส้นทางอาชีพและการเติบโตในสายอาชีพ ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนชื่อ 
อาชีวศึกษาเป็นวิชาชีพศึกษาเพื่อขยายขอบเขตการศึกษาให้รวมถึงผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยทางการแพทย์ 
รวมทั้งปรับภาพลักษณ์ในอดีตของอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมให้คนมาเรียนด้านน้ีมากขึ้น 

 ปรับระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสายอาชีวศึกษา โดยแยก      
ใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาออกจากใบประกอบวิชาชีพครูขั ้นพื้นฐาน เนื่องจากสมรรถนะ         
ในการประกอบวิชาชีพแตกต่างกัน ครูอาชีวศึกษาจําเป็นต้องมีทั้งความรู้และทักษะปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ   
ควบคู่กับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการสอน แต่ในปัจจุบันคุรุสภาใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน  
ทําให้ครูอาชีวศึกษาขาดความรู้และทักษะปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ส่งผลให้ครูอาชีวศึกษาสอนปฏิบัติไม่ได้ 

 แก้ปัญหาขาดแคลนครูอาชีวศึกษา ทั้ งปริมาณและคุณภาพ                
โดยคุรุสภาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร่วมกัน
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษา เพื่อให้ได้ครูอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ 

(๓) ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา  
 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเพื่อการสร้าง

องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่มีผลเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
(๓.๑) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ โดยเฉพาะบัณฑิตศึกษาเพื่อผลิต

กําลังคนให้มีศักยภาพในการเป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยเชิงทฤษฎี และการวิจัยเชิงประยุกต์
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ 

(๓.๒) จัดทําระบบและกลไกเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
ให้มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างนวัตกรรมหรือศูนย์บ่มเพาะนวัตกร หรือวิจัย                 
เพื่อองค์ความรู้ใหม่ 

  (๓.๓) ผลักดันนโยบาย talented workforce mobility  
(๓.๔) เพิ่มทุนวิจัยให้กับนักศึกษาปริญญาเอกที่มีศักยภาพสูงในการสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนานวัตกรรม 
(๓.๕) สร้างมาตรการจูงใจเพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิต

ผู้เรียนในระดับปริญญาเอก หรือการสนับสนุนการศึกษา 
(๓.๖) ผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศให้มีการพัฒนายกระดับศักยภาพและส่งผล 

กระทบสูง โดย  
 มีระบบและกลไกของ talent pools เพื่อสร้างเครือข่าย ดึงดูดนักศึกษา 

อาจารย์และนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถร่วมทํางานวิจัยหรือสร้างเคร่ืองมือหรือกลไกสําหรับ
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน เกิดเป็นรูปแบบของศูนย์ความเป็นเลิศที่แท้จริง 

 พัฒนาระบบวิจัยที่สมบูรณ์ : นโยบายระบบวิจัย การจัดสรรทรัพยากรวิจัย 
การบริหารจัดการทุนวิจัย การประสานพลังร่วมระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัย การบริหารคุณค่าของการวิจัย
เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 



๑๖ 
 

 สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพและสามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรม
ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ 

 ส่งเสริมให้นักวิจัยมีการทํางานร่วมกับภาคเอกชน ภาคสังคม และชุมชน 
เพื่อตอบโจทย์วิชาการอันจะนําไปสู่การตอบโจทย์ประเทศ สังคม หรือสังคมวิชาการได้  

 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (academic excellence) จากความ                 
เป็นเลิศที่มนุษย์สัมผัสได้ (relevant excellence) 

  (๓.๗) ยกระดับโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพ         
และผลิตภาพการวิจัย เน้นการทํางานวิจัยและการสร้างพลังร่วมระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยของ 
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศ ภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ    
ภาคสังคม และชุมชน และแหล่งทุนวิชาการต่างประเทศ เพื่อ 

 สร้างผลงานวิจัยคุณภาพที่สร้างองค์ความรู้ มีผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 สร้างนักวิจัยให้ภาคเอกชน 
 ตอบโจทย์วิจัยของชุมชน และเกิดผลผลิตและผลลัพธ์ทางสังคม

และประเทศ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าถึง venture capital และแหล่งทุนสําหรับการสร้างวิสาหกิจ 
และเทคโนโลยี 

  (๓.๘) ผลักดันให้เกิดระบบวิจัยแห่งชาติที่เชื่อมต่อทั้งมหภาคจนถึงหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยที่มีองค์ประกอบดังนี้ 

 องค์กรระดับชาติที่กําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยแห่งชาติ 
ทั้งระดับภาค และระดับมหภาค  

 องค์กรจัดสรรทุนวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติ 
 หน่วยงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศ และห้องปฏิบัติการ

วิจัยของภาครัฐและเอกชน 
  (๓.๙) ส่งเสริมความเป็นเลิศโดยมีการจําแนกระดับและตําแหน่ง 

 ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 วาระประเทศ (national agenda) และการชี้เชิงนโยบาย (policy directed) 
 ตําแหน่งหรือความสามารถการพัฒนา: development, research, 

incubation, commercialization 
  (๓.๑๐) ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 
ที่ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีแนวคิดที่สถาบันอุดมศึกษาต้องรวมกลุ่ม       
เพื่อเพิ่มพลังของความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญ ร่วมกันและแบ่งงานกันทํา ลดความซ้ําซ้อน ลดช่องว่าง
ของความแตกต่างบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายอุดมศึกษา        
ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกับภาคการผลิต อุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม โดยแบ่ง
การดําเนินงานออกตามประเด็นต่างๆ อาทิ  
 
 
 



๑๗ 
 

 โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ 
 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
 โครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
 โครงการเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย 
 โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพ 

(๓.๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเชิงประเด็น 
(Agenda based) ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ในประเด็นสําคัญของประเทศ เช่น เครือข่ายวิจัย
ด้านการเกษตร ด้านอาหารและยา ด้านพลังงาน ด้านสุขภาพ ด้านวัสดุขั้นสูง ด้านอาเซียนศึกษา             
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เป็นต้น โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากร อุปกรณ์           
และเครื่องมือด้านการวิจัย 

(๔) ลดรอยต่อทางการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังแรงงาน (workforce) 
  (๔.๑) ปรับระบบการศึกษาทุกระดับ โดยจัดในรูประบบหลักสูตรระยะสั้น 

short course มีการเก็บหน่วยกิตไว้ได้ เรียกว่า ธนาคารหน่วยกิต (credit bank)  
  (๔.๒) มีระบบพัฒนากําลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

ในรูปของ finishing, training program  
 
บทสรุป 
  การสร้างพลเมืองคุณภาพนั้นต้องเริ่มดูแลและพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาตั้งแต่ช่วงเด็กเล็กและต่อเนื่องกระทั่งเข้าสู่การศึกษา ซึ่งในทุกช่วงต้องพัฒนาภายใต้
บริบทของความพอดี พอเหมาะพอควร การมีสิทธิเสรีภาพท่ีมีดุลยภาพที่พอดีและเหมาะสมกับหน้าที่ 
หรือที่เรียกว่า “ดี เก่ง และมีสุข” โดยมีคุณสมบัติที่มีองค์ประกอบของ technical skills และ soft skills             
ควบคู่กันไป และเม่ือได้พลเมืองที่มีคุณภาพแล้วจะต้องพัฒนาคนเหล่านั้นต่อไปให้เป็น “คนไทย ๔.๐”             
ที่มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และเป็นคนไทย       
ที่มีสมรรถนะในยุคดิจิทัล ซึ่งการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรมีส่วนสําคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการทําให้เกิด         
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พลเมืองไทยต้องมีงานทํา             
และมีความสามารถในการทํางาน และการพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเป็น “ฐานกําลังหลัก” 
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ด้วยการเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง           
ซึ่งแนวทางในการปฏิรูปเพื่อให้ได้พลเมืองแบบที่กล่าวมานี้ ต้องปรับโครงสร้างระบบการศึกษาและการบริหาร 
จัดการทั้งระบบ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันสูงให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและการพัฒนา  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กําหนดเส้นทางโอกาสการศึกษาต่อได้ทุกระดับการพัฒนา
กลุ่มกําลังแรงงาน (workforce) กลุ่มแรงงานในภาคเกษตรกลุ่มผู้สูงอายุและอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ  
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทถึงระดับปริญญาเอก ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่มีผล เพื่อการพัฒนา          
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคการผลิต               
และภาคสังคมจัดทวิภาคี-สหกิจศึกษา (WiL) เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการหลักสูตรที่สอดคล้อง
ความต้องการ การสนับสนุนโรงเรียนในโรงงานและการพัฒนาระบบค่าตอบแทนตามสมรรถนะความรู้



๑๘ 
 

ความสามารถ ลดรอยต่อทางการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังแรงงานให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อให้ผู้ศึกษา          
ทุกกลุ่มทุกวัย ทั้งในระบบและนอกระบบ สามารถเข้าออกในระบบการศึกษาได้โดยจัดการในรูปรายวิชา
ระยะสั้น และมีการเก็บสะสมผลการเรียน ไว้ในรูปแบบของธนาคารหน่วยกิต เพื่อเป็นฐานกําลังหลัก          
ของประเทศต่อไป 

 
เอกสารอ้างอิง 

๑. สวุิทย์ เมษินทรีย์.  ประเทศไทย ๔.๐  โมเดลขับเคลื่อนสู่ ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน. ๒๕๕๙. 
๒. คณะทํางานปฏิรูปการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย. รายงานปฏิรูปการศึกษา. 

๒๕๕๗. 



    ๑๙ 
 

 
บทท่ี ๓ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

การปฏิรูปครู  นับเป็นประเด็นสําคัญต่อระบบการจัดการศึกษาของประเทศ               
โดยการปฏิรูปครูนั้นจะต้องดําเนินการทั้งระบบตั้งแต่ครูในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงในระดับ 
อุดมศึกษา รวมถึงมีระบบกลไกในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูด 
คนเก่งมาเป็นครูได้อย่างย่ังยืนเพื่อการพัฒนาครูที่อยู่ในระบบอย่างต่อเนื่อง และทดแทนครูที่เกษียณอายุ 
ซึ่งจะต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในด้านของการสนับสนุน รวมทั้งมีการกํากับ 
ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในส่วนของระดับอุดมศึกษานั้นอาจารย์ต้องมีคุณภาพมาก เนื่องจาก          
ต้องรับภารกิจด้านการสอนนักศึกษาในสาขาเฉพาะทางเพื่อรองรับการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ               
และเป็นกําลังสําคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา                
มิได้ทําหน้าที่สอนอย่างเดียวยังต้องมีภารกิจอื่นเพิ่มอีก ได้แก่ การวิจัย บริการวิชาการ และทํานุ              
บํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งในปัจจุบันนี้ได้มีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษาท่ีออกโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุ่งเน้นการกํากับคุณภาพของหลักสูตรที่ให้ความสําคัญถึงอาจารย์ผู้ดูแลและสอน                 
ในหลักสูตรทั้งในด้านคุณวุฒิ คุณภาพ และปริมาณ ดังนั้น การปฏิรูปอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาจะต้อง
ดําเนินกระบวนการไปพร้อมกันและครบทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  

 
ประเด็นการพิจารณา 

๑) พิจารณาในเชิงคุณภาพ 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ดีมีคุณภาพในระดับอุดมศึกษามีดังนี้    

 (๑) มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในทางวิชาการ มีสมรรถนะ (competency) 
ตรงกับหลักสูตรหรือสาขาที่สอน และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการได้  

 (๒) มีจิตสํานึกความเป็น “ครู” มีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นอาจารย์ ต้องมีความผูกพัน 
กับเด็ก มีความเสียสละ มีจิตสํานึกและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู สามารถพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างความต้องการในการเรียนรู้จากตนเองของผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยในการทํางาน
จะเป็นครูเพื่อศิษย์หรือเป็นครูของศิษย์ (หมายเหตุ : หากต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  
อาจารย์ก็ต้องเป็นคนที่ดี เก่ง และมีความสุขด้วย) 

 (๓) มีกระบวนการและเทคนิคในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ                
โดยเป็นอาจารย์ในศตวรรษที่ ๒๑ มีลักษณะที่ปรับเปลี่ยนบทบาทจาก teacher เป็น facilitator, coach 
และมีสมรรถนะทางวิชาการด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้ 

 Instructional design ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน                          
ที่มีประสิทธิผลต่อผู้เรียน 

   Coaching เปลี่ยนบทบาทจากผู้ชี้นําเป็นผู้ชี้แนะ 
 
 



๒๐ 
 

 Researching มีทักษะวิจัย สามารถนําผลการวิจัยมาใช้พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 

   Counseling  เปิดใจรับรู้และรับฟังปัญหาของผู้เรียน 
   Mentoring  ให้คําแนะนําปรึกษา ร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   Training กําหนดขั้นตอนการฝึกฝนให้กับผู้เรียนเพื่อให้เกิดความชํานาญ 
 Understanding learner เข้าใจปัจจัยพื้นฐานของผู้เรียน นํามาใช้เป็น

องค์ประกอบในการออกแบบการเรียนการสอน 

 (๔) มีการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลอันเป็นที่ยอมรับ นํามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่หรือ “นวัตกรรม” หรือ “งานสร้างสรรค์”           
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

 (๕) มีการให้บริการวิชาการ หรืองานบริการเพื่อรับใช้สังคมที่เหมาะสมและตรงกับ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ สร้างผลงานที่มีความหมายต่อการสร้างความเข้มแข็งของประเทศและสังคมชุมชน 

 (๖) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อและสื่อสารได้ สําหรับอาจารย์  
ในสาขาที่การสร้างงานวิจัยต่าง ๆ ต้องอยู่ในระดับนานาชาติ จึงมีความจําเป็นต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ          
เพื่อใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาต่างชาติได้เป็นอย่างดี 

 (๗) มีความสามารถในการบริหารจัดการทั้งด้านบริหารวิชาการ เพื่อทําให้หลักสูตร
มีมาตรฐาน และด้านบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการหน่วยงานระดับต่าง ๆ นํามาซึ่ง
คุณภาพและความก้าวหน้าของหน่วยงานระดับต่าง ๆ เช่น ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย  

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํา “แนวทางการส่งเสริม
สมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา”๑ เพื่อเป็น
แนวทางให้เกิดการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน        
และพัฒนาศักยภาพของตน ซึ่งแนวทางนี้ได้เกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกเป็นจํานวนมาก โดยประเทศอังกฤษ      
มี The UK Professional Standards Framework for Teaching and Supporting Learning in Higher 
Education๒ ประเทศออสเตรเลีย มี Australian Professional Standards for Teachers๓ รวมทั้งมีสถาบัน 
อุดมศึกษาของไทยบางแห่งที่ริเร่ิมนําไปจัดทําเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของตน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์๔ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี๕ ดังนั้น สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงควรผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยึดแนวทางนี้ในการพัฒนา
อาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ  

 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 

 
 



๒๑ 
 

  ๑. ด้านองค์ความรู้ (knowledge) มี ๒ องค์ประกอบ  
   ๑.๑ ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา 
   ๑.๒ ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้  
  ๒. ด้านสมรรถนะ (competences/Competencies) มี ๔ องค์ประกอบ 
   ๒.๑ ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒.๒ ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒.๓ เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ๒.๔ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
    พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์  
  ๓. ด้านทัศนคติหรือค่านิยม (values) มี ๒ องค์ประกอบ  
   ๓.๑ คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และการพัฒนาตนเอง 
    อย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๒ ธํารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์  

 

     

     
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๓.๑ แสดงกรอบ Professional Standard Frame (PSF) 

โดยสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละด้านข้างต้น กําหนดให้
มีระดับของสมรรถนะและประสิทธิภาพของแต่ละองค์ประกอบ จํานวน ๔ ระดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ ๑   
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้ ความเข้าใจ        

ในศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัดบรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ 
โดยคํานึงถึงผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน         
นําผลประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเปิดใจรับฟังความคิดเห็น 
จากผู้ที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร  



๒๒ 
 

ระดับที่ ๒   
เป็นอาจารย์ระดับที่ ๑ ที่มีความรู้ลึกในศาสตร์ของตน และติดตามความก้าวหน้าของความรู้

ในศาสตร์อย่างสมํ่าเสมอ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียน กํากับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้คําปรึกษาชี้แนะแก่เพื่อน
อาจารย์ในศาสตร์นั้นได้ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายในองค์กร  

ระดับที่ ๓   
เป็นอาจารย์ระดับที่ ๒ ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้และการจัดการ

เรียนรู้ข้ามศาสตร์ นําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นพี่เลี้ยงและผู้ชี้แนะในระดับ               
องค์กรด้านการจัดการเรียนรู้ และนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

ระดับที่ ๔ 
เป็นอาจารย์ระดับที่ ๓ ที่เป็นผู้นําในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 

ข้ามศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์     
ในการพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นผู้นําเชิงนโยบาย               
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
 

๒) พิจารณาในเชิงปริมาณ  
ปัญหาในเชิงปริมาณของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้      

การพัฒนาอุดมศึกษาไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้ โดยมีประเด็นสาระสําคัญที่ควรต้องพิจารณาศึกษา ดังนี้ 
 (๑) อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ ที่จะมาเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่เพียงพอ อาจเนื่องมาจากเป็นสาขาขาดแคลน ทําให้มิอาจเปิดสอนในหลักสูตร
สาขาวิชานั้นได้ 

 (๒) การกําหนดสัดส่วนของนิสิตต่อจํานวนอาจารย์ไม่ควรพิจารณาเป็นภาพรวม 
เหมือนกันหมดทุกสาขาวิชาหรือคณะวิชา เนื่องจากแต่ละสาขาหรือคณะมีบริบทที่แตกต่างกัน             
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีความต่างกันทั้งด้านองค์ความรู้      
และมิติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 (๓) บางช่วงเวลาที่มีอาจารย์เกษียณอายุพร้อมกัน ทําให้เกิดสภาวะขาดแคลนอาจารย์              
อย่างรุนแรง จึงควรแก้ไขปัญหาโดยมีการจัดตําแหน่งคณาจารย์ในระหว่างอายุ ๒๕ - ๖๐ ปี โดยให้มี            
การกระจายตัวของคณาจารย์ในช่วงอายุต่าง ๆ ไม่ควรมีการกระจุกตัวกัน ซึ่งต้องมีการวางระบบให้มี           
ความรัดกุม โดยในเบ้ืองต้นอาจมีการรับคณาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาเป็นลูกจ้าง                
เป็นการชั่วคราวก่อนและมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งในภายหลังตามความเหมาะสม 

 (๔) ในพื้นที่ต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่เสี่ยงภัยได้พบปัญหาการขาดแคลน
อาจารย์ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งปรากฏปัญหา          
ด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นอาจารย์ เนื่องจากความไม่พร้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่เก้ือหนุนซึ่งยัง        
ไม่เพียงพอกับความต้องการ  ต่างจากพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหาเนื่องจาก            
มีความพร้อมด้านต่าง ๆ อย่างครบครัน 

 
 



๒๓ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการได้มาซ่ึงอาจารย์ระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพควรดําเนินการ ดังนี้ 
๑) มีกระบวนการในการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณภาพ 

      กระบวนการในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์เป็นส่วนที่สําคัญมากที่จะทําให้
ได้มาซึ่งอาจารย์ที่มีคุณภาพ โดยให้ความสําคัญในการพิจารณาถึงข้ันตอนต่าง ๆ ได้แก่ 

๑.๑) ก่อนการคัดเลือก ต้องมีการสร้างแรงจูงใจท่ีดีมีการคัดเลือกที่เหมาะสม          
ทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระทางวิชาการ (content) มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม (ethics) และมีการสัมภาษณ์               
(interview) เป็นต้น 

๑.๒) การทดสอบการปฏิบัติงาน อาจมีการขยายเวลาในการปฏิบัติงานให้มากข้ึน 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยให้มีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสอน   
โดยอาจารย์ผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเข้มข้น และควรต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ ผลงาน ในขั้นตอนการทดสอบ 
การปฏิบัติงาน (ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับการทําผลงานทางวิชาการเพื่อตําแหน่งทางวิชาการ)  

๑.๓) การปฏิบัติงานจริง เป็นผลสืบเนื่องจากกระบวนการก่อนการคัดเลือกและการทดสอบ 
การปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้ได้อาจารย์ที่มีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีการทํางานวิจัย 
และผลงานทางวิชาการอื่นที่มีคุณภาพ เพื่อพร้อมต่อการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

๒) มีกระบวนการในการพัฒนาอาจารย์  
ต้องให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มีกรอบมาตรฐานในการพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษา 

เป็นไปตาม “แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์       
ในสถาบันอุดมศึกษา” จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการพัฒนาอาจารย์                 
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๒.๑) ด้านการจัดการการเรียนการสอน (การเรียนรู้)  โดยอาจารย์มหาวิทยาลัย            
ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่จบการศึกษาเฉพาะทางทั้งระดับปริญญาโทหรือเอก ซึ่งอาจารย์ในส่วนนี้            
อาจไม่เคยศึกษาวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการจัดเรียนการสอน ซึ่งการจัดการเรียนรู้เป็นศาสตร์
อีกอย่างหน่ึงที่มีความสําคัญ ดังนั้น เม่ือได้มาสอนนักศึกษาจึงเคยชินกับประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ เช่น 
การบรรยายที่เป็น Passive Learning ไม่รู้จักวิธีเขียนแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน การออกข้อสอบ       
และการประเมินผล ยิ่งในปัจจุบันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกเกณฑ์มาตรฐาน        
ผลการเรียนรู้ที่อาจารย์ต้องเรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และการสร้าง             
คนไทยให้เป็น คนไทย ๔.๐ นั้น ยิ่งมีความจําเป็นที่อาจารย์ต้องสร้างบัณฑิตที่คิดเป็น และมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องให้มีการจัดอบรมวิธีการจัดการการเรียนการสอน
ในประเด็นหรือเรื่องที่มีความสําคัญและให้อาจารย์ต้องเข้าอบรมจึงจะได้รับการต่อสัญญาจ้างต่อไป เช่น 

 ทัศนคติ ค่านิยม และจิตวิญญาณความเป็นครู  
 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 การจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 การออกข้อสอบและการประเมินผล   
 การจัดทําหลักสูตร โดยเฉพาะแบบมุ่งเน้นผลการเรียนรู้  

(outcome-based Education, OBE) เป็นต้น 



๒๔ 
 

๒.๒) ด้านพัฒนาความเข้มแข็งเฉพาะด้าน เป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีความแข็งแกร่ง 
ในด้านวิชาการ ได้แก่ 

 สนับสนุนให้อาจารย์ที่จบปริญญาโทจะต้องไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอก             
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรต้องพิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา            
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ในกลุ่มนี้ 

 สนับสนุนให้อาจารย์ที่จบปริญญาเอกได้ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ     
ในรูปของ Sabbatical Leave หรือทําการวิจัยในต่างประเทศในรูปแบบของ Post-doctoral Fellowship  

 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ไปร่วมประชุม สัมมนา และนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ในที่ประชุมสมาคม สมาคมวิชาชีพ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อได้ความรู้และประสบการณ์ 
ได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญในวงการนั้น ๆ เป็นการสร้างเครือข่ายในการทํางานสอนและวิจัยต่อไป 

 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เรียนรู้และฝึกการทํางานจริงร่วมกับสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะอาจารย์ด้านวิชาชีพ มีระบบเน้นการทํางานจริง การเรียนรู้ผ่านการติดตามการทํางานกับ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล (Job shadowing) กับภาคส่วนการผลิตและภาคสังคม ผ่านหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานวิจัย และอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีโครงการที่เรียกว่า “Talent Mobility” โดยอาจารย์ 
สามารถไปทํางานภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยชั้นนํา             
ระดับโลกได้ในช่วงหน่ึงประมาณ ๑ ปี โดยไม่คิดเป็นวันลา และสามารถนําผลงานที่ได้รับในระหว่าง         
การเดินทางไปทํางานนั้น มาเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการได้ 

 ๒.๓) ด้านการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญอย่างมากในเร่ืองวิจัย 
เพราะการที่สถาบันอุดมศึกษาจะมีคุณภาพการศึกษาที่ดีนั้น โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์
จะต้องเป็นผู้ชี้นํา (mentor) และเป็นแบบอย่างให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่ดี มีคุณค่าออกมา 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ การสนับสนุนด้านวิจัย เช่น 

 อบรมการวิจัย เช่น การขอทุนวิจัย การเขียนขอทุนวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ประเภทต่าง ๆ การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งไปเผยแพร่
ในวารสารที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ เป็นต้น 

 จัดสรรทุนวิจัยให้อาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่ 
 แสวงหาแหล่งทุนวิจัย และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ได้รับทราบทั่วกัน 
 จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เพื่อประสานงานระหว่างอาจารย์กับภาคธุรกิจ 

ในกรณีพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ  
 ควรมีระบบ reward on top ให้กับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อสร้าง          

แรงขับเคล่ือนและแรงจูงใจสําคัญให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้มีการสร้างสรรค์และจัดทํางานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 



๒๕ 
 

๒.๔) ด้านความก้าวหน้าทางตําแหน่งวิชาการ การที่อาจารย์มีตําแหน่งวิชาการ
เป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งที่จะบอกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นมีคุณภาพ ดังนั้น จึงต้องผลักดันให้อาจารย์ได้จัดทํา
แผนการพัฒนาความรู้และความสามารถของตนเองในการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่นๆ และเมื่อ
พร้อมแล้วจึงดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการต่อไป แต่ก็มีปัญหาว่า อาจารย์ส่วนหนึ่งมักจะไม่มีแผน       
การพัฒนาตนเอง อาจเน่ืองมาจากภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ เช่น งานประกัน 
คุณภาพที่มีอยู่มากจนเกินไป ไม่มีการทํางานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยออกมาเพื่อเป็นประโยชน์       
ต่อสังคมเท่าที่ควรจะเป็น จึงควรมีแนวทางในการส่งเสริมอาจารย์ให้มีตําแหน่งสูงข้ึน ดังนี้ 

 มีการจัดอบรมเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในการเป็นอาจารย์อุดมศึกษา 
ได้แก่ เกณฑ์การย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ คํานิยามต่าง ๆ วิธีการเขียนเอกสารประกอบการขอตําแหน่ง 
วิชาการ การเขียนหนังสือหรือตํารา ซึ่งควรจะจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เนื่องจาก               
จะมีอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ที่จะขอตําแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มข้ึนมาเร่ือย ๆ 

 ควรต้องมีระบบพี่ช่วยน้อง กล่าวคือ ผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ เช่น  
รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นต้น ควรต้องดึงหรือจูงใจหรือให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็น
อาจารย์ได้มีการทําผลงานทางวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ได้ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ส่วนผู้ที่ 
มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ก็ต้องสนับสนุน ช่วยเหลือ ผลักดันให้ผู้ที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ได้มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และในขณะเดียวกันนั้น              
ผู้ที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ก็ต้องให้การสนับสนุน ช่วยเหลือให้ผู้ที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ให้มีผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัยที่ดีเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์ และพัฒนาศาสตราจารย์เป็นคลังสมอง           
หลังเกษียณอายุ 

 ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่ขอตําแหน่ง
ทางวิชาการค่อนข้างยาก เช่น สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

 สนับสนุนให้อาจารย์ที่ทํางานด้านบริการวิชาการเพื่อสังคมสามารถเสนอขอ 
ตําแหน่งวิชาการ “การรับใช้สังคม” 

๒.๕) ด้านการบริหาร อาจารย์อุดมศึกษาส่วนหนึ่งเม่ือมีความเข้มแข็งและได้บริหาร 
วิชาการเป็นระยะเวลาหน่ึง อาจารย์เหล่านี้จะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาบริหารและจัดการหน่วยงาน      
ในระดับภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย และจากการที่สถาบันการศึกษาจะเจริญก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจหรือไม่ขึ้นกับการบริหารของผู้บริหารดังกล่าว ซึ่งการบริหารจัดการองค์การนั้นเป็นศาสตร์
อย่างหน่ึงที่ต้องเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ ดังนั้น สถานศึกษาต้องมีหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม         
ให้อาจารย์พัฒนามาเป็นผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ด้วย  

   
บทสรุป 

การปฏิรูปอาจารย์อุดมศึกษามีความสําคัญต่อระบบการจัดการศึกษาของประเทศ      
เป็นอย่างย่ิง ดังนั้น จึงต้องมีกระบวนการคัดกรองให้ได้มาซึ่งคนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้        
ในศาสตร์ของตนเองอย่างดีเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับลูกศิษย์ รวมทั้งยังต้อง         
มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่
นักศึกษา ดังนั้น จึงควรมีกระบวนการในการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณภาพตั้งแต่ก่อนการคัดเลือก  



๒๖ 
 

ทั้งนี้ นอกจากที่อาจารย์อุดมศึกษามีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้แล้วยังต้องมีภารกิจในการวิจัย 
ต้องทํางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หรือสร้างนวัตกรรมที่มีผลดีต่อประเทศ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และบริการวิชาการสู่สังคม จึงต้องมีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้มีคุณภาพตาม “แนวทาง          
การส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา”             
ทั้งในด้านความรู้ ด้านสมรรถนะ และด้านทัศนคติ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
และมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการจัดการ 
การเรียนการสอน (การเรียนรู้) ด้านพัฒนาความเข้มแข็งเฉพาะด้าน ด้านการวิจัย ด้านความก้าวหน้า        
ทางตําแหน่งวิชาการ และด้านการบริหาร รวมทั้งต้องคํานึงถึงการขาดแคลนอาจารย์ในบางสาขา          
บางพื้นที่ที่ห่างไกล และในบางช่วงเวลาด้วย    
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 

๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ๒๕๖๐ แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพ  
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

๒. UK Professional Standard Framework ของสหราชอาณาจักร  
๓. Australian Professional Standard for Teachers ของประเทศออสเตรเลีย   
๔. KMUTT Professional Standards Framework for teaching and supporting learning 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
๕. PSU Teaching Professional Standards Framework ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 



๒๗ 
 

 
บทท่ี ๔ หลักสูตร 

 
หลักสูตรมีความสําคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้และเสมือนแผนแม่บทของการศึกษา        

และเป็นแก่นสําคัญในการวางแนวทางการจัดการศึกษา เป็นตัวกําหนดทิศทางของการศึกษาในการให้ความรู้ 
การเสริมสร้างเจตคติ ซึ่งในการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ      
อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรทําให้ผู้เรียนสามารถกําหนดแนวทางเพื่อประกอบ
อาชีพตามความรู้ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง ตลอดจนยังช่วยพัฒนาประเทศชาติ             
ให้มีความเจริญเป็น “ประเทศไทย ๔.๐” ก้าวหน้าในทุกด้านและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้         
ทุกประการ ในปัจจุบันหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้         
ด้านต่าง ๆ ทั้งศาสตร์ทางด้านวิชาการ เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ เป็นต้น             
และศาสตร์ทางด้านวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เป็นต้น โดยสถาบัน 
อุดมศึกษาต่าง ๆ มีความจําเป็นที่ต้องนําศาสตร์ทั้งทางด้านวิชาการและศาสตร์ทางด้านวิชาชีพ           
มาประยุกต์และจัดกระบวนการเรียนการสอนเข้าด้วยกันให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์                
อย่างไรก็ตามในระดับอุดมศึกษาน้ัน ยังหมายรวมถึงการจัดหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนด้วย 
สําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีความสําคัญอย่างย่ิงในการเชื่อมโยงและเตรียมนักเรียน             
ให้เข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้
และแก้ไขปัญหาหรือที่เรียกว่า หลักสูตรช่างคิด “Thinking curriculum” นอกจากนั้น หลักสูตรในระดับ         
ขั้นพื้นฐานยังต้องมีลักษณะของหลักสูตรแนวดิจิทัลที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับยุคดิจิทัลสําหรับ               
คนในยุคศตวรรษที่ ๒๑  

ประเด็นการพิจารณา 
๑) หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.) พ.ศ. ๒๕๕๒๑ กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาหรือจัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นมาตรฐาน     
ผลการเรียนรู้ (outcome-based education, OBE) ของผู้เรียน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานท่ีเทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยกําหนดผลการเรียนรู้
อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  (๒) ด้านความรู้  (๓) ด้านทักษะทางปัญญา (๔) ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร             
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังหลักสูตรวิชาชีพต้องมีด้านที่ (๖) ทักษะพิสัยเพ่ือแสดงสมรรถนะ 
ของผู้เรียนด้วย และตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒๒ และเอกสารแนบท้ายได้กําหนดให้ทําแบบฟอร์มที่จะต้องใช้ 
ในการดําเนินการ ๗ แบบฟอร์ม ดังนี้  

 



๒๘ 
 

มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
มคอ. ๒ มาตรฐานคุณวุฒิกับรายละเอียดของหลักสูตร 
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
โดย มคอ. ๑ จัดทําโดยสมาคมวิชาชีพหรือที่ประชุมคณบดีสาขานั้น ๆ เปรียบเสมือน 

พิมพ์เขียวของหลักสูตรว่า ต้องมีโครงสร้างหลักสูตรอย่างไร มีรายวิชาใดบ้าง ที่สมาคมวิชาชีพหรือที่ประชุม 
คณบดีสาขานั้น ๆ ร่วมกันกําหนดเป็นมาตรฐานข้ันต่ําเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเปิดหลักสูตรนั้น        
ยึดเป็นแนวทาง มคอ. ๒ เป็นรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอนของสถาบันอุดมศึกษา โดยในการเปิดสอน 
สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะดูแลรับผิดชอบและอนุมัติหลักสูตร (มคอ. ๒) จากนั้นจึงนําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิชาชีพต่าง ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ความเห็นชอบ        
ส่วน มคอ. ๓ - ๗ หลักสูตรของแต่ละสถาบันต้องทําตามเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศ มคอ. เพื่อประกอบ 
การประเมินการประกันคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา 

 เม่ือปี ๒๕๕๘ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร       
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘๔ ฉบับใหม่ออกมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา              
เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการหลักสูตรเอื้อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรภายนอก นําแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่ผ่านมาและหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องมากําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ใหม่ให้มีความกระชับและชัดเจนย่ิงขึ้น 
โดยในระดับปริญญาตรีมีเจตนารมณ์เพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะแตกต่างตาม
จุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดแรงงาน 
ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา    
เพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐาน และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา  

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 
 ๑) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ได้แก่ 

 ๑.๑) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้            
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้             
ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ๑.๒) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

 
 



๒๙ 
 

๒) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ได้แก่ 
๒.๑) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี

ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา หลักสูตรนี้เท่านั้นท่ีควรจัดหลักสูตร  
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้วให้มีความรู้ด้านวิชาการมากข้ึน 
รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติข้ันสูงเพ่ิมเติม ทั้งนี้ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ      
หลักสูตรปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น             
โดยครบถ้วนและให้ระบุคําว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

๒.๒) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ          
เป็นหลักสูตรสําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพ           
หรือปฏิบัติการข้ันสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้
ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึก  
ปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ ทั้งนี้ ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา      
ในหลักสูตรนี้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ         
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์  
ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพส่ิง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
โดยกําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  

๒) หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม 
ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตร 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

 ในการนี้ คณะกรรมาธิการขอเสนอว่า สําหรับวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปควรให้มี          
การจัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยให้นักศึกษาได้พบกับสภาพสังคมจริง                  
เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาได้เป็นพลเมืองที่ดีตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีได้ตั้งไว้ 

 
 
 
 



๓๐ 
 

มาตรฐานของอาจารย์ได้กําหนดจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติไว้ดังนี้  
๑)  อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตําแหน่ง        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล           
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน 

๓) อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

๔) กรณีอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า             
๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มุ่งให้มี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ      
ให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น       
โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๒) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน 
อุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี
ความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง              
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะท่ีระดับปริญญาเอก มุ่งให้มี
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ              
การพัฒนางานสังคมและประเทศ โดยหลักสูตรปริญญาโทมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาเอกมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า            
๔๘ หน่วยกิต สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท และมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี 



๓๑ 
 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาถึงเรื่องจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ได้มีการกําหนด 
มาตรฐานในเร่ืองดังกล่าวไว้ดังนี้  

๑. ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องมี 
 อาจารย์ประจําหลักสูตร  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า        

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ            
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเท่า      
หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง             
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน  
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า               

หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ 
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า               
หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง  
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง      
โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ผู้สอน  
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ 

ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา 
ของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด         
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์             
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน             
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 



๓๒ 
 

๒. หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอก ต้องมี 
 อาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ปริญญาโท มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน        

ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ              
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ รายงานต้องเป็นผลงานวิจัย 

 ปริญญาเอก มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง          
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด            
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง              
โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน  
 ปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่ มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา                  
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 ปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ําปริญญาโท          
หรือเทียบเท่าที่ มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา                  
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ผู้สอน  
 ปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้             
บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

 ปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ            
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์                   
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน              
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่ง             
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 เป้าหมายของประกาศทั้ง ๒ ฉบับ ต้องการกํากับให้หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา 
ทุกหลักสูตรมีมาตรฐาน อย่างไรก็ตามประกาศทั้ง ๒ ฉบับนี้ ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จดัการหลักสูตรบางส่วน โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ 



๓๓ 
 

(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งในปัจจุบันเกณฑ์นี้ทําให้เกิดปัญหาบางส่วนในการจัดทําหลักสูตร เช่น  

 การเปิดสอน ๑ หลักสูตร ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิ     
ตรงตามหลักสูตร ๕ คน ซึ่งถ้าเป็นหลักสูตรแนวใหม่ที่ยังไม่มีที่ใดเปิดสอนก็จะไม่มีอาจารย์ที่สําเร็จ
การศึกษาตรงกับคุณวุฒินั้นจึงส่งผลให้ เปิดสอนหลักสูตรแนวใหม่นั้นไม่ได้ จึงไม่อาจพัฒนา             
องค์ความรู้ใหม่ให้เหนือกว่าประเทศอื่น ๆ  

 อาจารย์พิเศษท่ีไม่มีวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
ไม่สามารถมาสอนได้ แม้ว่าอาจารย์นั้นจะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ 

 อาจารย์พิเศษต้องสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ในแต่ละรายวิชา   

                            กรณีทั้ง ๒ ตัวอย่างเก่ียวกับอาจารย์พิเศษนั้นจะเห็นว่า ขัดกับเจตนารมณ์ของ
รัฐบาลท่ีสนับสนุนผู้เช่ียวชาญจากสถานประกอบการมาสอนในระดับอุดมศึกษาเพ่ือทําให้นักศึกษา           
ได้ความรู้จากประสบการณ์จริง 
 ในกรณีดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษากําลังประสานกับสํานักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา (สกอ.) ในการทําความเข้าใจและปรับเปลี่ยนเกณฑ์บางข้อในประเด็นนี้ คณะกรรมาธิการ
มีความเห็นว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกํากับที่ผลผลิต คือ คุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษามากกว่าการพิจารณากระบวนการ หรือต้องมีความยืดหยุ่นในการกําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

(๒) องค์กรวิชาชีพ  ในส่วนของศาสตร์ทางด้านวิชาชีพนั้น ในการจัดทําหลักสูตร 
การเรียนรู้ต่าง ๆ องค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่ได้เข้ามามีบทบาทในการยกร่างหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกัน 
และกําหนดออกมาเป็นมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสาขาวิชาชีพนั้น ๆ (มคอ. ๑) ซึ่งเกณฑ์
มาตรฐานน้ีเป็นเกณฑ์ขั้นต่ําที่แต่ละสถาบันอุดมศึกษาต้องทําตามและจะมีส่วนเสริมจากความแตกต่าง
ในอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเสริมเข้าไปด้วย ซึ่งในบางคร้ังองค์กรวิชาชีพ
พิจารณาว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องทําตาม มคอ. ๑ ทุกประการ จึงทําให้สถาบันอุดมศึกษามีความยาก 
ที่จะปรับเปล่ียนรายวิชาที่ทันสมัย วิธีจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่นํามาซึ่งการพัฒนาทักษะด้าน Soft skills 
เป็นผลทําให้ผลการเรียนรู้ในบางเร่ืองไม่บรรลุที่ตั้งเป้าไว้  

ประเด็นดังกล่าวนี้ พิจารณาว่า องค์กรวิชาชีพควรกํากับที่ผลผลิต คือ
คุณภาพบัณฑิต โดยการวัดประเมินเพื่อออกใบประกอบวิชาชีพส่วนเร่ืองการจัดทําหลักสูตรการบริหาร
จัดการเรียนรู้ควรให้เป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ องค์กรวิชาชีพควรให้การสนับสนุน          
ในด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์เฉพาะสาขานั้นมาช่วยจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อให้บณัฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความทันสมัย สามารถประกอบวิชาชีพได้ทันที  

 ๒) หลักสูตรระดับอนุปริญญา 
  วิทยาลัยชุมชนได้มีการการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรระดับอนุปริญญามุ่งหมายให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสทางการศึกษา



๓๔ 
 

ระดับอุดมศึกษาแก่ผู้พลาดโอกาสการเรียนรู้ในวัยเรียน ผู้ประกอบอาชีพเฉพาะทางที่ต้องใช้การศึกษา
เพิ่มคุณค่าชีวิตและอาชีพและผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการศึกษาที่นําไปสู่              
การปรับใช้ได้ทันทีในชีวิตและการทํางาน สร้างประสบการณ์ใฝ่เรียนรู้ ทบทวน และตรวจสอบตนเอง                   
เพื่อนําไปปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างนักปฏิบัติที่ มุ่ งม่ันสร้างสรรค์ตลอดเวลา                      
(reflective practitioner) และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้รวดเร็วและตรงประเด็น  
ชุมชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรงโดยมุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในสาขาวิชาที่มีความจําเป็น สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ          
ความต้องการของชุมชน รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
๙๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย  

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า ๕๗ หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
สําหรับมาตรฐานอาจารย์ได้กําหนดจํานวน คุณวุฒิและคุณสมบัติ ได้แก่ ต้องมี

อาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ 
กับสาขาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๓ คน และในจํานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท       
หรือเทียบเท่าจํานวนอย่างน้อย ๑ คน หรือปราชญ์ชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ตรง
หรือสัมพันธ์กับหลกัสูตรที่เปิดสอน 

 
๓) หลักสูตรระดับพ้ืนฐาน 

 การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนที่สําคัญอยู่ที่การวางพื้นฐานตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นระดับการศึกษาที่มีความสําคัญที่จะต่อยอดไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงข้ึนได้ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน มีปัญหาบางประการท่ีควรต้องเติมเต็ม        
และแก้ไขให้หลักสูตรการเรียนรู้ดังกล่าวมีความทันสมัยและสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันมากที่สุด               
ทั้งนี้ มีเหตุที่ต้องมีการปฏิรูปหลักสูตร คือ 

 หลักสูตรปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(หลักสูตร ๔๔/๕๑) กว่า ๑๒ ปี  ซึ่งปัจจุบันความรู้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก 

 หลักสูตรปัจจุบันเขียนแบบย่นย่อ (Standard Based Curriculum) โดยคาดหวัง
ไว้ว่า ครูจะใช้ความรู้ส่วนตัวในการสอนนักเรียน แต่สภาพการณ์ประเทศไทยพบว่า ความสามารถของครู
มีความหลากหลายมาก อีกทั้งยังมีปัญหาการขาดแคลนครูในบางพื้นที่ เม่ือนําหลักสูตรไปใช้จริงจึงทําให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเกิดความแตกต่างหลากหลายกันมากระหว่างพื้นที่และระหว่างโรงเรียน ดังนั้น
หลักสูตรนี้จึงได้ทําให้เกิด (๑) ความเหลื่อมล้ําหรือไม่เท่าเทียมทางการศึกษา สถานศึกษาใดครูเก่งก็สอนได้ดี           
แต่หากสถานศึกษาใดครูไม่เก่งเด็กก็ไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร หลักสูตรที่ดีกว่าควรมีแนวปฏิบัติและการชี้นํา 
ที่มีความชัดเจนที่ครูสามารถเดินตามได้ แม้ครูที่เก่งน้อยที่สุดก็ควรสอนโดยผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน            
(๒) ผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยในภาพรวมของการศึกษาไทยต่ํา แม้ว่าจะมีนักเรียนบางพื้นที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง              
(ดังที่สะท้อนได้ชัดเจนในผลสอบ PISA ที่มีเด็กสอบได้ระดับ ๖ แต่มีเพียงร้อยละ ๐.๒ ของผู้เข้าสอบ           
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสาธิต) 



๓๕ 
 

 ขั้นตอนนําความรู้เข้าสู่ผู้เรียนเป็นแบบ “หน้ากระดาน” คือ เนื้อหาจาก ๘ กลุ่มสาระ 
จะส่งเข้าสู่ผู้เรียนตั้งแต่วันแรกโดยไม่คํานึงถึงความพร้อมของสมอง อีกนัยหนึ่งไม่ใช่ลักษณะของ         
Brain-based learning ซึ่งเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทําให้ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมต่ํา 

 หลักสูตรเน้นการกําหนดเนื้อหา แต่ไม่ได้มีการเน้นกระบวนการจัดการ
หลักสูตรจึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน สิ่งที่เรียกว่า “กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น”        
ซึ่งมีการกําหนดอย่างกว้างว่า ควรให้มีแต่ไม่ได้กําหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน 

  ต่อประเด็นดังกล่าว สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ได้มีการจัดทํา 
รายงานการวิจัย (ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖) โดยสรุปว่า หลักสูตรการเรียนรู้ของไทยฉบับปัจจุบัน 
ไม่มีลักษณะเป็นหลักสูตรช่างคิด “Thinking Curriculum” โดยเน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการคิด 
การแสวงหาความรู้และการแก้ปัญหาไม่เป็น “หลักสูตรแนวดิจิทัล” เป็นหลักสูตรในยุคศตวรรษท่ี ๒๐  
ไม่เหมาะสําหรับการเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น TDRI จึงเสนอให้ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวคิด
หลักสูตรกระชับ-หลักสูตรช่างคิด-หลักสูตรบูรณาการ “สอนน้อยลง-เรียนรู้ให้มากข้ึน” 
 
ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการจัดทําหลักสูตร 

๑) สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการจัดทําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
การจัดทําหลักสูตรควรต้องมีการปรับเปล่ียนได้ตามบริบทแวดล้อมและสถานการณ์ 

ความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้น ต้องมีความทันสมัย ยืดหยุ่น และรองรับกับ                
การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา            
จึงมีความสําคัญอย่างมากในอันที่จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียนได้ เกิดการเรียนรู้               
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การวิพากษ์ที่มีความหลากหลายและหาข้อสรุปร่วมกันอย่างมีขั้นตอน           
ซึ่งการจัดทําหลักสูตร หรือการวางกรอบหลักสูตรควรต้องดําเนินการให้มีความพอเหมาะพอดี                 
และมีดุลยภาพที่ชัดเจนทั้งศาสตร์ทางด้านวิชาการและศาสตร์ทางด้านวิชาชีพ  

นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรในหมวดรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีที่ลดความซ้ําซ้อนและเกิดความต่อเน่ืองกับรายวิชาในหลักสูตรข้ันพื้นฐาน (สพฐ .)           
การกําหนดกรอบรายวิชาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสภาวิชาชีพทําให้            
หลักสูตรขาดความยืดหยุ่น และไม่เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

  ทั้งนี้ การจัดทําหลักสูตรที่ดี น่าสนใจ ทันสมัย และตอบสนองในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาตินําไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” นั้น ต้องคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อนํามาซึ่งหลักสูตรที่มี              
ผลการเรียนรู้ตามสมรรถนะของวิชาชีพนั้น ๆ (Competency-based Learning) ได้แก่ 

 ความต้องการของผู้ประกอบการหรือตลาดแรงงาน  ต้องมีการสํารวจ 
ความต้องการของสังคมในขณะน้ันว่ามีความต้องการในอาชีพหรือทักษะใดในขณะน้ัน โดยคํานึงถึง       
ทั้ง demand และ supply ของบุคลากรในแต่ละสาขา นอกจากนี้ การจัดทําหลักสูตรไม่เพียงแต่พิจารณาว่า 
อาชีพใดขาดแคลนเท่านั้น แต่ยังต้องดูถึงว่าในขณะนั้นตลาดแรงงานของโลกต้องการบัณฑิตที่มีทักษะ 
Soft skills อย่างไร ก็ต้องจัดทําหลักสูตรให้มีรายวิชาหรือการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะนั้นด้วย  เช่น 
World Economic Forum กําหนดว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต้องการแรงงานท่ีมีทักษะ ๑๐ ประการ ได้แก่ 
(๑) ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (๒) การคิดวิเคราะห์  (๓) ความคิดสร้างสรรค์ (๔) การจัดการบุคคล              



๓๖ 
 

(๕) การทํางานร่วมกัน (๖) ความฉลาดทางอารมณ์ (๗) รู้จักประเมินและการตัดสินใจ (๘) มีใจรักบริการ  
(๙) การเจรจาต่อรอง (๑๐) ความยืดหยุ่นทางความคิด ซึ่งการผลิตบัณฑิตควรต้องให้สอดคล้องกับ          
ทักษะดังกล่าว 

 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์หลักสูตรของสถาบัน ในแต่ละหลักสูตรควรต้อง 
กําหนดให้มีผลการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับที่กลุ่มวิชาการ      
หรือกลุ่มวิชาชีพนั้นกําหนด นอกจากนี้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ผลิตบัณฑิตที่มีความเฉพาะ 
เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสถาบัน การจัดทําหลักสูตรควรต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของสถาบันนั้นด้วย 

 เจตนารมณ์ของรัฐบาล เช่น หลักสูตรที่พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ตอบสนอง 
การพัฒนา Clusters ทั้ง ๕ ของรัฐบาล ให้เป็น “คนไทย ๔.๐” ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแหล่งงาน     
กับสถานศึกษา ส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษาระดับชาติและนานาชาติเปิดโอกาสให้คนในภาคการผลิต
มาสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 เจตนารมณ์ของ ASEAN  เช่น มีการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในสาระและรายละเอียดของกฎบัตรอาเซียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อย ๑ ประเทศ ได้มีการแลกเปลี่ยนเยาวชน 
นักเรียน และนักศึกษาระหว่างประเทศ การถ่ายโอนหน่วยกิต และการแลกเปลี่ยนบุคลากรมีการกําหนด 
มาตรฐานวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่มาตรฐานอาเซียน เป็นต้น 

 
๒) แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการ
การอุดมศึกษา ได้เชิญศาสตราจารย์พิเศษภาวิช  ทองโรจน์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ๕              
ในฐานะที่เคยได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้               
มานําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสําหรับแนวทางและกระบวนการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งคณะกรรมาธิการมีความเห็นสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร                     
ขั้นพื้นฐานใหม่ของศาสตราจารย์พิเศษภาวิช  ทองโรจน์ ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่จะสร้างคนไทยให้มีศักยภาพ
ทัดเทียมกับสากลและอยู่ระดับแนวหน้า (leading level) ของความรู้ของโลกในปัจจุบันโดยมีคณะกรรมการ         
ร่างหลักสูตรที่รัฐมนตรีแต่งตั้งอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักวิชาการ            
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นักวิชาการอิสระ และผู้แทนองค์กรทางวิชาการ    
ที่เก่ียวข้อง ครอบคลุมการศึกษาพื้นฐาน ๑๒ ปี (K-๑๒) (ภาคบังคับ ๙ ปี + ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
และมีการวางโครงสร้างตําราเรียนแต่ละวิชา รวมท้ังออกแบบการอนุมัติตําราเรียนรูปแบบใหม่ให้มี 
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น กระบวนการร่างหลักสูตรเป็นการวิจัยและพัฒนา 
(research and development) คือ ทําการวิจัยควบคู่กันไปกับการยกร่างหลักสูตรจนสําเร็จเป็นหลักสูตร 
ที่สมบูรณ์ (โดยจะมีการจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้” ซึ่งเม่ือหลักสูตร         
เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะมอบให้สถาบันฯ เป็นผู้ดูแลการใช้หลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุง          
อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น นับแต่นี้หลักสูตร            
ก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการบริหารหลักสูตรแบบวิวัฒนาการ (evolution) โดยไม่ต้อง         
มาสะดุดกับการร่างหลักสูตรเป็นคร้ัง ๆ ไป)  



๓๗ 
 

แนวการปรับปรุงหลักสูตรนี้ มีเอกลักษณ์ที่สําคัญซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติที่ดี 
และสร้างการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ  ให้มีความชัดเจนครบถ้วน ดังนี้  

(๑) Project-based  (๒)  Problem-based 
(๓)  Challenge-based  (๔)  Activity-based  
(๕)  Career-directed  (๖)  Moral and civic-focused  
(๗)  Reading-concentrated             (๘)  Balanced growth  
(๙)  Learner-centered  (๑๐) Brain-based  
(๑๑) ICT-based  (๑๒) Creativity-directed  
โดยกรอบแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร (Conceptual framework) ควรประกอบด้วย

ประเด็นหลัก ดังนี้  
 (๑) โครงสร้างของหลักสูตร ควรจะมีองค์ประกอบ ดังนี้  

(๑.๑) Six Key Learning Areas (KLA6) กลุ่มสาระ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ภาษา 
และวรรณกรรม (Language and Culture) ๒) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)) ๓) การดํารงชีวิตและโลกของงาน        
(life skills and world of work) ๔) สื่อและการสื่อสาร (Media Skills and Communication) ๕) สังคม 
และความเป็นมนุษย์ (society and humanity) ๖) อาเซียน ภูมิภาค และโลก (ASEAN, Region and 
the World) 

(๑.๒) Ten Generic Skills (GS10) มีการกําหนดทักษะที่จําเป็นสําหรับคนไทย ๑๐ ข้อ 
ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของสากล แต่เพิ่มบริบทของไทย ประกอบด้วย         
๑) แสวงหาความรู้ใหม่ตลอดชีวิต ๒) การคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ ๓) การคิด และทํางาน
เชิงสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีอาชีพที่มีคุณภาพ ๔) การเจริญสติ สร้างจิตปัญญา      
และคุณความดี ๕) การส่ือสาร การถ่ายทอดความคิด ความรู้และความเข้าใจ ๖) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
เพื่อการศึกษาและประกอบการดํารงชีวิต ๗) การทํางานร่วมกับผู้อื่น ๘) สามารถเผชิญปัญหา และแก้ปัญหา 
๙) การบริหารความขัดแย้ง และ ๑๐) การดํารงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีทักษะประชาธิปไตย เคารพความคิด             
ที่แตกต่าง 

(๑.๓) Six Values and Attitudes (VA6) กําหนดค่านิยมและเจตคติความเป็นไทย 
ประกอบด้วย ๑) ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) สํานึกประชาธิปไตย ๓) นับถือผู้อื่น ๔) สํานึกต่อสังคม 
๕) ซื่อตรงยุติธรรม และ ๖) การเสียสละเพื่อส่วนรวม 

(๑.๔) Six Learning Experiences (LE6) ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับกระบวนการจัดการ 
ความรู้ เรียกประสบการณ์การเรียนรู้ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) Reading to learn ๒) Project learning         
๓) Information technology ๔) Moral and civic education ๕) Physical and mental development  
และ ๖) Career-related learning  

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรจะต้องไม่เน้นเฉพาะการถ่ายทอด             
เนื้อหา (content) ตามข้อ ๑ (KLA6) เท่านั้น แต่จะต้องเน้นกระบวนการ ตามข้อ ๔ (LE6) ด้วย ดังนั้น หลักสูตร  
ที่ได้เสนอนี้จะประกอบด้วย KLA6 + LE6 = GS10 + VA6 

 



๓๘ 
 

(๒) ทักษะที่จําเป็นสําหรับคนไทย (ตามหลักสูตรที่เสนอแนะ) 
(๒.๑) แสวงหาความรู้ใหม่ตลอดชีวิต 
(๒.๒)  การคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ 
(๒.๓)  การคิดและทํางานเชิงสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้ประกอบการ  

   และมีอาชีพที่มีคุณภาพ 
(๒.๔)  การเจริญสติ สร้างจิตปัญญา และคุณความดี 
(๒.๕)  การสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้และความเข้าใจ 
(๒.๖)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและประกอบการดํารงชีวิต 
(๒.๗)  การทํางานร่วมกับผู้อื่น 
(๒.๘)  สามารถเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา 
(๒.๙)  การบริหารความขัดแย้ง 

 (๒.๑๐)  การดํารงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีทักษะประชาธิปไตย  
   เคารพความคิดที่แตกต่าง 

(๓) ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๓.๑) มีวิธีคิดใหม่ (Ways of thinking) ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิด

วิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการตัดสินใจ และการเรียนรู้ 
(๓.๒) มีวิธีทํางานแบบใหม่ (Ways of working) ได้แก่ การสื่อสารและการร่วมมือ 

กับผู้อื่น (การทํางานเป็นทีม) 
(๓.๓) รู้จักใช้เคร่ืองมือในศตวรรษใหม่ในการทํางาน (Tools for working) ได้แก่ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
(๓.๔) ทักษะในการดํารงชีวิตในโลกยุคใหม่ (Skills for living in the new world) ได้แก่ 

ความเป็นพลเมืองโลก การมีชีวิตและอาชีพที่มีคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
นอกจากน้ัน ยังมีลักษณะสําคัญของหลักสูตรที่เสนอแนะในชั้นมัธยมศึกษา คือ

การจัดให้มีสายวิชาที่มีความหลากหลายย่ิงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาของหลักสูตรปัจจุบันที่มุ่งวิชาการ 
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่เพียงอย่างเดียว โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของเด็กหลายกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนต่อได้ตามความถนัดมากข้ึน หรือสามารถออกไป
ประกอบอาชีพได้ หากไม่ประสงค์จะเรียนต่อในชั้นสูงต่อไป ดังนั้น สายวิชาเท่าที่ออกแบบอยู่ในขณะนี้
จึงควรมีดังนี้  

 สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 สายศิลปศาสตร์ เน้นภาษา  
 สายศิลปศาสตร์ เน้นคณิตศาสตร์  
 สายการอาชีพ  
 สายศิลปกรรมและการออกแบบ 
 



๓๙ 
 

     ทั้งนี้ ภาพรวมที่จะต้องมีการแก้ไขหลักสูตรหรือปฏิรูปหลักสูตรการเรียนรู้ดังกล่าว 
อันเนื่องมาจากความล้มเหลวของหลักสูตรการเรียนรู้ เม่ือปี ๒๕๔๔ เพื่อให้หลักสูตรการเรียนรู้             
มีความยืดหยุ่น (flexibility) แต่ปัญหาสําคัญ คือ กระบวนการและวิธีการนําหลักสูตรไปปรับใช้                   
ให้ประสบผลสําเร็จที่ต้องมีขั้นตอนและมีแนวทางในการดําเนินการอย่างชัดเจน 

     ความแตกต่างของหลักสูตรที่ต้องมีการปรับปรุง 
ลําดับที่ หลักสูตรเก่า (๔๔/๕๑) หลักสูตรใหม่ที่เสนอแนะ 

๑ องค์ความรู้เก่า  พัฒนาองค์ความรู้ใหท้ันสมัยยิง่ขึ้น 

๒ มี ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ มี ๖ กลุ่มการเรยีนรู้ ซึ่งไมใ่ช่การยุบรวมหรอืปรบัปรุงมาจาก
หลักสูตรเดิม แต่เป็นการออกแบบใหม่ โดยแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม 
เพื่อให้เกดิการบูรณาการทัง้แนวดิ่งและแนวระนาบ 

๓ มีลักษณะเป็น standards-based 
curriculum (SBC) 

อาจเรยีกว่าเป็นลักษณะของ outcome-based curriculum 
(OBC) แม้ว่า ในทางทฤษฎี OBC กับ SBC จะถือว่าเป็นประเภท
เดียวกันก็ตาม แต่ก็มีความต่างกันที ่OBC เน้นการมุง่ไปที่ผลลัพธ์ 
ขณะที ่SBC เน้นเพียงการถ่ายทอดเน้ือหา 

๔ มีลักษณะเป็น content 
oriented คือ เน้นการถ่ายทอด
ความรู้แบบเก่า คือ ครูสอนหน้า
ชั้นเป็นหลัก 

กําหนดให้การเรียนการสอน เป็นการผสมผสานการถ่ายทอดความรู้ 
ผนวกกับกระบวนการในการถา่ยทอด ซึง่กําหนดโดยประสบการณ์
การเรียนรู้ (Learning Experience) 6 ด้าน (LE6) วิธีการทีก่าํหนด
ถือเป็นจดุเด่นของหลักสูตรน้ี LE6 จะเป็นปัจจยัสําคัญในการบรรลุ
การสร้างทกัษะที่จําเป็น [KLA6 + LE6 = GS10 + VA6] 

๕ ใช้เวลาในห้องเรียนมาก  
และเป็นหลัก 

มีการจดัการด้านเวลา โดยกําหนดให้ใช้เวลาในห้องเรียนผสมผสาน
กับเวลานอกห้องเรยีน ซึ่งถือเป็นเวลาที่โรงเรยีนยังต้องรับผิดชอบ
และบริหารจัดการด้วย เวลานอกห้องเรยีนจะเป็นเวลาสร้างสรรค์ 
ปลดปล่อย มีอสิรภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของ
สมองโดย LE6 บางส่วนจะเกดินอกห้องเรียน เช่น project-based 
learning 

๖ มีลักษณะเป็น content-based 
เน้นให้ครบตามเน้ือหาเป็นหลัก 

มีลักษณะเป็น project-based, problem-based,  
challenge-based  และการเรียนรู้แบบอื่น ๆ 

๗ มีลักษณะการถา่ยทอดแบบเข้า
เป็นหน้ากระดาน (parallel) 

มีลักษณะการจดัลําดับการเรียนการสอนเป็นขัน้ตอน (stepwise 
sequential) โดยคํานึงถงึพัฒนาการของสมองในช่วงวัยต่าง ๆ 
(brain-based) 

๘ มีเนื้อหาที่ย่นย่อ กําหนดหัวข้อหลัก 
และมาตรฐาน มีข้อเสีย คือ ครทูี่มี  
ความสามารถต่างกันจะจดัการ
หลักสูตรดว้ยมาตรฐานที่หลากหลาย 

มีรายละเอียดมาก ทําให้ครูดําเนินการตามได้งา่ยและชัดเจน          
มุ่งลดความแตกต่างของคุณภาพการศึกษา ขณะเดียวกัน               
ก็สนับสนุนให้ครูพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ โดยกําหนด                        
หลักสูตรเฉพาะสถานศึกษาได ้

๙ มีสายวิชาจํากัด มุ่งตอบสนอง
เฉพาะผู้เรียนสายวิชาการ            
ที่มุ่งเข้ามหาวทิยาลัยเป็นหลัก 

มุ่งตอบสนองผู้เรียนทีห่ลากหลาย โดยผู้เรียนทีจ่ําเป็นต้องยุต ิ
การศึกษาทีร่ะดบัใดระดับหนึ่งควรจะมีทกัษะเพยีงพอที่จะออกไป
เผชิญโลกได้ ทัง้นี้ โดยหลักสูตรได้เพิ่มสายวิชาที่หลากหลายยิง่ขึ้น  
มีอย่างน้อย ๕ สาย 



๔๐ 
 

 สําหรับประเด็นเก่ียวกับการจะนําหลักสูตรของประเทศใดมาปรับใช้กับประเทศไทย 
ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการอาชีวศึกษา และหลักสูตรการอุดมศึกษานั้น แต่ละประเทศ
ไม่สามารถนําหลักสูตรการเรียนรู้ของอีกประเทศมาเป็นแบบอย่างได้ทั้งหมด เนื่องจากว่า ในแต่ละหลักสูตร 
ของประเทศต่าง ๆ กว่าจะประสบผลสําเร็จได้นั้นต้องมีการลองผิดลองถูกและมีการทดสอบการใช้                 
หลักสูตรนั้นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานหลายคร้ัง จนตกผลึกและได้หลักสูตรที่คิดว่าดีที่สุดของระดับ
การศึกษานั้น ๆ ซึ่งสิ่งสําคัญของหลักสูตรที่ดีควรต้องมีความสอดคล้องตามบริบทของประเทศน้ันด้วย       
แต่ในส่วนของประเทศไทยนั้น เนื่องจากสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาและหลักสูตรการเรียนรู้                  
รวมทั้งบริบทแวดล้อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้น การจะนําหลักสูตรของประเทศที่ประสบผลสําเร็จ        
ในการจัดการศึกษามาเป็นต้นแบบและใช้เป็นหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ เห็นว่าไม่น่าจะประสบ
ความสําเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากบริบทของประเทศไทยในภาพรวมมีความแตกต่างจากประเทศชั้นนําต่าง ๆ 
แต่ในกรณีที่หากจะนําหลักสูตรการเรียนรู้ของประเทศต่าง ๆ มาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม            
กับบริบทของประเทศไทยบางส่วนนั้นอาจดําเนินการไปได้เพียงบางส่วน แต่ประเด็นปัญหาว่า                  
จะสามารถดําเนินการให้เป็นผลสําเร็จมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการนําหลักสูตรไปใช้เป็นสําคัญ                   
ซึ่งการจัดกลุ่มสาระวิชา ไม่จําเป็นที่จะต้องจัดเป็น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยการพิจารณาจัดทํากลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ต้องพิจารณาภาพรวมในการจัดการศึกษาว่า 
แต่ละรายวิชาในกลุ่มสาระน้ัน ๆ มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างไร และสามารถประยุกต์                 
ได้หรือไม่มากกว่า และประเด็นสําคัญ คือ หากจะแก้ไขปัญหาเร่ืองหลักสูตรการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ           
ของประเทศไทยให้มีความม่ันคงย่ังยืน ควรต้องมีการจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรม      
การเรียนรู้” ขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการยกร่างและจัดทําหลักสูตร โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการยกร่างและจัดทําหลักสูตรแต่ละระดับที่เหมาะสมและสอดคล้อง     
ตามบริบทในการจัดการเรียนรู้ของคนไทย ซึ่งเม่ือหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะส่งมอบ      
ให้สถาบันดังกล่าว เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้หลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทนั้น ๆ ทั้งในส่วนของเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้คุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
 

บทสรุป 
การปฏิรูปการจัดทําหลักสูตรมีความสําคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้และเสมือนเป็นแผนแม่บท 

ของการศึกษาที่ถือเป็นแก่นสําคัญในการวางแนวทางการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา 
หลักสูตรทําให้ผู้เรียนสามารถกําหนดแนวทางในการประกอบอาชีพตามความรู้ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของตนเอง ตลอดจนยังช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญเป็น “ประเทศไทย ๔.๐” 
ในการจัดทําหลักสูตรที่ดี น่าสนใจ ทันสมัย และตอบสนองในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ         
ต้องคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ เพื่อนํามาซึ่งหลักสูตรที่มีผลการเรียนรู้ตามสมรรถนะของวิชาชีพ (competency-based 
learning) ได้แก่   ความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน อัตลักษณ์และเอกลักษณ์         
หลักสูตรของสถาบัน เจตนารมณ์ของรัฐบาล และของ ASEAN รวมทั้งแก้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทํา           
และบริหารหลักสูตร สําหรับหลักสูตรระดับพื้นฐานนั้นมีความจําเป็นต้องมีการปฏิรูปเป็นอย่างย่ิง        



๔๑ 
 

เพราะใช้มานานแล้ว ไม่ทันสมัยกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น จึงเสนอโครงสร้าง
หลักสูตรขั้นพื้นฐานใหม่ โดยเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเป็น outcome-based curriculum กําหนดให้
การเรียนการสอนเป็นการผสมผสานการถ่ายทอดความรู้ผนวกกับกระบวนการในการถ่ายทอด ซึ่งกําหนด
โดยประสบการณ์การเรียนรู้ (learning experience) ๖ ด้าน กลุ่มสาระ ๖ ด้าน ทักษะที่จําเป็นสําหรับ         
คนไทย ๑๐ ด้าน และกําหนดค่านิยมและเจตคติความเป็นไทย ๖ ด้าน และมีลักษณะการจัดลําดับ          
การเรียนการสอนเป็นขั้นตอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของสมองในช่วงวัยต่าง ๆ และมีการจัดการ         
ด้านเวลา โดยกําหนดให้ใช้เวลาในห้องเรียนผสมผสานกับเวลานอกห้องเรียน   

 
เอกสารอ้างอิง 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(มคอ.) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. ภาวิช ทองโรจน์.  ร่างข้อเสนอโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ 



๔๓ 
 

 
บทท่ี ๕ การจัดการเรียนรู้ 

 
การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้มีความสําคัญอย่างย่ิงในการสร้างพลเมืองคุณภาพเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการแข่งขันที่เราจะสร้างคนที่ “ดี เก่ง และมีสุข” เป็น “คนไทย ๔.๐” และเป็น “ฐานกําลังหลัก”     
การที่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะได้รับความรู้ แล้วนําความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมต่าง ๆ หรือนําไปประกอบอาชีพนั้น ถ้าผู้สอนไม่มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ใช้แต่วิธีบอกเล่า        
ให้นักศึกษาท่องจําเพื่อนําไปสอบให้ผ่านได้เกรดที่สวยหรู แต่จริงแล้วนักศึกษาคิดไม่เป็น นําไปประยุกต์ใช้ไม่ได้           
ก็เท่ากับการเรียนนั้นสูญเปล่า การพิจารณาศึกษาแนวทางและกระบวนการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้   
ซึ่งมีความเก่ียวพันกับทั้งกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน  

นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มคนทํางาน (workforce)        
ที่อยู่นอกวัยเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่ออกจากระบบการศึกษาแล้ว แต่เป็นกลุ่มคนที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ
ให้สามารถพัฒนาทักษะเพื่อประกอบสัมมาชีพได้ตลอดช่วงอายุทํางาน 

 
ประเด็นการพิจารณา 

๑) การจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามประเด็นหลัก ๓ ประการ ดังนี้  
(๑)  กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้  
 การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนแบบเดิมซึ่ งเน้นการบรรยาย (lecture) นั้ น                             

ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบอื่นเพิ่มข้ึน ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
มีวัฒนธรรมของประชาคมวิชาการ (Colloquial community) มีการค้นคว้าหาความรู้ และเชื่อมโยงกับ            
การทํางานจริงเม่ือสําเร็จการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบนี้ เช่น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ เป็นต้น 

(๒) อาจารย์ผู้สอน 
 การจะปฏิรูประบบการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลสําเร็จได้นั้น จําเป็นต้องมี        

การปฏิรูปอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาก่อน อาจารย์ผู้สอนมักจะไม่รู้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่         
และกลัวว่าถ้าสอนด้วยวิธีนี้แล้วนักศึกษาจะได้เนื้อหาสาระ (content) น้อย ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างยิ่ง         
ที่สถาบันระดับอุดมศึกษาต้องมีการจัดอบรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนให้กับ
อาจารย์อย่างจริงจัง เข้มข้นสมํ่าเสมอ และถือเป็นภาคบังคับที่อาจารย์ทุกคนจะต้องเข้าฝึกอบรม 
นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาระบบ e-learning การเข้าถึง content ของสาระวิชาต่าง ๆ ให้ความรู้กับอาจารย์ 
ในเร่ืองการจัดการเรียนรู้แบบ work integrated learning และส่งไปอบรมการเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งแสวงหาแนวทางจัดกระบวนการเรียนรู้        
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานเพื่อรับใช้สังคม 
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(๓) ผู้เรียน 
 การที่จะจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษานั้นต้องขึ้นกับ 

ความพร้อมของผู้เรียนและเป้าหมายในการทํางาน จึงจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการศึกษาที่จะเรียน
ในสาขานั้น ๆ และมีความรับผิดชอบเมื่อออกไปทํางาน  

 ๒) การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจะต้องช่วยเตรียมทักษะการใช้ชีวิตเพื่อการมีสัมมาชีพ
ให้กับประชากรทุกวัย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ วัยเรียน คือ นักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาตั้งแต่
ประถมวัยถึงนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และนอกวัยเรียน มี ๓ กลุ่ม คือ (๑) กําลังแรงงาน 
(workforce) ที่อยู่ในภาคเกษตรและภาคการผลิตอื่น ๆ (๒) ผู้สูงอายุ (๓) ผู้ด้อยโอกาส เช่น แรงงานอพยพ 
กลุ่มประชากรในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ เป็นต้น การจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมกับประชากรในทุกช่วงวัยนั้นจําเป็นต้องมีรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม            
เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพของผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและมีสัมมาชีพ ซึ่งนอกจากจะจัดการศึกษา
ให้กับกลุ่มวัยเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในระบบการศึกษาอยู่แล้วนั้น ยังต้องเร่งให้ความสําคัญกับการจัด 
การศึกษาให้กับกลุ่มคนทํางาน (workforce) ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและเป็นกลุ่มใหญ่             
ที่ออกจากระบบการศึกษาแล้ว ให้สามารถพัฒนาทักษะอาชีพได้ตลอดช่วงอายุการทํางาน รวมถึง          
กลุ่มที่ด้อยโอกาสก็จําเป็นต้องจัดการศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 ด้านกระบวนการปฏิรูประบบการจัดการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ควรต้องดําเนินการ              
ให้เป็นระบบด้วย โดยคํานึงถึงความพร้อมของผู้เรียน ทั้งทางด้านการพัฒนาของสมองและร่างกาย         
หรือ Brain-based learning ประกอบด้วย  
 (๑) ด้านสมอง หมายถึง ความชอบ ความต้องการ และการพัฒนาสมองของเด็ก            
ที่จะรับได้ เช่น การท่องสูตรคูณ ควรเร่ิมต้นตั้งแต่ที่ง่ายก่อนคือแม่ ๑๐ เป็นต้น 
 (๒) ด้านร่างกาย หมายถึง การเจริญเติบโตของร่างกาย เช่น การคัดลายมือต้องให้
สอดคล้องกับการเจริญของกล้ามเนื้อที่ มือ ทั้งในส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบละเอียด                   
และหยาบ (fine & course movement) 

ข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ 
๑) ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 

(๑) ปรับให้มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งหมายถึงกระบวนการ 
เรียนการสอนแบบที่ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ครูไม่ใช่ผู้มาบอกเล่า           
ความรู้ด้วยการบรรยายเหมือนเดิม แต่ครูต้องออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียน        
มากข้ึน โดยการพูดคุย การอ่าน การเขียน การสะท้อนคําถามกลับ และการตั้งปัญหาสร้างบรรยากาศ
ของการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และมีสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน พร้อมกับปลูกฝังแนวคิดและค่านิยม              
ในการเรียนรู้แบบต้องศึกษาค้นคว้าแบบมีส่วนร่วมด้วยตัวเอง มีการคิดเชิงวิพากษ์มีการแก้ไขปัญหา              
มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีการส่ือสารและมีการทํางานร่วมกันโดย Eagle Dale (1969) ได้เสนอ                   
“The cone of learning” (รูปที่ ๕.๑) ว่าการเรียนแบบเดิมที่ครูเป็นผู้สอน ผู้บอกเล่า (Passive Learning) นั้น
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ผู้เรียนได้จากการฟังและอ่าน ผู้เรียนจะจําได้สูงสุดเพียงร้อยละ ๓๐ และเพียงปฏิบัติตามเท่านั้น แต่ถ้าเป็น 
วิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ได้เขียน คิดและปฏิบัติ จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถไปถึงการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น Think-pair-share, 
Gallery, Reaction to a video, Small group discussion, Team-based teaching, The flipped classroom, 
Problem-based learning, Project-based learning และอื่น ๆ โดยเปลี่ยนการจัดห้องเรียนที่อาจารย์
อยู่หน้าห้องคอยเล่าเร่ืองเนื้อหาให้นักศึกษาฟัง เป็นห้องเรียนที่มีนักศึกษานั่งเป็นกลุ่มล้อมรอบอาจารย์ที่ทํา          
หน้าที่เป็นผู้กํากับการจัดการเรียนรู้ (Facilitator/Coach) (รูปที่ ๕.๒) นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก      
ยังสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลได้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเช่นนี้              
จึงมีความสําคัญอย่างมากในระดับอุดมศึกษาและจาํเป็นที่ต้องให้อาจารย์มีการจัดการเรียนรู้แบบนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
    รูปท่ี ๕.๑  แสดง The cone of learning       

      ที่มา: http://plpnetwork.com/2015/03/10/shift-active-learning-technology-answer/ 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
                         รูปที่ ๕.๒  แสดงห้องเรียนแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
                                     ที่มา: http://scaleup.ncsu.edu/ 
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(๒) เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทําให้มีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต 
ซึ่งนักศึกษาจะได้ทั้ง hard skills และ soft skills ทําให้มีการทํางานร่วมกันและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่  

(๒.๑) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทําให้มีความรู้ควบคู่ไปกับการคิด
เชิงวิพากษ์ มีการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีการส่ือสาร และมีการทํางานร่วมกัน   

(๒.๒) ทักษะชีวิตและการทํางานทําให้เกิดความยืดหยุ่น และความสามารถ        
ในการปรับตัว การชี้นําตัวเอง ความเป็นผู้นํา ความรู้รับผิดและความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม รวมทั้ง
ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม   

(๒.๓) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทําให้เกิดทักษะในการใช้ 
และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่มีมากข้ึนทุกขณะ 

ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสามารถทําให้เกิดทักษะการเรียนรู้             
ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ครบทุกทักษะอยู่แล้ว  

(๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบ Work- 
integrated Learning (WiL) หรือที่เรียกว่า สหกิจศึกษา (Cooperative education) เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยง 
ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ พัฒนาองค์ความรู้ และประสบการณ์การทํางานต่าง ๆ ก่อนที่ผู้เรียนต้อง
ออกไปทํางานจริง รวมทั้งแสวงหาแนวทางจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน              
ได้มีความต้องการเรียนรู้มากกว่าและนอกเหนือกว่าที่หลักสูตรได้กําหนด ได้เรียนรู้ศึกษาด้วยตนเอง          
ฝึกการปฏิบัติงาน หรือลงมือทําด้วยตนเองให้มากขึ้นจะสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสามารถ
สร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงที่ดีเพิ่มข้ึนได้ โดยมีการตกลงเป็นความร่วมมือกับสถานประกอบการ             
ในการจัดการเรียนรู้กันก่อนว่านักศึกษาจะเข้าไปทํางานในส่วนใด มีอาจารย์นิเทศสหกิจและตัวแทน              
ของสถานประกอบการประเมินการทํางานของนิสิต  

(๔) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่จริง 
ของสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกห้องเรียน หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น      
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นต้น อันนําไปสู่การตั้งประเด็นปัญหาหรือคําถามต่าง ๆ จะเกิด 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสนอความเห็นในมุมมองที่แตกต่างระหว่างกัน นําไปสู่แนวคําตอบของ
ประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชนร่วมกัน การจัดการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าว 
จะทําให้ผู้เรียนมีการกระตุ้นตัวเองอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นการปลุกจิตสํานึกของการทําหน้าที่ทางวิชาการ
เพื่อสังคมอย่างอิสระ มีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมรับใช้สังคม และสร้างวัฒนธรรมอุดมศึกษาที่ มี            
จิตวิญญาณของการทําหน้าที่ทางวิชาการเพื่อสังคมอย่างอิสระ ซึ่งควรมีการผลักดันให้กิจกรรมเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเพื่อจบการศึกษาด้วย 

(๕) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่จะสร้างผู้ประกอบการใหม่ ไม่เน้นให้การผลิตบัณฑิตไปเป็นลูกจ้างเท่านั้นจึงมีความจําเป็น         
ที่จะต้องมีรายวิชาที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่กว้างและรู้ลึกในวิชาชีพ มีการส่งเสริม            
การบ่มเพาะวิสาหกิจ และการเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ (start-up) เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิต            
ในอนาคตน้ันสามารถไปเป็นผู้ประกอบการได้  
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(๖) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างนวัตกรรม (Innovation)           
และองค์ความรู้ใหม่ การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสบผลสําเร็จนั้น ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้          
ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะในขั้นบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เกิดคนไทย  
ที่เป็น “ฐานกําลังหลัก” ซึ่งควรจัดการเรียนรู้แบบ “Project-Based Learning หรือ Problem-Based Learning”  

(๗) มีกระบวนการเตรียมความพร้อมผู้เรียน คือ  
     (๗.๑) อบรมให้ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ 

ก่อนที่จะดําเนินการจัดการ เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
     (๗.๒) ต้องทําให้ผู้เรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการศึกษาในศาสตร์หรือสาขา 

ที่ศึกษาอยู่  
   (๗.๓) ต้องปลูกฝังในเร่ืองความรับผิดชอบให้กับผู้เรียน เนื่องจากเป็นเร่ืองสําคัญ 
เพื่อต่อยอดสู่การประกอบอาชีพต่าง ๆ ภายหลังสําเร็จการศึกษา ทั้งความรับผิดชอบต่อตนเอง 
รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่การงาน รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นต้น 
   (๗.๔) ปัญหาสําคัญในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับระบบการจัดการเรียนรู้ คือ       
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาออกไปไม่สู้งาน ไม่ชอบที่จะต้องทํางานหนัก เนื่องจากกระบวนการจัดการศึกษาที่ไม่มี
การสร้างแรงจูงใจต่อการทํางาน หรืออาจเป็นเพราะบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่จัดการศึกษา          
ไม่เอื้ออํานวยต่อการสร้างกระบวนการรับรู้และการเรียนรู้ที่ดี 

     (๗.๕) ต้องสร้างอุดมการณ์แห่งชาติขึ้นมา เนื่องจากการมีอุดมการณ์ของชาติ
จะเป็นประเด็นสําคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความม่ันคง โดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจน
ว่าต้องการพัฒนาผู้เรียนไปในทิศทางใด มีบุคลิกลักษณะอย่างไร เพื่อจะได้แสวงหาแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ว่าจะต้องจัดหลักสูตรอย่างไร ดําเนินการจัดการเรียนรู้อย่างไร และมีวิธีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างไร   
        ๒) ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    สําหรับในวัยเรียน ระดับอุดมศึกษาได้กล่าวไว้ละเอียดแล้ว ส่วนในระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ควรดําเนินการดังนี้  

 ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่แรกเกิด 
 ลดขนาดห้องเรียน เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนด้านต่าง ๆ 

โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 พัฒนาทักษะการเขียนและใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 โรงเรียนสามารถใช้ตําราเรียนที่สอดคล้องกับสภาพนักเรียนในพื้นที่ได้  

โดยมีการกําหนดขอบเขตเนื้อหาของตําราหนังสือเรียนที่พึงมี 
 กําหนดวิชาพื้นฐานของหลักสูตร เพิ่มวิชาเลือกในหลักสูตร ซึ่งมีความ

แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 
        สําหรับนอกวัยเรียน สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีภารกิจในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับประชากรในวัยนี้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้พวกเขาได้ประกอบสัมมาชีพได้ รวมทั้งพัฒนา          
คนไทยให้เป็น “ฐานกําลังหลัก” โดยการดําเนินการดังนี้  



๔๘ 
 

 จัดการศึกษาที่ถ่ายโอนได้ระหว่างทุกสาย สําหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถเลือกศึกษาต่อได้ คือ แบบ (ก) สายอาชีวศึกษา (professional/vocational 
education) หรือ แบบ (ข) สายเทคโนโลยีเฉพาะทาง (professional/technical education) แบบ (ค) สายวิชาการ            
เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงสาขาวิชาชีพหรือเทคโนโลยีที่สนใจหรือวิชาการเพื่อการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งต่อไป            
ตามความถนัด และสามารถประกอบอาชีพได้ในแต่ละชั้นการศึกษาที่สําเร็จ 

 จัดการอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น (short course) ที่กําหนดจํานวนหน่วยกิต 
และให้สามารถเก็บไว้ในธนาคารหน่วยกิตของแต่ละสถาบัน ซึ่งสามารถนํามารวมกันเพื่อให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดในหลักสูตรนั้นๆ ได้ ในเวลาที่กําหนด  

 จัดการเรียนรู้แบบ online  และ e-learning เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงความรู้ 
 จัดการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ ซึ่งอาจจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการฝึก 

อาชีพเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ที่อยู่นอกวัยทํางาน 
 จัดการเรียนรู้สําหรับแรงงาน เช่น อบรมภาษาอังกฤษ การคิดเงินออม เป็นต้น 

บทสรุป 
การปฏิรูปการเรียนรู้มีเป้าหมายสําคัญในการสร้างพลเมืองคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขันที่เราจะสร้างคนที่ “ดี เก่ง และมีสุข” เป็น “คนไทย ๔.๐” และเป็น “ฐานกําลังหลัก”        
ที่มีคุณภาพสูงและมีทักษะชีวิตเพื่อการมีสัมมาชีพ กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้นั้น ต้องมีการเปลี่ยน 
จากการสอนแบบบรรยายไปเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ซึ่งจะทําให้มีการคิด
เชิงวิพากษ์ มีการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีการส่ือสาร และมีการทํางาน
ร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ 
ในรูปแบบ Work-Integrated Learning หรือสหกิจศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้สัมผัส
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่จริงของสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกห้องเรียน       
หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดจิตสาธารณะและการรับใช้สังคม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้      
ในการเป็นผู้ประกอบการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างผู้ประกอบการใหม่ ไม่เน้นให้การผลิตบัณฑิต  
ไปเป็นลูกจ้างเท่านั้น และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างนวัตกรรม (innovation) และองค์ความรู้ใหม่ 
ในรูปแบบของ “Project-Based Learning” ซึ่งการจะจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ นั้น ทั้งอาจารย์ผู้สอน 
และผู้เรียน ต้องเข้าใจวิธีการสอนและต้องมีการเตรียมพร้อม นอกจากนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะ
ในคนนอกวัยเรียนก็มีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศเช่นกัน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดการเรียนรู้
โดยการอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นแล้วจัดให้มีธนาคารหน่วยกิตเพื่อสะสมไว้เทียบในการสําเร็จ
การศึกษา จัดการเรียนรู้แบบ online และ e-learning เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงความรู้หรือจัดฝึกอาชีพ
สําหรับผู้สูงอายุและแรงงาน 



๔๙ 
 

 
 

บทที่ ๖ การวิจัย 
 
  การวิจัยเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม องค์ประกอบท่ีสําคัญ
ของการวิจัย ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบบสนับสนุนการวิจัย ปัจจุบันประเทศไทย 
มีนโยบายท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็น value-based economy ภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” 
ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเป็นฐาน อย่างไรก็ตาม ระบบการวิจัยของประเทศยังมีปัญหา
อุปสรรคอยู่มาก จําเป็นที่ต้องมีการปฏิรูประบบวิจัยไทยโดยด่วนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ      
จากงานวิจัยอย่างแท้จริง ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยตระหนักในเร่ืองนี้เป็นอย่างย่ิง              
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมขึ้น เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของระบบวิจัยไทย๑ 
รวมท้ังเสนอแนะ และพัฒนาการวิจัยของไทยโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา  

ประเด็นการพิจารณา 
พิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคของระบบวิจัยไทย สรุปได้ดังนี้  
๑) โครงสร้างและองค์กร 

   ปัญหาหลักในระบบการบริหารงานวิจัยของประเทศคือโครงสร้างและบทบาท  
ขององค์กรที่เชื่อมต่องานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ไม่ต่อเนื่อง ขาดตอน มีการทํางานท่ีซ้ําซ้อนกัน และมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทําให้เกิดช่องว่างท่ีเรียกว่า หุบเหวมรณะ “Valley of Death” ในการเชื่อมโยงงานวิจัย 
ท่ีต้องพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 

 หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยโดยเฉพาะแหล่งทุนต่าง ๆ มีการทํางานซ้ําซ้อน 
บทบาทของหน่วยงานสับสน ขาดเป้าหมายและทิศทางท่ีชัดเจน มีช่องว่างการผลักดันงานวิจัยโดยเฉพาะ        
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ รายละเอียดปรากฏตามรูปภาพ ที่ ๖.๑ 

 นโยบายกับการปฏิบัติสวนทางกัน การเมืองแทรกแซง และมีผลประโยชน์
ทับซ้อน เช่น กรณีองค์ประกอบของกรรมการตัดสินทุนหรือกรรมการบริหารหน่วยงานจัดสรรทุนมีผู้ที่มี      
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมอยู่ด้วย เป็นต้น 

  ขาดการกระจายความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม         
สู่ภูมิภาค เกือบทุกอย่างกระจายตัวอยู่ส่วนกลาง 

๒) บทบาทของหน่วยงาน 
 หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยบางหน่วยงาน ขาดศักยภาพในการติดตาม 

ประเมินผล และวิเคราะห์ความคุ้มค่า รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัย ให้ความสําคัญกับตัวชี้วัด 
ด้านกระบวนการ (process) มากกว่าผลลัพธ์ (output/outcome) ให้ความสําคัญตัวชี้วัดของผลลัพธ์ 
ท่ีเป็นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ทําให้ประเทศมีงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงท่ีจะส่งผลกระทบวงกว้างมีจํานวนน้อย 



๕๐ 
 

 
 

 มหาวิทยาลัยถูกคาดหวังให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีการจัดสรรทรัพยากร    
ท่ีเพียงพอ เม่ือมหาวิทยาลัยไม่สามารถตอบสนองบางมิติได้ก็จะถูกตําหนิจากสังคมเนื่องจากความเข้าใจผิด 

 หน่วยงานท่ีรัฐจัดตั้งข้ึนเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ขาดศักยภาพ 
ในการปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วง ไปทําภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น งานวิจัยพ้ืนฐาน (basic research) เน้นผลงาน 
ตีพิมพ์มากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี ทําให้ผลงานที่มีการนําไปใช้ประโยชน์มีจํานวนน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น 
และบางหน่วยงานทําหน้าท่ีเป็นผู้จัดสรรทุนเองจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) 
อย่างชัดเจน 

 หน่วยงานรัฐที่ได้รับการจัดสรรงบวิจัยบางหน่วยงาน ขาดศักยภาพในการ 
ทําวิจัยเน่ืองจากไม่ได้มีภารกิจวิจัยอย่างแท้จริง ทําให้ไม่มีแผนพัฒนากําลังคนในด้านน้ีมารองรับ             
จึงต้องจัดสรรงบต่อไปยังหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๖.๑  ระบบการบริหารงานวิจัยในปัจจุบัน 
 

   ๓) การสร้างสังคมแห่งความรู้ในภูมิภาค 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งความรู้          

แก่ประชาชน ทั้งที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและมีงบประมาณเพียงพอ แต่ส่วนใหญ่
นําไปใช้กับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 



๕๑ 
 

 
 

 ขาดการทํางานระหว่างสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยสร้างความรู้กับองค์กร
ของรัฐ (หน่วยงานของกระทรวงในภูมิภาค) และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีจะนําองค์ความรู้ที่สร้าง
ขึ้นมาจากการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดให้ชุมชน สังคม 
 
   ๔) ปัจจัยเกื้อหนุนท่ีสําคัญต่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 

  ผลงานวิจัยที่รัฐสนับสนุนผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตร      
หรืออนุสิทธิบัตรได้ สิทธิความเป็นเจ้าของนั้นเป็นของรัฐท้ังหมดหรือก่ึงหน่ึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จากทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นทําได้ยาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐไม่มีความพร้อมในการดําเนินการ      
จึงมีจํานวนสิทธิบัตรที่สามารถนําไปพัฒนาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้น้อยมาก สถานการณ์เช่นนี้เกิดข้ึน
ในสหรัฐอเมริกาก่อนปี ค.ศ. ๑๙๘๐ รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงพยายาม
สร้างกลไกทางกฎหมายขึ้นใหม่ โดยการออกกฎหมาย Bayh-Dole Act ขึ้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอด
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมกระบวนการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของการวิจัยของมหาวิทยาลัย          
และช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ 
 
ข้อเสนอแนวทางการปฏริูปการวิจยั 

๑) การปรับโครงสร้างและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยของประเทศ 
 การจะก้าวข้ามหุบเหวมรณะเพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ในทุกด้าน จําเป็นต้องปรับโครงสร้างการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งในแนวดิ่ง 
(บทบาทของหน่วยงานในห่วงโซ่วิจัย) และแนวราบ (ระดับของการวิจัย) ดังน้ี 
   ๑.๑ หน่วยนโยบายวิจัยของประเทศ 
 กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. (National Research 
Council of Thailand) เป็นหน่วยงานกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยที่ครอบคลุมทุกมิติ   
หรือเรียกว่ามันสมองของประเทศ เน้นนโยบายวิจัยภาครัฐเป็นหลักโยงกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
ให้หน่วยจัดสรรทุนวิจัยไม่เป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัย ปรับขนาดให้กระชับอาจมีภารกิจสนับสนุนอื่น ๆ          
ท่ีทําได้ดีอยู่แล้ว เช่น ภารกิจด้านจริยธรรม คุณภาพและมาตรฐานการวิจัย การยกย่องชมเชยนักวิจัย 
และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นต้น 
 ส่วนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน . ) มีบทบาทในการกําหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยีอันนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ        
โดยเน้นนโยบายการวิจัยของภาคเอกชน ขับเคลื่อนให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมในภาคเอกชน         
บางภารกิจที่ไม่เก่ียวข้องกับนโยบาย เช่น สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง หรือไทยเอสที 
(Thailand Advanced Institute of Science and Technology : THAIST) ควรย้ายไปอยู่หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง 



๕๒ 
 

 
 

   เพื่อให้เป็นเอกภาพในการกําหนดนโยบายวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม        
ของประเทศ ควรรวม สวทน. กับ วช. เป็นหน่วยเดียวกันอยู่ภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวนช.) ข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตรี ไม่สังกัดกระทรวง แต่มีรูปแบบการบริหารท่ีคล่องตัว
แบบ สวทน. และมีสถานท่ีทํางานในท่ีเดียวกัน ดังคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ             
ท่ี ๖๒/๒๕๕๙ เร่ือง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

   ๑.๒ การวิจัยท่ีเน้นการสร้างความรู้ท้ังเชิงพื้นฐานและประยุกต์ (Basic and Applied 
Research) 
   ปรับโครงสร้างหน่วยงานที่ ให้ทุนวิจัยของประเทศให้มีบทบาทชัดเจน           
ไม่ปะปนภารกิจ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาของประเทศเป็นไปอย่างมีทิศทาง 
ประกอบไปด้วย 

 หน่วยให้ทุนที่เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประกอบไปด้วยหน่วยให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง (SCI) 
หน่วยให้ทุนด้านเกษตร (AGRI) และหน่วยให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HEALTH) 

 หน่วยให้ทุนที่เน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมเชิงพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ มีหน่วยให้ทุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมเชิงพื้นที่ (SOC) 
    ทั้งน้ี ควรให้งบประมาณวิจัยของรัฐ เฉพาะ Basic and Applied Research 
ท้ังหมดผ่าน ๔ หน่วยงานน้ีในลักษณะกองทุน และงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยให้ทุนท้ัง ๔ นี้             
ควรเป็น package คร้ังละ ๕ ปี และมีการประเมินผลทุกปี ให้ท้ัง ๔ หน่วยงานเป็นองค์กรอิสระ              
ข้ึนอยู่กับนายกรัฐมนตรี ไม่สังกัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง เพื่อให้หลีกเลี่ยงผลจากการเปล่ียนแปลง        
ทางการเมืองหรือภารกิจประจําของกระทรวง มีความเป็นอิสระในการจัดการ และสามารถทํางาน         
ท่ีหน่วยงานต้องการขับเคลื่อนได้เต็มท่ีในรูปแบบเดียวกับท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ดําเนินการในปัจจุบัน การจัดสรรงบประมาณให้พิจารณาแผนที่สอดคล้องกับนโยบายที่ วช. และ สวทน. 
จัดทําให้มีงบประมาณที่เพียงพอโดยไม่ต้องมีการสมทบจากผู้วิจัย และสามารถให้ทุนในระยะยาวได้            
ไม่ผูกกับงบประมาณรายปี สามารถจัดสรรครุภัณฑ์ชั้นสูงท่ีจําเป็นต่อการวิจัยท่ีมีคุณภาพ ผู้บริหาร
หน่วยงานเหล่าน้ีต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูงในการบริหารงานท่ีเก่ียวข้อง              
ไม่ควรจํ ากัดวาระการทํางานหรืออายุ  หากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดก็สามารถบริหารได้แม้จะ                    
เกษียณก็ตาม ส่วนกรรมการ (บอร์ด) ของทุกหน่วยงานจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ไม่เป็น          
ผู้รับทุนหรือผู้บริหารหน่วยงานที่รับทุน เป็นต้น 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
 

   ๑.๓ การพัฒนางานวิจัยต่อยอดเพ่ือใช้ประโยชน์ (Development, Prototype, Launch) 
   ๑.๓.๑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ปรับบทบาทและ KPIs ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) ทั้ง ๔ ศูนย์ (NECTEC, BIOTEC, MTEC, NANOTEC) และหน่วยงานอื่นท่ีมีภารกิจ
สอดคล้องเพื่อรองรับงานส่วนน้ี เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างต้นแบบ เพ่ือส่งต่อให้ภาคเอกชน
นําไปผลิตหรือดําเนินการเชิงพาณิชย์ โดยรัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร ส่วนงบประมาณ    
การวิจัยให้ขอจากภาคเอกชนเป็นหลักเนื่องจากเป็นภารกิจพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือภาคเอกชน และให้มี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทางในทุกภูมิภาคที่สอดคล้องกับประเด็นของภูมิภาคและดําเนินการร่วมกับ
อทุยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพ (ไม่ใช่ลักษณะศูนย์ความเป็นเลิศ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน) ส่วนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ได้ทําหน้าที่ดีอยู่แล้วควรสนับสนุนมากย่ิงขึ้น 
    การขยายผลเชิงพาณิชย์ (product launch) ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมที่ต่อยอดของภาคเอกชนเป็นหลัก มีองค์กรที่รองรับอยู่แล้วคือ อุทยานวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
ภูมิภาค (Regional Science Parks) หรือ Innovation Hubs ที่มหาวิทยาลัยในที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําลังริเริ่มใน  ๕ ประเด็นสําคัญที่ตอบโจทย์ “ประเทศไทย ๔.๐” คือ อาหารและเกษตร 
(food & agriculture) สังคมสูงอายุ (ageing Society) พลังงานชีวภาพ (bioenergy) เมืองอัจฉริยะ 
(smart city) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนพัฒนา            
ให้สามารถสร้างนวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในรูปแบบ public-private partnership (PPP) โดยในปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศหลายแห่งได้มีการวิจัยร่วมกับเอกชน และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี                     
ให้ภาคเอกชนอยู่แล้วผ่านกลไกหลายอย่าง เช่น contract research, talent mobility, ITAP มีหน่วยงานจัดการ 
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความพร้อม 
    ท้ังนี้ กระทรวงต่าง ๆ  ไม่ควรมีงบประมาณด้านการวิจัยพ้ืนฐาน แต่ควรให้มี
เฉพาะงบประมาณด้านการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเท่าน้ัน 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ควรรวมทุกหน่วยงาน 
ในระดับนโยบาย แหล่งทุน หน่วยงานท่ีเป็นปัจจัยเก้ือหนุน หน่วยงานวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์เข้าด้วยกัน 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่แท้จริง หากปรับโครงสร้างการสนับสนุน research -> development -> 
innovation -> commercialization & launch ตามแนวทางนี้ก็จะปิดช่องว่างระบบวิจัยของประเทศ           
ได้เกือบทั้งหมด รายละเอียดปรากฏตามรูปภาพท่ี ๖.๒ 
 



๕๔ 
 

 
 

 
 

       รูปท่ี ๖.๒  ระบบวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

    ๑.๓.๒ ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมเชิงพื้นท่ี 
    กําหนดให้มีโครงสร้างระบบวิจัยในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
โดยเน้นการวิจัยที่ตอบสนองพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามรูปภาพที่ ๖.๓ ซึ่งมีหน่วยงานสนับสนุน           
ทุนวิจัยท่ีเฉพาะ (SOC) ที่ได้กล่าวมาแล้ว 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) จะต้องสนับสนุนทุนวิจัย        
ในการพัฒนาชุมชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบโดยทํางานร่วมกับสถาบันการศึกษาและประชาชน        
และกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้งบประมาณอย่างน้อยร้อยละ ๕ ในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยการวิจัยเพื่อสร้างสังคมที่ใช้สติปัญญาในการดํารงชีพและสร้างรายได้ 
   กําหนดให้หน่วยงานของรัฐในภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้องมี KPI ในการทํางานร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยวิจัยในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้          
จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 



๕๕ 
 

 
 

 
 

รูปท่ี ๖.๓ ระบบวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
 
   ๑.๔ บทบาทมหาวิทยาลัย 
     การที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วตามนโยบาย 
“ประเทศไทย ๔.๐” จะต้องพัฒนาทุกองคาพยพให้เป็น ๔.๐ ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญที่สุด              
ในระบบที่จําเป็นต้องพัฒนาให้มีความคิดทันสมัย ใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิตให้เป็น       
“คนไทย ๔.๐” ควบคู่กับ “เศรษฐกิจ ๔.๐” ปัจจุบันยังมีทั้งคนไทย ๑.๐, ๒.๐, ๓.๐ จึงจําเป็นต้องพัฒนา       
คนไทย ๑.๐ หรือ ๒.๐ ให้เป็นคนไทย ๓.๐ ก่อนที่จะไปสู่ ๔.๐ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายรัฐบาล   
ในส่วนของมหาวิทยาลัยท่ีจะเป็น “เคร่ืองจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” สู่ประเทศไทย ๔.๐ 
จําเป็นต้องพัฒนาให้เป็น “มหาวิทยาลัย ๔.๐” จําเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดการบริหารและบุคลากร         
ในองค์กรให้มีความทันสมัย มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยเฉพาะเป้าหมายของชาติ เปิดใจและทํางาน                   
ร่วมกับภายนอกมากข้ึน การบริหารต้องคล่องตัว ยืดหยุ่น ไม่ยึดหลักของระบบราชการมากเกินไป               
และเน้นธรรมาภิบาล 
   เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีนักวิจัยกว่าร้อยละ ๘๐ ของประเทศ และสถาบัน 
อุดมศึกษาหลายแห่งมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมต่อยอดจากงานวิจัยพื้นฐานหรือประยุกต์ ดังนั้น  
จึงสมควรสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทที่เข้มแข็งในด้านนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย                 
สู่ “ประเทศไทย ๔.๐” และทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบ สร้างนวัตกรรม 
ของประเทศ ท้ังนี้ ข้อเสนอรูปแบบการดําเนินการของ “มหาวิทยาลัย ๔.๐” โดยสรุปได้ดังนี้ 
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๑.๔.๑ มุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เนื่องจากบุคลากรด้าน R&D ส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยจึงควรให้       

มีการทํางานเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเครือข่ายยึดประเด็นวาระของชาติเป็นตัวนํา เบื้องต้นเริ่มจาก 
มหาวิทยาลัยทั้ง ๓๐ แห่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสร้างความเข้มแข็ง           
ให้สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในทุกภูมิภาครวมทั้งอาชีวศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลายระดับ          
จึงจําเป็นต้องแบ่งประเภทของมหาวิทยาลัยตามความเข้มแข็งและความถนัด มีความรับผิดชอบ               
ท่ีแตกต่างกันแต่เสริมการทํางาน มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมแตกต่างกัน ดังน้ี 

 มหาวิทยาลัยเข้มข้นด้านการวิจัย เป็นแกนนําของเครือข่ายซึ่งเน้น
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ การสร้างนวัตกรรมข้ันสูง           
สร้างกําลังคน ตอบสนองวาระของชาติ 

 มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เน้นการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสร้าง
กําลังคนเฉพาะทางท่ีเชี่ยวชาญ 

 มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
หรือพื้นที่ให้มีศักยภาพสูงขึ้น ผลักดันให้จังหวัดต่าง ๆ พัฒนาเป็น “จังหวัด ๔.๐” 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทั้ง ๓ กลุ่มข้างต้น ซึ่งได้มีที่ตั้งในพื้นที่เดียวกัน            
หรือใกล้เคียงกันจะร่วมทํางานเป็นเครือข่าย โดยยึดเป้าหมาย คือ วาระของชาติเป็นตัวนํา โดยในส่วนนี้ 
จะเน้นการวิจัย มุ่งเป้าตามวาระของชาติเพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างคน หากมีงานวิจัยรองรับอยู่แล้ว
สามารถต่อยอดได้เลยไม่จําเป็นต้องทําอีก 

๑.๔.๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ท่ีมีชื่อเสียงในแต่ละประเด็น   
เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมขั้นสูงของประเทศได้ เนื่องจากปัจจุบันวิวัฒนาการของศาสตร์ต่าง ๆ       
มีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด การทํางานเชิงเดี่ยวจะทําให้ไม่สามารถตามโลกได้ทัน จึงจําเป็น              
ต้องร่วมทํางานกับผู้ที่มีองค์ความรู้ที่ประเทศยังขาดในลักษณะเสริมสร้างศักยภาพ 

๑.๔.๓ ทํางานร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 
และหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ โดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เป็นผู้กําหนดประเด็น 
วิจัยตามนโยบายของคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และควรบรรจุวาระของชาติ ๗ ประเด็น
เป็นเป้าหมายการวิจัยที่สนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่การวิจัยพื้นฐาน (Basic) ประยุกต์ (Applied) การพัฒนา 
เทคโนโลยี (Technology development) การสาธิต (Demonstration) จนกระท่ังการพัฒนาต้นแบบ 
(Prototype) อันนําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialization)  

๑.๔.๔ ดึงภาคเอกชนในพื้นท่ีมาลงทุนโดยใช้กลไกที่มีอยู่แล้วมาสนับสนุน 
เช่น Supercluster/Cluster/Food Innopolis/เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค/            
มาตรการหักลดหย่อนภาษีในอัตราร้อยละ ๓๐๐ ร่วมกับสานพลังประชารัฐให้เสริมการทํางานร่วมกัน 
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๑.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิด Innovation Hubs ตามประเด็นวาระของชาติซึ่งต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค โดยในส่วนนี้จะเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอด                    
ให้เกิดเทคโนโลยีตามวาระของชาติจนสามารถส่งต่อให้เอกชนใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้                   
หรือสามารถนําไปใช้กับชุมชนได้ 

๑.๔.๖ ดึงสถาบันการเงิน และการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ มาต่อยอดนวัตกรรม 
๑.๔.๗ รัฐสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจําเป็น เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย 

ท่ีมีคุณภาพและยังขาดแคลน รวมท้ังผ่อนคลายมาตรการท่ีจําเป็นและออกกฎหมายสนับสนุน        
การพัฒนานวัตกรรม 

๑.๔.๘ ความเชี่ยวชาญของแต่ละศูนย์จะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นท่ี
เพื่อให้ทุกภูมิภาคมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ รายละเอียดปรากฏตาม 
รูปภาพท่ี ๖.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี ๖.๔ การทํางานตามรูปแบบ “มหาวิทยาลัย ๔.๐” 
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๒) ปรับระบบงบประมาณด้านการวิจัยภาครัฐ 
๒.๑ บทบาทของสํานักงบประมาณ 

     สํานักงบประมาณทําหน้าท่ีจัดสรรกรอบงบประมาณด้านการวิจัยภาครัฐ             
ตามเป้าของรัฐบาล เช่น รัฐบาลกําหนดเป้าไว้ร้อยละ ๑ ของ GDP โดยภาครัฐลงทุนร้อยละ ๕๐ และภาคเอกชน 
ร้อยละ ๕๐ ดังน้ัน สํานักงบประมาณควรกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยภาครัฐไว้            
ร้อยละ ๐.๕ ของ GDP   

๒.๒ บทบาทสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) 
     สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ทําหน้าท่ีพิจารณาการจัดสรร 
งบไปสู่หน่วยงานตามเป้าหมายต่าง ๆ ในนโยบายวิจัยของประเทศท้ัง ๒ ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 
เชิงพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามรูปภาพที่ ๖.๕ และ ๖.๖ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

             
   รูปท่ี ๖.๕ ระบบงบประมาณวิจัยด้าน วทน.  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
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รูปท่ี ๖.๖ ระบบงบประมาณวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมเชิงพื้นท่ี 
 

 กรอบท่ี ๑ จัดสรรให้แหล่งทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ 
และครุภัณฑ์ที่จําเป็นให้เพียงพอ โดยแหล่งทุนวิจัยจะต้องไม่ขอให้หน่วยวิจัยสมทบทุน 

 กรอบท่ี ๒ จัดสรรให้แหล่งทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี (translational 
research) และครุภัณฑ์ระดับต้นแบบที่ขยาย scale จากห้องปฏิบัติการ (lab) สู่ระดับต้นแบบ (prototype) 
ท่ีจําเป็นต้องใช้งบประมาณสูง ควรเป็นการลงทุนร่วมกับเอกชนที่จะใช้ประโยชน์จากการวิจัยต่อไป 

 กรอบท่ี ๓ งบประมาณส่วนนี้เป็นส่วนท่ีจัดสรรให้หน่วยวิจัยโดยตรง เช่น 
มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือทุนวิจัยและพัฒนานักวิจัย และครุภัณฑ์ควรจัดสรรเป็น block grant 
และให้มหาวิทยาลัยไปบริหารเอง มหาวิทยาลัยควรเสนอโครงการในภาพรวมของการพัฒนางานวิจัย
และการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ ทั้งประเทศไทย ๔.๐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 กรอบท่ี ๔ งบประมาณส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีจัดสรรให้หน่วยวิจัยโดยตรงเช่นกัน 
โดยสนับสนุนครุภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐานและงบบริหารในการพัฒนาเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ควรจัดสรรเป็น block grant ชนิด program-based คร้ังละ ๓ - ๔ ปี โดยมหาวิทยาลัย 
ควรเสนอชุดโครงการให้ สวนช. พิจารณา 

 กรอบท่ี ๕ จัดสรรให้แหล่งทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อพัฒนา 
ชุมชนและสังคมที่จําเป็นให้เพียงพอ โดยแหล่งทุนวิจัยจะต้องไม่ขอให้หน่วยวิจัยสมทบทุน 

 กรอบที่ ๖ งบประมาณส่วนนี้เป็นส่วนที่จัดสรรให้หน่วยวิจัยโดยตรงเช่นกัน 
สนับสนุนทุนวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ควรจัดสรรเป็น block grant แล้วให้มหาวิทยาลัย        
ไปบริหารเอง เช่นเดียวกับกรอบท่ี ๓ มหาวิทยาลัยควรเสนอโครงการในภาพรวมของการพัฒนางานวิจัย
และการพัฒนาบุคลากรท่ีตรงกับเป้าหมายของประเทศ และพ้ืนที่ท่ีจะพัฒนา เช่น จังหวัด หรือภาค 
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  ๓) ปัจจัยเกื้อหนุนท่ีสําคัญต่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 
  ๓.๑ การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาท่ีรัฐสนับสนุนทุนวิจัย 
    ขอเสนอให้รัฐบาลผลักดันกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม         
ในประเทศ เช่น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....               
ให้มหาวิทยาลัยท่ีได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานรัฐสามารถเป็นเจ้าของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้       
รายได้จากค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิจะแบ่งกันระหว่างผู้ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย และคณะที่ประดิษฐ์ผลงาน 
เพื่อเพิ่มการนําผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
(Innovative Startup) และมีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา      
ในต่างประเทศสําหรับผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในลักษณะกฎหมาย Bayh-Dole Act ของสหรัฐอเมริกา 

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้จัดตั้งหน่วยบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
หรือหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing Office, TLO หรือ Technology Transfer 
Office, TTO) ขึ้น และมีศักยภาพในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาค่อนข้างสูง มีระเบียบการจัดสรร
ผลประโยชน์ให้กับนักวิจัยและผู้ประดิษฐ์ให้เกิดความชัดเจน 

   ๓.๒ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement System) 
   ออกกฎหมายให้มีการกําหนดมาตรฐานการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวัสดุ
ทางการแพทย์ท่ีเป็นนวัตกรรมจากคนไทย และปรับระยะเวลาการขออนุญาตบรรจุยาท่ีได้จากการวิจัย
ให้ใช้ใน สปสช. ระบบประกันสังคม ให้เร็วข้ึน 

๓.๓ ปฏิรูปมาตรการและระบบสนับสนุน 
 การปฏิรูปกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานหรือคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ เช่น อย. และ สมอ. ให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
 การปฏิรูปกระบวนการด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 การยกเว้นภาษีนําเข้าวัสดุและอุปกรณ์การวิจัย 
 การเร่งกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียน 

นวัตกรรมไทย 
บทสรุป 
  ปัญหาหลักในระบบการบริหารงานวิจัยของประเทศคือโครงสร้างและบทบาทของ              
องค์กรที่ เชื่อมต่องานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ไม่ต่อเนื่อง ขาดตอน มีการทํางานที่ซ้ํ าซ้อนกัน                   
และมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทําให้เกิดช่องว่างที่เรียกว่า “หุบเหวมรณะ” ในการเชื่อมโยงงานวิจัยที่ต้อง
พัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยบางหน่วยงานขาดศักยภาพ             
ในการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ความคุ้มค่า รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยให้ความสําคัญ
กับตัวชี้วัดด้านกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ ส่วนมหาวิทยาลัยถูกคาดหวังให้ทําทุกสิ่งทุกอย่าง                
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แต่ไม่มีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เม่ือมหาวิทยาลัยไม่สามารถตอบสนองบางมิติได้ก็จะถูกตําหนิ
จากสังคม หน่วยงานที่รัฐจัดตั้งข้ึนเพ่ือพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ขาดศักยภาพในการปฏิบัติ
ภารกิจให้ลุล่วง งานวิจัยพื้นฐานเน้นผลงานตีพิมพ์มากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี ทําให้ผลงานที่มี            
การนําไปใช้ประโยชน์มีจํานวนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ยังขาดการทํางานระหว่างสถาบัน 
การศึกษาท่ีเป็นหน่วยสร้างความรู้กับองค์กรของรัฐ (หน่วยงานของกระทรวงในภูมิภาค) และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินที่จะนําองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นมาจากการวิจัยเพื่อถ่ายทอดให้ชุมชน สังคม รวมท้ังผลงานวิจัย
ท่ีรัฐสนับสนุนผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีสามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ สิทธิความเป็น
เจ้าของน้ันเป็นของรัฐทั้งหมดหรือก่ึงหน่ึง การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น           
ทําได้ยาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐไม่มีความพร้อมในการดําเนินการ แนวทางในการแก้ไขคือการปรับ
โครงสร้างและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยของประเทศให้เป็นหน่วยเดียวกันอยู่ภายใต้สภานโยบาย
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ไม่สังกัดกระทรวง แต่มีรูปแบบ             
การบริหารท่ีคล่องตัว ในส่วนของมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยเป็นฐานการพัฒนาเทคโนโลยี             
และนวัตกรรม เพราะบุคลากรด้าน R&D ส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย และให้มีการทํางานเป็นเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายยึดประเด็นวาระของชาติเป็นตัวนําที่จะเป็น “เคร่ืองจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม” ซึ่งจําเป็นต้องเปล่ียนแนวคิดการบริหารและบุคลากรในองค์กรให้มีความทันสมัย               
มองประโยชน์ส่วนรวมโดยเฉพาะเป้าหมายของชาติ เปิดใจและทํางานร่วมกับภายนอกมากขึ้น                  
การบริหารจําเป็นต้องคล่องตัวยืดหยุ่นไม่ยึดหลักราชการ และเน้นธรรมาภิบาล ด้านงบประมาณ           
ควรให้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช .) ทําหน้าที่พิจารณาการจัดสรรงบไปสู่             
หน่วยงานตามเป้าหมายต่าง ๆ ในนโยบายวิจัยของประเทศ ทั้ง ๒ ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
เชิงพื้นที่ สําหรับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่รัฐสนับสนุนทุนวิจัย ขอเสนอให้รัฐบาลผลักดันให้
มีกฎหมายที่เก่ียวข้องให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมในประเทศ เช่น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานรัฐสามารถ
เป็นเจ้าของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดตั้งหน่วยบริหารทรัพย์สิน           
ทางปัญญาหรือหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ ควรออกกฎหมายให้มีการกําหนดมาตรฐาน            
การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมจากคนไทย และปรับระยะเวลา            
การขออนุญาตบรรจุยาที่ได้จากการวิจัยให้ใช้ใน สปสช. ระบบประกันสังคมให้เร็วขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย.  ข้อเสนอการปฏิรูประบบวิจัยไทยเพื่อก้าวสู่ 
ประเทศไทย 4.0 2560. 
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บทท่ี ๗ การกระจายโอกาส และการลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  

 
ปัจจุบันมีตัวเลขที่บ่งชี้จํานวนเด็กและเยาวชนในประเทศที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา        

มีมากกว่า ๕ ล้านคน ในประเทศไทยก็พบปัญหาเช่นเดียวกันนี้ในกลุ่มเด็กยากจน เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ 
เด็กในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กเร่ร่อน เด็กพิการ เด็กตะเข็บชายแดน           
เด็กต่างด้าวและผู้ไม่มีสัญชาติไทย เป็นต้น กลุ่มเยาวชนท่ีขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาเหล่านี้เม่ือเข้าสู่      
วัยกําลังแรงงานบางส่วนจะนํามาซึ่งปัญหาแรงงานไร้ฝีมือในภาคการผลิต และแรงงานนอกระบบ   
ดังนั้น การกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาจึงต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนเพื่อให้        
เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง (Inclusive education) ลดช่องว่างรอยต่อทางการศึกษา        
ทุกระดับ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่มีรายได้สูงข้ึน  
เนื่องจากการกระจายทรัพยากรต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาที่มีความสําคัญและจําเป็นยังไม่ทั่วถึง          
และเป็นธรรมเท่าที่ควร ซึ่งประเทศไทยยังประสบปัญหาในเร่ืองดังกล่าวค่อนข้างมาก ส่วนกระบวนการ 
ดําเนินการของภาครัฐก็ยังประสบปัญหาในเร่ืองประสิทธิภาพ จากที่มีแนวทางในการบริหารจัดการที่มี 
ความแตกต่างกัน ทั้งความแตกต่างในการจัดสรรงบประมาณและการให้การสนับสนุนทางการศึกษา          
ในเร่ืองต่าง ๆ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง ระหว่างคนรวยและคนจน ระหว่างคนในพื้นที่ต่าง ๆ        
หรือระหว่างคนปกติกับผู้พิการในลักษณะของความเหล่ือมล้ําทางด้านต่าง ๆ การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพนั้นต้องพิจารณาถึงความต้องการและความจําเป็นในการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณ 
ให้มีความเหมาะสม ซึ่งรัฐควรกํากับดูแลในสิ่งเหล่านี้ โดยการวิเคราะห์และสนับสนุนงบประมาณ                
เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดข้ึนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

ประเด็นการพิจารณา 
๑) ความเหล่ือมล้ํา 

๑.๑ ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
  ปัญหาความเหลื่อมล้ําของคนในพื้นที่ต่าง ๆ ทําให้เข้าถึงการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน 

เช่น ในแถบชายแดนหรือชายขอบ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคนที่อยู่ในพื้นที่ เหล่านี้จะมีปัจจัยที่ทําให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา             
ที่แตกต่างกันไป เช่น ความยากจน ความไม่สงบของพื้นที่ และการไม่มีเชื้อชาติไทย เป็นต้น  

 ๑.๒ ความเหล่ือมล้ําจากรายได้  
  ปัญหาความแตกต่างกันทางรายได้ ทําให้คนจนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา       

ได้อย่างเต็มที่ ทําให้มีผู้ไร้การศึกษาและเป็นผู้ไร้อาชีพต่อเนื่องมา เป็นปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

 ๑.๓ ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาของผู้พิการ 
  ผู้พิการทางกายทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคนตาบอด หูหนวก ไม่มีแขน ขา          

และอื่น ๆ จะต้องได้รับโอกาสให้เข้าถึงระบบการศึกษาทุกช่วงชั้น ซึ่งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้        
มีการจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนพิเศษตามความพิการแบบต่าง ๆ  สําหรับในระดับอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดรับคนพิการเข้ามาเรียน และต้องจัด 
สิ่งเอื้ออํานวยให้กับนักศึกษาพิการ เช่น การจัดทําเอกสารและข้อสอบเป็นอักษรเบรลล์สําหรับผู้พิการ
ทางการมองเห็น รถเข็น ห้องน้ําพิเศษและทางลาดสําหรับผู้ที่มีขาพิการ เป็นต้น โดยจัดตั้ง DSS center          
เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดสิ่งเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับคนพิการเหล่านี้ 



  ๖๔ 
 

๑.๔ ความเหลื่อมล้ําในการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 เนื่องจากการกระจายทรัพยากรต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาที่มีความสําคัญ       

และจําเป็นที่ผ่านมา การจัดสรรยังไม่ทั่วถึงและเป็นธรรมเท่าที่ควร ซึ่งประเทศไทยยังประสบปัญหา       
ในเร่ืองดังกล่าวค่อนข้างมากและต้องมีการวางมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างรัดกุม        
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําโดยด่วน โดยต้องจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาตามพื้นที่และความต้องการ  
ของผู้เรียนซึ่งมีความหลากหลายเชิงภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ครอบครัว และความทุรกันดารของพื้นที่  
นอกจากนี้ ความแตกต่างในการจัดสรรงบประมาณและการให้การสนับสนุนทางการศึกษาในเร่ืองต่าง ๆ 
ระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง ระหว่างสถานศึกษาในเมืองกับส่วนภูมิภาค ระหว่างแต่ละระดับ
การศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยหลักกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น การบริหารจัดการต้องพิจารณา          
ถึงความเหมาะสม ความต้องการและความจําเป็นในการจัดการศึกษา การบริหารจัดการและการใช้
งบประมาณให้มีความเหมาะสม 
 ๑.๕ ความเหล่ือมลํ้าในการกระจายอํานาจทางการศึกษา 

  การกระจายอํานาจทางการศึกษายังคงเป็นปัญหาสําคัญเช่นกัน ถึงแม้ได้มี        
บัญญัติไว้ในกฎหมายแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เร่ืองดังกล่าวได้มี         
ส่วนเก่ียวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาที่ต้องขับเคลื่อนและบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
โดยอาจต้องมีการแก้ไขระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้
คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของสถานศึกษาให้มากขึ้น 
 

๒) การช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ  
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมที่ต้องระดมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการทํา CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเป็นการดําเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อให้       
ภาคส่วนต่าง ๆ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข นอกจากนี้ แนวทางสําคัญอันนําไปสู่การลดปัญหา 
ความเหล่ือมล้ําและสร้างโอกาสทางการศึกษาพร้อมกันไปนั้น ซึ่งประเด็นสําคัญ คือ ควรต้องให้          
ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับรัฐ ที่เรียกว่า “ประชารัฐ” คือให้ภาคประชาชน               
เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อกระจายความทั่วถึงในการเข้าถึงระบบการศึกษาไปให้กว้างขวาง
ในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ โดยให้ครอบคลุมทั้งตัวผู้เรียนและครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด ซึ่งในส่วน
ดังกล่าวนั้น สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือและดําเนินการ โดยการใช้
เครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาที่ มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อออกแบบระบบและสร้าง
กระบวนการในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง
ดําเนินการแล้วในปัจจุบัน และสามารถสร้างการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี     
และควรที่จะขยายเครือข่ายต่อไปให้มีความต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจุบันได้มีการดําเนินการเก่ียวกับวิสาหกิจ
เพื่อสังคมหรือกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) รวมทั้งการให้การสนับสนุน Start-up SME              
กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเร่ืองดังกล่าวหากสามารถขับเคล่ือนให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพแล้วนั้นจะสามารถสร้างโอกาสและลดความเหล่ือมล้ําในเร่ืองต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

 
 
 

 



  ๖๕ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือปฏิรูปการกระจายโอกาสและลดความเหล่ือมล้ํา 
๑) ความเหล่ือมล้ํา 

๑.๑ ความเหล่ือมลํ้าด้านการจัดการศึกษา  
 ปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอน เช่น ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ทวิภาษา หรือพหุภาษา ซึ่งใช้ภาษาท้องถิ่นที่เป็นภาษาแม่ของผู้เรียนเป็นฐานการเรียนรู้ โดยมีวิธีการสอน     
ที่เชื่อมโยงไปสู่ภาษาราชการและภาษาสากลอื่น ๆ ซึ่งนําไปสู่การเรียนรู้สาระต่าง ๆ ตามหลักสูตร
แกนกลางของกระทรวงฯ ที่เหมาะสมกับภาษาและวัฒนธรรมของผู้เรียน รวมท้ังเพื่อพัฒนายกระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งมีความสําคัญต่อการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพ 
และมีผลิตภาพเศรษฐกิจสูง เพื่อนําไปสู่สังคมที่ดี (เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม) ทั้งด้านการดํารงชีวิต 
เศรษฐกิจ ความหลากหลายของภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการศึกษาทุกระดับ 
และสามารถเชื่อมโยงต่อไปสู่อาชีพได้อย่างทั่วถึงเต็มรูปแบบผ่านวิทยาลัยชุมชน ผ่านระบบการศึกษา
แบบยืดหยุ่น ผ่านสถาบันอุดมศึกษา เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิต โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องมีบทบาทในการบริการวิชาการหรือรับใช้สังคมที่นํานักเรียน
ด้อยโอกาสเข้าสู่อุดมศึกษาได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ และสถาบันอุดมศึกษาควรจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
โอกาสให้เด็กด้อยโอกาสเข้าสู่อุดมศึกษาได้ ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
(Inclusive Education) โดยสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านวิทยาลัยชุมชน 
หรือ กศน. หรือสถาบันฝึกอาชีพในแต่ละท้องถิ่น เช่น การทําวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานผลผลิต
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชน 

 เพิ่มโอกาสให้ครูและนักเรียนจากในพื้นที่ ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับสังคมเรียนรู้นอกพื้นที่เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษา  

 พัฒนาและผลิตครูที่มีศักยภาพสูงและมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็ก 
โดยให้โอกาสคนเก่งในพื้นที่ได้รับการศึกษาต่อถึงระดับที่สูงขึ้นไป 

 ส่งเสริมให้เกิดการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ที่เน้นศิลปศาสตร์ 
หรือศิลปะวิทยาศาสตร์ เพื่อสังคมพหุลักษณ์และพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพใหม่ที่รองรับการเกิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลายและตรงกับ              
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

 ขยายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน วิทยาลัยชุมชน หรือสถาบัน 
การศึกษาข้ันสูงที่อยู่ในพื้นที่กับนอกพื้นที่ในไทยและในภูมิภาคอาเซียน 

 พัฒนาทางวิชาการ การประกอบอาชีพ และการทํา Physical mobility 
ให้เด็กและเยาวชนได้ออกนอกพื้นที่ทั้งกายภาพและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าพื้นที่ของเด็ก
และเยาวชนจากภายนอก 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนใหม่     
ในพื้นที่แบบครบวงจร เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อให้เกิดสังคมเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับภายนอก 
 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีสงบสุข

อย่างเป็นระบบแบบครบวงจร 



  ๖๖ 
 

 จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกชุมชน รวมทั้ง
พัฒนาครูการศึกษานอกระบบ 

 กําหนดนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาต้องทําหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาในท้องถิ่น 

๑.๒ ความเหล่ือมลํ้าจากรายได้  
 จัดทุนการศึกษาให้ในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา 

ควรมีการสอบถามถึงเร่ืองปัญหาทางการเงินในช่วงการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ และมีมาตรการช่วยเหลือ
เด็กที่มีฐานะยากจนเหล่านี้เพื่อให้เข้าเรียนได้ 

 ปรับปรุงการศึกษาทุกระดับให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อให้ผู้ ศึกษา           
ทุกกลุ่มโดยเฉพาะในผู้ที่ต้องออกจากระบบการศึกษากลางคันให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ   
ได้โดยไม่มีเง่ือนไขด้านเวลาและสามารถสะสมวิชาที่เรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกลุ่มต่าง ๆ เช่น 
วัยทํางาน (๒๑ – ๕๙ ปี) กลุ่มผู้สูงวัย (๖๐ ปีขึ้นไป) เป็นต้น 

 อุดมศึกษาควรจัดหลักสูตรแบบ Module ให้มีการสะสมเครดิต (Credit bank) 
ได้ตลอดการเรียนรู้และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อให้ได้วุฒิบัตรหรือปริญญาได้เพื่อเอื้อให้ผู้ มี                
รายได้น้อยได้มีโอกาสเรียนเมื่อมีทุนทรัพย์เพียงพอ 

๑.๓ ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาของผู้พิการ 
 เปิดรับคนพิการทุกประเภทเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาในสาขาที่เหมาะสม 
 สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ (Disability 

Service Center) เพื่อรองรับนักศึกษาพิการ 
๑.๔ ความเหลื่อมล้ําในการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการทางการศึกษา 

 รัฐควรวิเคราะห์และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
ให้เกิดข้ึนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

 เลือกผู้บริหารที่ดี มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและต้องมีวิสัยทัศน์ 
ในการกระจายโอกาส มีความต่อเนื่องในการเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร สามารถตอบโจทย์ของสังคม            
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม   

 แก้ไขความเหลื่อมล้ําของจํานวนครู โดยภาพรวมของสัดส่วนครูต่อจํานวน
ผู้เรียนของไทย แม้จะมีสัดส่วนที่มีความเหมาะสม คือ ๑ : ๒๒ - ๒๕ ก็ตาม แต่สถานศึกษาบางแห่งมีครู           
เกินจํานวนโดยเฉพาะในสถานศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาบางแห่งมีครูขาดและไม่ครบตามกลุ่มสาระ
ครูที่มีอยู่ต้องทําหน้าที่อื่นนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร  

 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้านเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เรียนที่เข้าเรียนในสถานศึกษาที่ไกลบ้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูง ส่งผลให้รัฐสามารถ          
นํางบประมาณและภาษีไปสนับสนุนให้สถานศึกษาใกล้บ้านของผู้เรียน เช่นเดียวกับในบางประเทศ เช่น 
จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เป็นต้น  

 



  ๖๗ 
 

  ๑.๕ ความเหล่ือมลํ้าในการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
 ควรกระจายอํานาจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน       

ในโรงเรียนขนาดเล็กมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะวิชาที่สอดคล้องกับสภาพชุมชนสามารถใช้ประสบการณ์ของชุมชน 
มาช่วยในการถ่ายทอดได้ ซึ่งความเป็นครูที่ดีไม่จําเป็นต้องมีวุฒิทางการศึกษาแต่ต้องมีประสบการณ์จาก   
ชีวิตจริง นอกจากน้ี ควรมีการสร้างเครือข่ายของครูที่มีคุณภาพดีเพื่อให้มีการหมุนเวียนครูไปช่วยสอน    
ในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก 

 สนับสนุนการศึกษาท้องถ่ินและให้โอกาสทางการศึกษา โดยพัฒนา
การศึกษาและการประกอบอาชีพและวิสาหกิจ พัฒนาคนทํางานในท้องถิ่นให้มีศักยภาพสูงในการจัด
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และสร้างคนทํางานในอนาคตของท้องถิ่น  

 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษาสู่ท้องถิ่น ต้องมีกลไกสนับสนุนภาคการผลิตให้มีความเข้มแข็ง ด้วยมาตรการสร้างแรงจูงใจ
ทางการเงิน การลงทุน และภาษี 

 สร้างเครือข่ายเชิงพื้นที่ หรือเครือข่ายทํางานเชิงประเด็นเพื่อพัฒนาพื้นที่
ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การพัฒนาและสร้างวิสาหกิจชุมชน 

๒) การช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ 
    เรื่องที่เก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
การบริจาคหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา จากภาคส่วนต่าง ๆ ยังพบว่ามีปัญหาในเร่ืองการลดหย่อน 
ภาษีอยู่ ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนให้เห็นผลอย่างชัดเจน และอาจต้องมีกฎหมายหรือระเบียบ        
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ออกมารองรับให้กับผู้ที่บริจาคเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างความม่ันใจและสร้างแรงจูงใจ 
ให้ภาคเอกชนหรือผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา            
ของประเทศให้สูงขึ้นได้ และมีรูปแบบการสนับสนุนการศึกษาที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น  

         ๒.๑ การเพิ่มอัตราการลดหย่อนภาษีให้ผู้บริจาคทางการศึกษา 
         - นิติบุคคล จากเดิมร้อยละ ๒ เป็นร้อยละ ๘ ของกําไรสุทธิ  
         - บุคคลธรรมดา จากเดิมร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๐  

 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน  
           ๒.๒ องค์กรหรือหน่วยงานที่ประสบกับภาวะขาดทุนในปีนั้น ๆ สามารถสะสมไว้
เพื่อบริจาคทางการศึกษาได้ในปีถัดไป 
           ๒.๓ หากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดที่มีการบริจาคทางการศึกษา หรือดําเนินการ 
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา เช่น การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การฝึกอบรม (training) เพื่อการศึกษา 
ในเรื่องต่าง ๆ ควรต้องได้รับการยกเว้นภาษีด้วย 
 
 
 
 
 
 

      



  ๖๘ 
 

บทสรุป 
การกระจายโอกาสและการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษา             

ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ํา ลดช่องว่าง รอยต่อทางการศึกษา และเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ 
ที่หลากหลาย และสามารถต่อยอดสู่อาชีพที่มีรายได้สูงขึ้น ปัญหาของความเหลื่อมล้ํานั้นเกิดขึ้นได้จาก
หลายกรณี ได้แก่ ปัญหาความเหลื่อมล้ําของคนในพื้นที่ต่าง ๆ ทําให้เข้าถึงการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน             
เช่น ในแถบชายแดนหรือชายขอบ ความเหลื่อมล้ําจากรายได้ ทําให้คนจนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา           
ได้อย่างเต็มที่ ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของผู้พิการ ความเหลื่อมล้ําในการจัดสรรงบประมาณ           
และการบริหารจัดการทางการศึกษาทําให้การจัดสรรยังไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร ซึ่งปัญหา
เหล่านี้มีแนวทางการแก้ไข เช่น ขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการศึกษาทุกระดับ          
และสามารถเชื่อมโยงต่อไปสู่อาชีพได้อย่างทั่วถึงเต็มรูปแบบ ปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอน ใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา โดยใช้ภาษาท้องถิ่นที่เป็นภาษาแม่ของผู้เรียนเป็นฐานการเรียนรู้          
จัดทุนการศึกษาให้ในทุกระดับการศึกษา ให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อให้ผู้ศึกษาทุกกลุ่มโดยเฉพาะ              
ในผู้ที่ต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน เปิดรับคนพิการทุกประเภทเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา 
ในสาขาที่เหมาะสม สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อรองรับนักศึกษาพิการ 
รัฐควรวิเคราะห์และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาร่วมกับรัฐ ที่เรียกว่า “ประชารัฐ” สนับสนุนการศึกษาท้องถิ่นและให้โอกาสทางการศึกษา 
โดยพัฒนาการศึกษาและการประกอบอาชีพและวิสาหกิจ ในขณะเดียวกันรัฐอาจต้องมีกฎหมาย       
หรือระเบียบที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ออกมารองรับให้กับผู้ที่บริจาคเพื่อการศึกษา อาจมีการเพิ่มอัตรา         
การลดหย่อนภาษีให้ผู้บริจาคทางการศึกษาเพื่อสร้างความม่ันใจและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือผู้สนใจ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



๖๙ 
 

บทท่ี ๘ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) 
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสําคัญในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งการมีบทบาทสําคัญนี้
อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศน้ันเปรียบเหมือนเคร่ืองจักรที่สามารถรองรับข้อมูลข่าวสาร                   
มาทําการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ต้องการได้รวดเร็ว โดยอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ                   
ช่วยในการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมชุดคําสั่งต่าง ๆ และที่สําคัญ คือ ผู้ที่จะตัดสินใจ
หรือสั่งการให้ทํางานได้ถูกต้องตามเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ บุคคลที่ เ ก่ียวข้อง เช่น ผู้ ใช้ ผู้บริหาร                   
และผู้ชํานาญการ หรือนักเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง รัฐบาลไทยในปัจจุบันได้ให้ความสําคัญ       
เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนมากย่ิงขึ้น ดังนั้น เม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้จัดตั้ง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นการพิจารณา 
๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ 

ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสํานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา         
(Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” ซึ่งเป็นองค์กรกลางเพื่อดําเนินโครงการ
ในลักษณะการจัดหาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงเพื่อใช้สําหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ           
และการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง UniNet ได้ทําหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดําเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ต่อมาในปี ๒๕๓๓ – ๒๕๕๕ 
กระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการเครือข่ายภายในกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียว         
เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบและทุกระดับ (ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และอื่น ๆ) ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสงข้ึนเองเชื่อมต่อไปยังสถานศึกษา จํานวน ๓,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ 
และปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ มีการพัฒนาต่อยอดในโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education 
Network: NEdNet) ดําเนินการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสงเชื่อมต่อไปยังโรงเรียนอีกจํานวน ๗,๖๐๖ 
แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเม่ือดําเนินโครงการแล้วเสร็จจะมีสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ  

จากนั้นในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัล             
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และจัดตั้งกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ            
และสังคม มีอํานาจหน้าที่หลักในการเสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล                  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย และแผนด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งเสนอมาตรการ กฎหมาย 
และระเบียบที่เก่ียวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตาม กํากับดูแล และประเมินผลการทํางาน                



๗๐ 
 

ตามนโยบายชาติและแผนดังกล่าว พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ               
รวมท้ังกํากับ ส่งเสริมให้นําโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม             
ของประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสนับสนุน              
การพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและได้กําหนดยุทธศาสตร์หลักเพื่อพัฒนา                   
ฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล และพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถ                   
ในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

๒) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
การผลักดันนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล            

จะสําเร็จได้เ ม่ือประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีไปพร้อมกับการมีปัญญาเชิงดิจิทัล               
ซึ่งจะทําให้คนไทยสามารถรู้และเข้าใจและมีทักษะในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ จากบทความ        
ที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของ World Economic Forum โดย Yuhyun Park จาก InfollutionZERO Foundation                  
ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับ ๘ ทักษะดิจิทัลที่จะต้องสอนเด็ก ประกอบด้วย  

 ๑) การแสดงตนดิจิทัล (Digital Identity)  
 ๒) การใช้ดิจิทัล (Digital Use)  
 ๓) ความปลอดภัยดิจิทัล (Digital Safety) 
 ๔) ความม่ันคงดิจิทัล (Digital Security) 
 ๕) อารมณ์ดิจิทัล (Digital emotion Intelligence) 
 ๖) การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) 
 ๗) การรู้ดิจิทัล (Digital literacy) 
 ๘) สิทธิดิจิทัล (Digital Rights) 

   ทักษะเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญที่จําเป็นต้องพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก           
ผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนและการใช้ในชีวิตประจําวันไปพร้อมกัน ประเทศไทยมีเนื้อหาที่เป็น           
องค์ความรู้มากมายทั้งที่ได้ถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลแล้ว และยังมีจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับ         
การพัฒนา และเนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้ของเด็กเปลี่ยนแปลงไปมากระบบการนําส่ง             
จึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นในการใช้งานกับเทคโนโลยีใหม่ได้อยู่เสมอ และมีความสามารถ       
ในการเชื่อมโยงแหล่งเ รียนรู้ เข้าด้วยกันจากแหล่งเ รียนรู้ที่ผลิตจากหลายแหล่งเพื่อให้ เ กิด                  
ประโยชน์สูงสุดในการเข้าถึงของผู้เรียน 

  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย                    
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาใน ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) การพัฒนาทุนมนุษย์      
ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพื่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ๒) การพัฒนา           
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียงและคุ้มค่า ๓) การยกระดับบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถ่ินให้มีความม่ันคงปลอดภัยทั้งในระดับ 
ประเทศและระดับภูมิภาคสากล ๔) การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ 
ICT เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดในระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทําให้นักเรียน 



๗๑ 
 

นักศึกษา รวมทั้งประชาชนมีโอกาสเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและข่าวสารทุกรูปแบบได้มากข้ึน               
แต่จะเห็นได้ว่า เนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยที่ได้มีการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลแล้วนั้น มีจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจึงอาจจะทําให้
เกิดช่องว่างในการดําเนินงาน การบริหารจัดการ และการสร้างความรู้ความเข้าใจได้ ประกอบกับในปัจจุบัน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้ของเด็กเปล่ียนแปลงไปมากจึงมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนสร้างความยืดหยุ่น 
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบนําส่งบทเรียนหรือรายวิชาที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานศึกษา 
พัฒนาระบบจัดการบทเรียนออนไลน์ที่สามารถติดตามผู้เรียนและสามารถนําส่งบทเรียนผ่านอุปกรณ์ 
พัฒนาบทเรียนคุณภาพสูงเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาร่วมกัน โดยเน้นที่คุณภาพการผลิต
เนื้อหาและสื่อ การออกแบบการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียน ตลอดจนการพัฒนาครูผู้สอนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน              
ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อนําเข้าสู่ระบบและแบ่งปันให้โรงเรียนอื่น ๆ ได้มีโอกาสใช้ทรัพยากรร่วมกัน                   
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาของผู้เรียน ตั้งแต่ช่วงก่อนวัยเรียนระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการทั่วประเทศ  

 ทั้งนี้ แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา จากนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาล มีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ           
และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม การศึกษาไทยในยุคปัจจุบันได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิรูป              
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตตามศักยภาพของตนเอง ดังนั้น รูปแบบของการเรียนรู้                 
จึงเปลี่ยนไปตามแนวความคิดใหม่ โดยการผนวกหรือผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
และการสื่อสาร ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ถือว่ามีบทบาทสําคัญในการเอื้อให้เกิดการสื่อสารที่เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดอันเป็นกระแสหลักของสังคมยุคปัจจุบัน  

ดังนั้น การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 
จึงเป็นแนวทางสําคัญที่จะมาช่วยทําให้การปฏิรูปการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ การประยุกต์ใช้ ICT  
เพื่อการศึกษาจะช่วยลดข้อจํากัดต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา เช่น ข้อจํากัดด้านระยะทางท่ีจะช่วยให้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลา ข้อจํากัดด้านค่าใช้จ่าย หากมีการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดีจะเป็นการประหยัดเวลาในการสร้าง การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี           
ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างเน้ือหาดิจิทัลลดลง ทําให้ปริมาณของเนื้อหา         
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลดข้อจํากัดของการศึกษา สถาบันการศึกษาสมัยใหม่จึงได้
พยายามจะพัฒนาไอซีทีเข้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดและการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยกระดับการศึกษาให้แก่ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่สูงขึ้น            
แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ด้านการศึกษายังพบปัญหา 
และอุปสรรคสําคัญที่ เกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านความเหล่ือมล้ําในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้                
(digital divide) ปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูล (public access) ปัญหาด้านของอุปกรณ์ และปัญหาเก่ียวกับ 
ความเร็วในการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งผลกระทบสําคัญต่อการนําไอซีทีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ              
ในการยกระดับการศึกษาให้แก่ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น  



๗๒ 
 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทสําคัญมากข้ึนในการสื่อสาร         
การเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจําวัน ความท้าทาย คือ เราจะใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้บริการ          
ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) พิจารณาแล้วเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถทําให้เกิดการเข้าถึง
การศึกษา การศึกษาอย่างเท่าเทียม การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การพัฒนาครูและอาจารย์ที่มี
คุณภาพ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงการบริหารด้านการศึกษา ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ          
ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ หากประเทศมีการเร่งรัดและดําเนินการปรับนโยบายและมีการขับเคลื่อน 
แผนยุทธศาสตร์โดยเร่งด่วน ก็จะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญ        
ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของคนไทย         
ให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ํา 
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม         
ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ              
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๒) การดําเนินงานของหน่วยงานภายใต้โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(Inter University Network) 

 สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นหน่วยงาน  
ที่ดําเนินงานภายใต้โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network)         
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยเห็นชอบให้จัดตั้งองค์กรกลางที่ดําเนิน
โครงการในลักษณะการจัดหาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงเพื่อใช้สําหรับการเชื่อมโยงเครือข่าย
สารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษา และจัดตั้งเป็นสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๐ ทําหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นการดําเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค โดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน สํานักงานฯ ได้เชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเชื่อมโยงอยู่บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
เพื่อให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา สามารถเชื่อมต่อแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน
ทั้งภายในและต่างประเทศ            

    UniNet อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
โดยวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแกนหลัก (backbone layer) และระบบเครือข่ายกระจาย (distribution 
layer) และเครือข่ายปลายทาง (last mile) ด้วยสื่อใยแก้วนําแสง (fiber optic) และให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและการวิจัยแก่สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะดําเนินการร่วมกับ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการ Thailand Research 
and Education Network : ThaiREN โดยในปัจจุบัน UniNet จําเป็นต้องขยายความรับผิดชอบในการ
ให้บริการแก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหน่วยงานในสังกัดอื่น รวมแล้วประมาณ ๑๐,๗๗๐ แห่งทั่วประเทศ โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย      
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เข้ากับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศ ในส่วนที่ดําเนินการร่วมกับสถาบัน 
อุดมศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในส่วนที่ดําเนินการร่วมกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมาณ ๓,๐๐๐ แห่ง 
ขยายการดําเนินการเพิ่มเติมอีก ๗,๐๐๐ แห่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  

 แต่ทั้งนี้ การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้มีอีกหน่วยงานหน่ึง                
ซึ่งทําหน้าที่ดังกล่าว คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MOENet) สังกัดสํานักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ แต่มีลักษณะการดําเนินการที่เป็นการเช่าสัญญาณจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้บริการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประมาณ ๒๐,๐๐๐ แห่ง ซึ่งต่างจาก UniNet จัดทําโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย 
สารสนเทศด้วยสื่อใยแก้วนําแสงด้วยตนเอง ข้อดีของวางระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้สื่อใยแก้วนําแสง 
คือ สามารถขยาย bandwidth ถึงโรงเรียนได้โดยเปลี่ยนอุปกรณ์เท่านั้นโดยจะเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก  

 ดังนั้น กรณีดังกล่าวส่งผลให้เกิดความซ้ําซ้อนในการให้บริการแก่โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมาณ ๘,๐๐๐ แห่ง ซึ่งกรณีดังกล่าวสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานมีความพยายามแก้ไขปัญหาโดยการปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่จะต้องเช่าสัญญาณ  
และนํางบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเช่าใยแก้วนําแสงเพื่อขยาย bandwidth ไปสู่โรงเรียนอื่นซึ่งในอนาคต 
กระทรวงศึกษาธิการมีแนวโน้มให้มีการควบรวม Network ทั้งสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน  

  ด้านงบประมาณการลงทุนในเบ้ืองต้นของ UniNet ประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท       
และได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐประมาณปีละ ๑,๕๐๐ ล้านบาท เพื่อนํามาใช้จ่ายในการดูแลเครือข่าย                
และทรัพยากรการเรียนรู้ ทั้งค่าเช่า bandwidth (จากต่างประเทศ) ให้แก่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)           
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และค่าใช้จ่ายในส่วนของจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศ
ระหว่างผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา network ประกอบด้วย 
ค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ค่าบํารุงรักษาสื่อใยแก้วนําแสงทั่วประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่าย              
ในส่วนค่าสมาชิกเครือข่ายด้านการศึกษาวิจัยแก่เครือข่าย Asia-Pacific Advanced Network (APAN), 
The Trans-Eurasia Information Network (TEIN) และเครือข่ายอื่น ๆ เป็นจํานวนเงินประมาณ ๓๐ 
ล้านบาท งบประมาณด้านบุคลากร และการบริหาร (จ้างเหมาบุคลากรประมาณ ๓๐ คน) และยังมี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งในอนาคตจะมีการดําเนินงานพัฒนาคลังวิทยานิพนธ์ของประเทศ              
และการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ UniNet ยังไม่สามารถดําเนินการให้บริการแก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวนกว่า ๗๐ แห่ง                   
แต่หากจําเป็นต้องดําเนินการก็ต้องสามารถให้บริการได้ทั้งหมด ๗ ฐานข้อมูล โดยต้องใช้งบประมาณ
เป็นเงินจํานวน ๓๔ ล้านบาท  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๐ สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ         
เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๒๓,๓๑๐,๙๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อย                
ยี่สิบสามล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นงบดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 
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๑. งบลงทุน  
 ๑.๑ ครุภัณฑ์ นํามาใช้ 

 ปรับปรุงระบบเคร่ืองบริการแปลงชื่อเว็บเป็นหมายเลข IP (Domain Name  
 System Server : DNS) พร้อมระบบกระจายภาระงาน  
 ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สําหรับสถาบันอุดมศึกษา  

 ๑.๒ สิ่งก่อสร้าง โดยนํามาใช้ปรับปรุงห้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายบริเวณ 
ชั้น ๙ อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หลังเก่า) 

๒. งบเงินอุดหนุน นํามาใช้ 
 ๒.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือนบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานทั้งของ UniNet   

และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand cyber University : TCU) ซึ่งมีอุปสรรคและปัญหา 
เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวไม่อยู่ในโครงสร้างหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําให้ไม่มี         
กรอบอัตรากําลังตามระเบียบ ส่งผลให้แต่ละปีการจ้างเหมาต่าง ๆ เป็นสัญญาปีต่อปีโดยอัตราค่าจ้าง         
แต่ละเดือนจะต้องผ่านกระบวนการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ และค่าจ้างของบุคลากรเป็นผลจาก            
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่มีการจัดสวัสดิการสังคมให้บุคลากร และบุคลากรต้องจ่ายเงิน
ประกันสังคมเอง ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สํานักงานฯ ได้พยายามเสนอเรื่องเพื่อขอให้มีการจัดสรร 
กรอบอัตรากําลังบุคลากร 

 ๒.๒ เง ินอุดหนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์                 
เพื่อใช้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC)          
พร้อมกับส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลที่มีความสําคัญมาจัดเก็บไว้ในระบบเพื่อร่วมกันพัฒนา
เป็นคลังข้อมูลความรู้ เช่น วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวิชาการ และขณะนี้มีข้อมูลเอกสารจํานวน
ประมาณ ๔๑๙,๗๕๘ เล่ม โดยการดําเนินงานในแต่ละปีนั้น UniNet จะสอบถามไปยังสถาบันอุดมศึกษา               
แต่ละแห่งว่า จะประสงค์จะนําส่งข้อมูลเข้าระบบจํานวนเท่าไร พร้อมกับจัดงบประมาณในการดําเนินการ       
ให้สถาบันอุดมศึกษานั้น ซึ่งการจัดส่งข้อมูลเข้าระบบนั้นได้มีหน่วยงานหลายแห่งให้ความร่วมมือ                    
ในการจัดส่งข้อมูลด้วย 

      
๓. ค่าใช้จ่ายอื่น นําไปใช้ 

 ๓.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้แก่ 
   ๓.๑.๑ ดําเนินการจ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
   ๓.๑.๒ ค่าเช่าวงจรสื่อสาร (กรณีในพื้นที่ที่ยั งไม่ได้ ใช้ ใยแก้วนําแสง) 

ประกอบด้วย 
 บริการ CAT Ethernet ของวิทยาลัยชุมชน (ทับค้อและแม่สอด)  
  ๖๐ Mbps 
 บริการ CAT Ethernet ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ๑ Gbps 
 บริการ CAT Private Line – Domestic (เป็นจุดสํารอง 
 และเสริมพื้นที่ที่เป็นจุดบอด จํานวน ๑๙ วงจร) ๑๐ Gbps 
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 บริการ CAT THIX ๘๐ Gbps  
 และบริการ CAT NIX ๔๐ Gbps 
 บริการ CAT Ethernet ๑ Gbps  
 (พื้นที่เกาะสมุย จํานวน ๒ วงจร)  
 บริการ Dark Fiber (BKNIX) จํานวน ๑ วงจร ๑๐ Gbps 
 บริการวงจรสื่อสัญญาณ Dark Fiber (TOT) จํานวน ๑๕ วงจร 
 บริการวงจรสื่อสัญญาณ Metrolan (TOT) จํานวน ๒ วงจร 

  นอกจากนั้น เป็นค่าใช้จ่าย TEIN และ JGN2 (ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีเครือข่าย 
ศึกษาวิจัยนานาชาติ) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนาความร่วมมือนานาชาติ การประชุม             
เชิงปฏิบัติการ และการส่งเสริมการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการสํานักงานฯ ในลักษณะงบดําเนินงาน (ค่าเบ้ียประชุม และค่าเดินทางไปตรวจงาน เป็นต้น) 

   ทั้งนี้ การให้บริการของ UniNet แก่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งนั้นเป็นไปด้วย
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล) สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ กล่าวคือเริ่มต้นที่ ๑ Gbps ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการใช้งานของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง และสามารถขอเพิ่มอัตราความเร็วช่องสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตได้ตามความจําเป็นโดยการดําเนินการให้บริการของ UniNet ยังไม่เอื้อไปถึงสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน เว้นแต่จะมีการกําหนดนโยบายและงบประมาณให้สามารถดําเนินการได้ 

  ๓.๒ ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย โดยจัดหาทรัพยากร          
ทางการศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษาให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น  

 โครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference 
Database: RD) โดยเป็นการบอกรับสมาชิกเพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ต่างประเทศ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ (สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มีความประสงค์ใช้งานในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก)  

 โครงการสหบรรณานุกรม (UnionCatalog : UC) เป็นการรวบรวมบรรณานุกรม 
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มารวมเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทําให้สามารถสืบค้นและพัฒนา       
ความร่วมมือเพื่อเป็นการยืมคืนและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation 
Library) เป็นการพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติขึ้นใช้เองภายในประเทศ โดยการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้มหาวิทยาลัย จํานวน ๓ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                        
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทําหน้าที่พัฒนาให้สถานศึกษาและหน่วยงานราชการ
สามารถนําโปรแกรมดังกล่าวไปใช้งาน โดยมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะช่วยดูแลการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว 
 
 



๗๖ 
 

 การพัฒนาระบบกํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดทําและบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์ งานวิจัยสําหรับสถาบันอุดมศึกษา (iThesis) โดยกําหนดรูปแบบและกระบวนการจัดทํา
วิทยานิพนธ์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถนําไปใช้จัดทํารูปเล่มวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่เร่ิมต้น โดยระบบ
สามารถตรวจสอบความซ้ําซอ้นของวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องพิจารณาวินิจฉัยอีกคร้ังหนึ่ง 

    ๓.๓ ค่าใช้จ่ายการจ้างบํารุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนําแสง         
โดยนําไปใช้ดําเนินการจ้างบริการ (out source โดยเป็นการว่าจ้างบุคลากรของบริษัทเอกชนบริษัทเดียว 
เนื่องจาก CAT และ TOT เข้ามาดําเนินการแล้ว แต่ไม่สามารถดําเนินการตามเง่ือนไขต่าง ๆ ได้ และบางกรณี 
CAT และ TOT ก็จ้าง out source เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอเช่นกัน) บํารุงรักษาระบบเครือข่าย
สัญญาณเคเบิลใยแก้วนําแสง ระยะทาง ๖๖,๗๔๔ กิโลเมตร จําแนกได้ดังนี้  

   - ภาคเหนือ (๑๖ จังหวัด) ระยะทาง ๑๔,๘๓๔.๑๔๖ กิโลเมตร 
   - ภาคกลาง (๒๕ จังหวัด) ระยะทาง ๑๖,๒๗๓.๒๓๕ กิโลเมตร 
   - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๑ จังหวัด) ระยะทาง ๒๓,๖๕๗.๘๒๖ กิโลเมตร 
   - ภาคใต้ (๑๕ จังหวัด) ระยะทาง ๑๑,๙๗๘.๙๙๓ กิโลเมตร  
   ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ UniNet นั้น 

โครงข่ายจะมีระบบป้องกันทั้ง hardware และ software นอกจากนี้ ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ จะมี 
application เพื่อทําหน้าที่ในการควบคุมอีกชั้นหนึ่งซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า มี hacker เข้ามาในระบบ         
แต่ไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 

   ทั้งนี้ ในปัจจุบันโรงเรียนที่มีการเชื่อมต่อการให้บริการท่ีซ้ําซ้อนกันทั้ง UniNet           
และ MOENet ได้มีผลสรุปว่า MOENet จะเลิกเช่าสัญญาณโดยให้การให้บริการเฉพาะของ UniNet      
และนํางบประมาณท่ีคงเหลือจากการเช่าสัญญาณฯ ไปใช้ในการสนับสนุนแก่โรงเรียนที่ยังมีปัญหาเก่ียวกับ
คุณภาพสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวต้องชะลอออกไป เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการปรับปรุงโครงข่ายที่ดูแลให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จํานวน ๓ รายการ           
ทั้งในโครงการจัดหาระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติ (router) จํานวน ๔๑ ระบบ และระบบรวมสัญญาณ         
ทางแสง (DWDM) จํานวน ๓ ระบบ โดยโครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเทคโนโลยี          
สารสนเทศและการสื่อสาร    

 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑) แนวทางการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 การกําหนดนโยบายทั้ งของผู้นําประเทศและผู้อํานวยการโรงเรียนจะมี
ความสําคัญอย่างมากต่อการสร้างความม่ันใจในการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน ตลอดจนการจัดหาสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ICT การทํางาน
ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน และการพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูและอาจารย์ ผู้นําของโรงเรียนสามารถที่จะจัดทํา      
แผนยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของโรงเรียนและช่วยแก้ไขอุปสรรคที่พบในการทํางาน 



๗๗ 
 

 รัฐบาลจะต้องกําหนดนโยบาย ปรับยุทธศาสตร์ และเร่งรัดดําเนินการโครงการ        
ที่กําหนดไว้ภายใต้ “กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT2020) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓” 
ให้สําเร็จลุล่วงเร็วขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีที่เป็นอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น broadband ให้มีความทันสมัยมีการกระจายอย่างทั่วถึง
และมีความม่ันคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและชุมชนต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

- การเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยการใช้ไอซีที 
- การเสริมสร้างศักยภาพผู้สอนด้วยการใช้ไอซีที 
- การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการใช้ไอซีที 
- การจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้งานไอซีทีอย่างแพร่หลายในชุมชน 

 
๒) โครงการจัดตั้งหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ของประเทศ  
ปัจจุบันการดูแลและบริหารจัดการเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา            

มีกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานแต่ขาดเอกภาพในการดําเนินงาน ดังนั้น ควรจัดตั้งหน่วยงาน                
ที่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเพื่อทําหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  เชื่อมโยงโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงการบริหารจัดการโครงข่าย และการบํารุงรักษาโครงข่าย  

  รวบรวมและบริหารจัดการเนื้อหาเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยในรูปแบบ 
ของดิจิทัลไฟล์ 

 รวบรวมวารสารออนไลน์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา 
ของไทยได้ใช้งาน 

 สนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การกําหนดรูปแบบวิทยานิพนธ์      
ที่เป็นมาตรฐาน การตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ การดําเนินการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ 
ประโยชน์ด้านบริหารการศึกษา การจัดเก็บวิทยานิพนธ์ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ และรวบรวมผลงาน
วิทยานิพนธ์ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกัน  

 เป็นแหล่งสืบค้นทรัพยากรกลางของประเทศผ่านระบบห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาไทย และอํานวยความสะดวกในการสืบค้น ยืม และใช้หนังสือร่วมกันระหว่างห้องสมุด         
แต่ละแห่งได้ 

 พัฒนาโครงการ “Thailand Cyber University” หรือโครงการมหาวิทยาลัย      
ไซเบอร์ไทยที่รวบรวมบทเรียนทั่วไปตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาและใช้งานโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เว้นแต่เป็นการเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาระดับปริญญา 



๗๘ 
 

 ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างบทเรียนโดยใช้เทคโนโลยีของ Massive 
Open Online Course (MOOC) คือ รูปแบบการนําเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ ทางออนไลน์ที่เข้าถึง 
ผู้เรียนจํานวนมากได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

 จัดอบรมให้กับผู้ดูแลรับผิดชอบทางด้านเครือข่าย การบริหารจัดการเครือข่าย
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  

๓) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
 รัฐบาลจะต้องเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ           

ที่สมบูรณ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนมากขึ้น          
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจะเป็น                   
ส่วนสําคัญส่วนหน่ึง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การที่โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
ทําให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับระบบสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาได้ดี พัฒนาทักษะในการอ่านได้ดี          
ส่งผลให้การสอบ PISA มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงข้ึน  

๔) หลักสูตร (curriculum) และการประเมินผลการเรียนรู้  
     การประยุกต์ใช้ ICT ในการเรียนการสอนจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการ

ประเมินผลซึ่งจะเป็นส่วนที่สําคัญสําหรับการดําเนินงานตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา       
ทั้งในระดับชาติและหลักสูตรทุกระดับ เพราะการปรับปรุงหลักสูตรจะต้องได้รับการพิจารณาจาก
มุมมองแนวทางการสอนและการสนับสนุนนโยบายของครูและอาจารย์ผู้สอนโดยตรง 

๔.๑ หลักสูตร (curriculum)  
 ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็น

ระบบปิดมาเป็นระบบเปิดที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งวิชาที่มีการเชื่อมโยงอยู่ในเว็บ โดยไม่มี
อุปสรรคทางด้านภูมิศาสตร์ ระยะทาง และเวลา โดย 

 มีการเรียนการสอนภายใต้หลักการของ e-Learning ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  

 การเรียนการสอนจะยังคงใช้ห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยน 
ความรู้ระหว่างผู้เรียนกับครู อาจารย์ หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ขณะที่การเรียนรู้ในรูปแบบของ e-Learning 
ผ่านทาง World Wide Web ผู้เรียนจะเป็นการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  

 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายที่มีอยู่ทั่วโลกอย่างไร้ขอบเขตจํากัด  
 กระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดระบบการเรียนรู้ที่อํานวยความสะดวกให้

ผู้สอนและผู้เรียนมีอิสระจากปัญหาการจัดตารางเรียนตารางสอน ผู้เรียนจะมีความอิสระและรับผิดชอบ
การเรียนด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าและสํารวจข้อมูลในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมิใช่เป็นแต่เพียงผู้รอรับ ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามพัฒนาการ     
ของตนเอง ผู้สอนจะปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกและถ่ายทอดมาเป็นผู้ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา 
และอํานวยความสะดวกต่อผู้เรียนแต่ละคน  

 



๗๙ 
 

 ๔.๒ การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ต้องเปิดโอกาสให้ผู้สอนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะมีวิธีการ 

ที่หลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการเรียนการสอนของครูหรืออาจารย์ที่เลือกใช้ เช่น วิธีสอน
แบบบรรยาย วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก และวิธีสอนแบบโครงงาน เป็นต้น 

   ๕) การพัฒนาบุคลากร 
     ครูและอาจารย์จะเป็นส่วนสําคัญที่จะพัฒนาความรู้ กระบวนการถ่ายทอดความรู้        

ให้เด็กเรียนอย่างเข้าใจและสนุกสนาน รวมทั้งใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพการทํางานของครู 
อาจารย์ เด็ก และผู้ปกครองที่เก่ียวข้องทุกคน  

 พัฒนาครูและอาจารย์ให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนา 
สื่อการเรียนรู้  

 พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๖) สื่อการเรียนรู้ 
     สื่อการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญประการหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ 

ของนักเรียน นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ สื่อการเรียนการสอนจะทําหน้าที่
เป็นตัวกลางหรือเคร่ืองมือที่บอกกล่าวเร่ืองราวและข้อมูลจากผู้สอนไปยังผู้เรียน เพื่อทําให้การเรียนรู้
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้          
กับเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายรูปแบบ  

 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อแต่ละชนิดที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 อบรมครูและอาจารย์ให้ใช้สื่อที่มีอยู่แล้วได้และมีความชํานาญ  
 อบรมครูและอาจารย์ให้เข้าใจในเทคนิคการผลิตสื่อแต่ละประเภท 

   ๗) แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
  เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าข้างต้นประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น  

รัฐบาลควรส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มี     
องค์ความรู้และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาหลักสูตร           
ที่เหมาะสม พัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม อบรมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา และให้คําปรึกษาในด้านต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนและครู อาจารย์ ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ปัจจุบันประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย           
ทั้งของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น ๑๗๐ แห่ง มีวิทยาเขตและศูนย์การศึกษาทั้งที่อยู่ในสังกัดของรัฐ
และเอกชน อีก ๑๒๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๒๙๑ แห่ง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้จะกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ 
ขณะเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดกลุ่มอุดมศึกษาทั่วประเทศออกเป็น 
๙ เครือข่าย กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ และมีมหาวิทยาลัยหลักในพ้ืนที่ทําหน้าที่เป็นแม่ข่าย            
มีการกระจายอํานาจการดําเนินงานและการตัดสินใจลงไปยังพื้นที่ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ               



๘๐ 
 

การอุดมศึกษา (สกอ.) คาดหวังว่าเครือข่ายอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นนี้จะเป็นกลไกหลักในการพัฒนา
อุดมศึกษาด้วยกันให้มีมาตรฐานคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินได้ตรงกับ
ความต้องการในพื้นที่ โดยการระดมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและฐานความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งมีผลต่อ              
ทั้งเศรษฐกิจชุมชน ความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนที่เข้มแข็งในที่สุด  

  ดังนั้น หากรัฐบาลมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย และสมาชิกที่ตั้งอยู่       
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานก็จะเป็นแนวทางที่ช่วยเร่งรัด           
ให้โครงการดังกล่าวนี้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสัมฤทธิ์ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๙ เครือข่าย ประกอบด้วย 

 
เครือข่ายอุดมศึกษา แม่ข่าย 

ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
ภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

 ๘) แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานภายใต้โครงการเครือข่ายสารสนเทศ           
เพ่ือพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) 

     ปัจจุบันประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูล            
ทางการศึกษา งานวิจัย และการพัฒนาด้านนวัตกรรม มีความสําคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา          
และขยายฐานการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ดังนั้น หน่วยงาน
ภายใต้โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) จึงมีความสําคัญ       
อย่างมาก ดังนั้น จึงเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ดังนี้ 

  ยกฐานะ “สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา”          
ให้เป็นหน่วยงานในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อบุคลากรจะได้มีสถานะ              
เป็นพนักงานของหน่วยงานแทนการจ้างเหมาโดยอาศัยสัญญาจ้างปีต่อปี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ            
การดําเนินงานในอนาคต   
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 ประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนการดําเนินการ “เครือข่ายงานวิจัยของประเทศ” 
ให้มากย่ิงข้ึน เช่น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันซึ่งได้มีการเชื่อมโยง
การดําเนินงานไปยังหน่วยงานภายในประเทศ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) รวมทั้งหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการวิจัย
ได้มีการดําเนินการแล้วทั่วโลก แต่ประเทศไทยไม่มีเครือข่ายสําหรับรองรับงานวิจัยขนาดใหญ่  

 กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรพิจารณา               
แก้ไขปัญหาเพื่อลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงานระหว่าง สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ              
เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MOENet) ในการสร้างจุดเชื่อมต่อ 
เพื่อให้เกิดการรวมโครงข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ        
เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MOENet) ซึ่งจะเป็น
ส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในการดําเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา           
(Inter University Network) และบรรเทาปัญหาความซํ้าซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อดําเนินงาน                    
ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัล            
เพื่ อ เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่ ง มีหน้าที่หลักในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสาร                 
โทรคมนาคมของประเทศเพื่อส่งเสริมให้การดําเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(Inter University Network) เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม               

    
บทสรุป   

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการศึกษา      
เป็นอย่างย่ิง ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ด้านอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข          
เป็นต้น ทั้งนี้ พิจารณาจากการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้ึนมาแทนกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การผลักดันนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลจะสําเร็จได้เม่ือประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีไปพร้อมกับการมีปัญญา            
เชิงดิจิทัล ซึ่งจะทําให้คนไทยสามารถรู้และเข้าใจและมีทักษะในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ 
ทักษะเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญที่จําเป็นต้องพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กผ่านการเรียนรู้                 
ในห้องเรียนและการใช้ในชีวิตประจําวันไปพร้อมกัน โดย UNESCO ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศจะสามารถทําให้เกิดการเข้าถึงการศึกษา การศึกษาอย่างเท่าเทียมการเรียนการสอน                 
ที่มีคุณภาพ การพัฒนาครูและอาจารย์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงการบริหารด้านการศึกษา 
ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ด้านการศึกษาของประเทศไทยได้มีสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
(UniNet) ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (MOENet) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในบางครั้งอาจมีการทํางาน 
ทับซ้อนกัน ดังนั้น รัฐบาลจะต้องกําหนดนโยบายเพื่อปรับยุทธศาสตร์และเร่งรัดดําเนินการโครงการ         
ที่กําหนดไว้ภายใต้ “กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT2020) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓” 
ให้สําเร็จลุล่วงเร็วขึ้น จัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของประเทศ          



๘๒ 
 

เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ มีการปรับปรุง
หลักสูตรภายใต้หลักการของ e-Learning ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป        
และวิธีการประเมินผลใหม่ พัฒนาครูและอาจารย์ให้มีการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอน                  
และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ICT โดยผ่านเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง ๙ เครือข่าย เป็นต้น 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
๑. https://sites.google.com/site/krunoinetwork/thekhnoloyi-sarsnthes-pheux-kar-

suksa 
๒. https://th.wikipedia.org/wiki 
๓. http://www.mict.go.th/view/1/เก่ียวกับกระทรวง 
๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

๕. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดทําโดย รองศาสตราจารย์กิตติชัย  
ไตรรัตนศิริชัย กรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๖. บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา คร้ังที่ ๑๖ - ๑๘/๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๘๓ 
 

 
บทท่ี ๙ การบริหารจัดการ งบประมาณและทรัพยากร 

 
ระบบบริหารจัดการ งบประมาณและทรัพยากรของอุดมศึกษา มีความจําเป็นในการปฏิรูป 

การศึกษาท้ังระบบให้มีความย่ังยืนและเป็นระบบ เนื่องจากการบริหารจัดการ งบประมาณ            
และทรัพยากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยหลักสําคัญในการขับเคล่ือนและบริหารจัดการการศึกษาให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงที่จะทําให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษา                  
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเป็นต้องให้มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง             
และกระจายอํานาจการศึกษา (education decentralization) รวมถึงการลดขนาดการจัดการภาครัฐ 
(government reform  and downsizing) รัฐเปลี่ยนจากผู้จัดการศึกษา (education service provider) เป็นผู้จัดซื้อ 
บริการการศึกษา (education service procurer) วางกลไกการจัดการบนฐานการมีส่วนร่วมของ        
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

ประเด็นการพิจารณา 
๑) การบริหารจัดการภายใต้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดรัฐบาลส่วนใหญ่รวมทั้งของเอกชน 
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยเป็นหนึ่งในห้าองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ จากแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา        
ให้มีความเป็นเอกภาพตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา การที่สถาบันอุดมศึกษาย้ายมาอยู่ภายใต้
กระทรวงศึกษาธิการ จากเดิมนั้นมีทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ควบคุมและกํากับนั้น เม่ือมาพิจารณา 
ถึงผลลัพธ์ที่ผ่านมา ๑๐ ปี พบว่าการรวมเป็นกระทรวงเดียวกัน มีการทํางานที่ลําบากเพราะเป็นโครงสร้าง   
ที่ใหญ่เกินไป การเคลื่อนตัวจะทําอะไรอย่างหนึ่งก็ช้าและไม่ทันการ ไม่มีความคล่องตัวและมีความรวดเร็ว    
ในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ยังพบว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษามีความแตกต่างกันมากคือ 

 ระดับอุดมศึกษา มีการจัดการศึกษาเพื่อการเตรียมบุคคลเข้าสู่อาชีพ         
ดังนั้น การสําเร็จการศึกษาแล้วมีอาชีพหรือมีงานทําจึงเป็นเป้าหมายสําคัญของทุกฝ่ายที่ เก่ียวข้อง              
ในการจัดการศึกษา ในระดับนี้ต้องมีการสอนในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีความเป็นเฉพาะทาง 
ซึ่งผิดกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีหลักสูตรแกนกลางเหมือนกันหมด ดังนั้น การบริหารจัดการ            
จึงมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  

 เร่ืองวัฒนธรรมองค์กร ในการบริหารส่วนกลางของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น เม่ือมีการนําวัฒนธรรมเดียวกันมาใช้กับทั้ง ๕ หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจึงทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลที่ไม่มีความรู้
ความสามารถด้านการอุดมศึกษาเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร 
จัดการอุดมศึกษา ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่เหมาะสมและการไม่ยอมรับในแวดวงการอุดมศึกษา เป็นต้น  

 
 



๘๔ 
 

 การบริหารไม่คล่องตัว ล่าช้า เพราะต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน  
จากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปสู่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กํากับ ดูแล
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วจึงเสนอผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทําให้มี
ขั้นตอนในการพิจารณาเพิ่มมากข้ึน  

 ระบบงบประมาณท่ีแตกต่างกัน ในขณะที่งบประมาณการศึกษาพื้นฐาน  
เป็นระบบราชการและรวมศูนย์เป็นเพียงหน่วยงบประมาณเดียว แต่ของสถาบันอุดมศึกษาแยกเป็น 
หน่วยงานประมาณกว่า ๘๐ หน่วย (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ในสํานักงานเดียวกัน  

ดังนั้น คณะกรรมาธิการโดยคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาจึงเสนอให้มีการแยก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกมาเป็น “กระทรวงการอุดมศึกษา” เพื่อให้เกิดความคล่องตัว              
ในการบริหารการอุดมศึกษา นอกจากนี้ คณะทํางานเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอแนวคิดและหลักการของการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาไว้ดังนี้  

กระทรวงการอุดมศึกษาจะเป็นหน่วยงานที่ตอบสนองนโยบายและขับเคล่ือนการผลิต
และพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพเพื่อเป็นกําลังสําคัญให้เกิด 
การปฏิรูปและพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

๑. กระทรวงการอุดมศึกษาจะเป็นหน่วยงานท่ีตอบสนองนโยบายและขับเคล่ือน
สถาบันอุดมศึกษาให้ร่วมกันสร้างความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ         
บนฐานความรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

๒. กระทรวงการอุดมศึกษาจะสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสถาบัน 
การศึกษาต่าง ๆ อย่างบูรณาการ ให้สามารถพัฒนากําลังคนของชาติในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยความเป็นอิสระ       
ทางวิชาการ (academic freedom) ความคล่องตัวในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามบริบท
ของสถาบันอุดมศึกษา (Effective administration and management) ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี               
(Good governance) ในการบริหารจัดการด้วยกลไกงบประมาณ 

๓. กระทรวงการอุดมศึกษาจะขับเคลื่อนนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา    
บนความหลากหลาย ด้วยกระบวนการที่แตกต่างกันตามข้อบัญญัติแห่งกฎหมายในประเด็นสําคัญ ได้แก่ 
คุณภาพบัณฑิต คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการวิจัยและพัฒนา การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน 
และท้องถ่ิน การพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา การจัดสรรงบประมาณ         
ที่เหมาะสมกับพันธกิจและภาระหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการปฏิรูป และพัฒนาประเทศ 

๔. กระทรวงการอุดมศึกษาจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกระบวนการที่โปร่งใสในการได้มาซึ่ง
ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีการบริหารจัดการด้วยเคร่ืองมือบริหารสมัยใหม่ มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมืออย่างบูรณาการ การแบ่งปันทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก ด้วยธรรมาภิบาล และกลไกภายใน 
ที่แสดงให้เห็นความรับผิดชอบ (responsibility) ความรับผิดรับชอบของผู้บริหาร (accountability) และผู้ทําหน้าที่ 
กํากับดูแลการบริหาร รวมถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 



๘๕ 
 

๕. กระทรวงการอุดมศึกษาจะสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากลไกการเชื่อมโยงสถาบัน 
อุดมศึกษากับภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อใช้ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการร่วม
พัฒนาทุกภาคส่วนเป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น 

๖. กระทรวงการอุดมศึกษาจะดําเนินการให้สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการและกลไกการพัฒนา 
และกํากับคุณภาพของผลผลิตคือบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา และผลการวิจัยและพัฒนาที่แสดงให้เห็นว่า
สถาบันอุดมศึกษาได้ปฏิบัติงานตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกภาคส่วน 

๗. กระทรวงการอุดมศึกษาจะดําเนินการให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอ้างอิง 
ทางวิชาการ แหล่งสนับสนุน และให้บริการเชิงวิชาการและเชิงเทคโนโลยีแก่สังคมภายนอก 

๘. กระทรวงการอุดมศึกษาจะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษา เพื่อให้บุคลากรที่จะเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษามีพัฒนาการและคุณภาพดีเป็นต้นทุนที่ดี
นําไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูง 

๙. กระทรวงการอุดมศึกษาจะสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในระบบแรงงานของ
ประเทศให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (further and continuous education) ผ่านกระบวนการฝึกอบรม        
ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากหลักสูตรเพื่อปริญญา 

๑๐. มีกลไกการดําเนินการที่เชื่อมโยงการกํากับดูแลจากระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
และคณะกรรมการระดับต่าง ๆ สภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

๑๑. กระทรวงการอุดมศึกษาต้องจะรับผิด (responsibility) และรับผิดรับชอบ (accountability) 
ต่อผลผลิตการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร และการวิจัยและการพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ 
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑๒. กระทรวงการอุดมศึกษาจะเป็นเครือข่ายสร้างความเชื่อมโยงในการจัดการศึกษา
ทุกระดับอย่างมีเอกภาพ เพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤตของชาติ สร้างและพัฒนากําลังคนที่จะนําไปสู่การปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบได้ 

๑๓. กระทรวงการอุดมศึกษาจะนําเสนอข้อมูลต่อสาธารณะในประเด็นที่มีความสําคัญ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยระบบฐานข้อมูลและการรายงาน 
ที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน 

 
๒) การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา  

ในการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษานั้น มีหลักการสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา 
คือ (๑) อัตตาภิบาล (self-governance) และ (๒) ธรรมาภิบาล (good governance) ๑  โดย  

(๑)  อัตตาภิบาล (self-governance) หมายถึง ความเป็นอิสระในวิธีดําเนินงาน     
ประกอบด้วย 

  Autonomy คือ มีความเป็นอิสระ  
  Academic freedom คือ มีความอิสระทางวิชาการ  
  Social responsibility คือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

 



๘๖ 
 

(๒)  ธรรมาภิบาล (good governance) ประกอบด้วย  
 The Rule of Law คือ มีหลักนิติธรรม  
 Ethics/Morality คือ มีหลักคุณธรรม  
 Transparency คือ มีหลักความโปร่งใส  
 Participation คือ มีหลักการมีส่วนร่วม  
 Accountability คือ มีหลักความรับผิดรับชอบ  
 Cost Effectiveness คือ มีหลักความคุ้มค่า  

โดยการบริหารตามหลักการดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีความสมดุลของอํานาจ      
และหน้าที่ของแต่ละองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและผู้บริหาร 
อาจารย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  

๒.๑ สภามหาวิทยาลัย  
 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนั้น สภามหาวิทยาลัยมีความสําคัญอย่างมาก

ในการกํากับดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการโดยอธิการบดีและผู้บริหาร โดยที่
ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ ได้กล่าวในโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสภามหาวิทยาลัย  
ของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)๒ ว่า “สภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่เป็นตัวแทนของสังคม           
ที่จะกํากับดูแลให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่สังคมได้มอบหมาย เป็นเสมือนรอยต่อ        
หรือจุดเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอกที่จะสะท้อนความต้องการจากสังคมภายนอกเข้ามา
สู่มหาวิทยาลัย และดูแลให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
หน้าที่เช่นนี้ สภามหาวิทยาลัยจึงต้องมีองค์ประกอบที่จําเป็นต่าง ๆ เช่น ต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสม           
มีเคร่ืองมือและกระบวนการต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อการควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ            
แต่ที่สําคัญที่สุด คือ สภามหาวิทยาลัยต้องมีความตระหนักรู้ และมีทัศนคติที่ถูกต้องว่าหากมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องกับพันธกิจ ความเสียหายก็จะเกิดแก่ประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยจึงเป็น
ความหวังและเป็นปราการทางยุทธศาสตร์ด่านแรกที่สังคมและประเทศชาติฝากไว้ให้ทําหน้าที่กํากับ 
ดูแลมหาวิทยาลัยให้ช่วยนําพาชาติไปสู่ความเข้มแข็ง” ในขณะที่อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย      
ในกิจการทั้งปวง มีอํานาจและหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ได้รับการสรรหา    
มาจากสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น การทํางานภายใต้อํานาจและหน้าที่ของทั้งอธิการบดีและสภา
มหาวิทยาลัยจึงต้องสมดุลซึ่งกันและกัน  

สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ได้รายงานว่า เท่าที่ผ่านมาพบปัญหา        
ในด้านธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประมาณร้อยละ ๑๐ ของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งทางสมาคมเห็นว่ายังมีจํานวนไม่มากนัก จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในการจัดทําข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาให้สามารถจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงได้จัดประชุม
คณะกรรมการสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) เม่ือวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสถาบันอุดมศึกษาหลายท่าน และได้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานร่วมกัน
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ๓ 



๘๗ 
 

๒.๒ อธิการบดีและผู้บริหาร  
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยบางส่วนยังไม่มี              

การทํางานเชิงรุกและในเชิงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า เนื่องจากหากผู้บริหาร   
คนใดทํางานเชิงรุก สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้สถาบันการศึกษามากเกินไปก็จะถูกร้องเรียนจากผู้ไม่หวังดี 
(ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก) และเร่ืองร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเร่ืองที่ไม่เป็นความจริง ส่งผลให้     
การบริหารจัดการต่าง ๆ ประสบปัญหาตามไปด้วย ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบางส่วนนั้นจึงไม่ต้องการ         
ที่จะทํางานเชิงรุกแต่อย่างใด อีกทั้งเม่ือมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ในบางคร้ังสื่อแขนงต่าง ๆ ได้นําเสนอข่าว
ในทางลบด้วย จึงเท่ากับว่า เป็นการประณามผู้บริหารว่ามีความผิดหรือกระทําการทุจริตไปแล้วทั้งที่เม่ือมี 
การช้ีแจงเร่ืองที่เกิดขึ้นว่าไม่เป็นจริงก็ไม่มีการนําเสนอข่าวที่ถูกต้องและแก้ไขข้อมูลให้สาธารณชน                 
ได้รับทราบ ซึ่งเท่ากับว่า “ระบบราชการไม่ให้การดูแลผู้บริหารเท่าที่ควรจะเป็น แต่ให้การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือผู้ปฏิบัติงานมากกว่าผู้บริหาร” ดังนั้น ควรพิจารณาถึงแนวทางเพื่อให้ระบบราชการให้ความสําคัญ          
กับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ดีเพื่อให้มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

๒.๓ การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารงานทั่วไป ต้องมีดุลยภาพระหว่างการกํากับดูแลและความเป็นอิสระ 

รวมท้ังการกํากับติดตามในการบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันนี้บุคลากรส่วนใหญ่           
มีฐานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งต้องมีการทําสัญญาการปฏิบัติงาน หากไม่สามารถทําตามสัญญาได้                   
พนักงานมหาวิทยาลัยน้ันจะถูกเลิกจ้าง และส่วนใหญ่จะฟ้องร้องผู้บริหารจากการให้มีคําสั่งเลิกจ้างนั้น                
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องรักษามาตรฐานต่าง ๆ ทั้งในการจัดการเรียนรู้ การจัดหลักสูตร ให้ตรงตาม                 
ระเบียบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และทั้งผลงานวิจัยที่ต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์          
การประกันคุณภาพ จากการรายงานของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) พบว่า ปัจจุบันคุณภาพ          
ของการเรียนการสอนตกต่ําเกิดจากคุณภาพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาขาดประสบการณ์             
ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีไม่มาก และที่สําคัญมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยร้อยละ ๗๐ 
ที่ไม่มีผลงานทางวิชาการ อันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่พัฒนาตนเองทางวิชาการ      
จึงขาดความรู้ใหม่ที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันนี้มีอาจารย์บางส่วนแทนที่จะคํานึงถึง 
หน้าที่ของตนที่ต้องทําให้สถาบันอุดมศึกษาเจริญก้าวหน้าโดยการสอนและมีวิจัยที่ทันสมัย แต่กลับ
เรียกร้องให้มีการขึ้นเงินเดือนและการต่อสัญญาจ้างอาจารย์ที่ไม่มีงานวิจัย ไม่ได้ขอตําแหน่งทางวิชาการ 
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง นอกจากนี้ สภาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งกระทําเสมือนเป็น
ฝ่ายค้านกับทีมผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย โดยทําหน้าที่เป็นตัวกลางเรียกร้องเรื่องที่ขัดกับ         
แนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  

๓) งบประมาณและทรัพยากร 
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรนั้นมีความสําคัญและมีความจําเป็นในการปฏิรูป 

การศึกษาทั้งระบบให้มีความย่ังยืนและเป็นระบบ เนื่องจากงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
เป็นปัจจัยหลักสําคัญในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ        
ที่จะส่งผลต่อผู้เรียนเป็นสําคัญ จํานวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจะมากหรือน้อยย่อมส่งผล         



๘๘ 
 

ต่อการบริหารจัดการและมาตรฐานการจัดการศึกษา ซึ่งเร่ืองดังกล่าวมีความสําคัญอย่างมากต่อ          
การยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกันทุกสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ผ่านมารัฐได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาของประเทศสูงหลายปีติดต่อกัน 
และอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าหลายประเทศ แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต่ํากว่าในหลายประเทศที่ใช้
งบประมาณใกล้เคียงกัน การเพิ่มงบประมาณอาจจะไม่ได้หมายถึงการเพิ่มคุณภาพของการศึกษา        
จึงจําเป็นต้องปฏิรูประบบบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการการศึกษา 
และถึงแม้ว่าการจัดสรรงบประมาณให้กับการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณจะเป็นจํานวนมาก คือ
กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนประมาณ ๔ - ๕ แสนล้านบาท  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
แต่ส่วนที่กระจายมายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเงินประมาณ ๖ พันล้านบาท หรือประมาณ 
ร้อยละ ๑.๒ เท่านั้นจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการท้ังหมด และเม่ือพิจารณาถึงงบประมาณ        
ที่ฝ่ายอุดมศึกษาได้รับก็จะเห็นว่าทําไมอุดมศึกษาไทยถึงมีความยากที่จะผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นในการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ดังนั้น จึงต้องมี        
การปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนา           
และเสนอให้มีการแยกการบริหารอุดมศึกษาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา  

เม่ือพิจารณาในส่วนสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการกระจายงบประมาณไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังไม่เหมาะสม บางสถาบันอุดมศึกษาก็จะได้งบประมาณสูงมาก ในขณะที่ 
บางแห่งได้น้อยมาก เม่ือเปรียบเทียบแล้วอาจต่างกันเกือบถึง ๑๐๐ เท่า เม่ือตัดงบบุคลากรออกไปแล้ว 
และเม่ือพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณก็ควรจะพิจารณาถึงผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษานั้นว่า          
ที่ผ่านมาในปีหนึ่งนั้นมีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลออกมาดีอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ 
แทนที่จะมาพิจารณาว่า ที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษานี้เคยได้งบประมาณเท่าใดจะจัดสรรให้ใกล้เคียงกับ            
ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ควรแยกดูเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น เก่ียวกับการเรียนการสอน หรือการวิจัยที่ใด                   
มีความก้าวหน้าและผลผลิตในส่วนใดดีต้องสนับสนุนในส่วนนั้น เพื่อเสริมจุดแข็งให้สถาบันนั้น 

อนึ่ง ในการพิจารณาประเด็นงบประมาณทางคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา                  
ได้ขอข้อมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาและให้
ความเห็นในเร่ืองดังกล่าว ดังนี้  

(๑) ข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ      
และสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ทั้ง ๗๙ แห่ง ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีย้อนหลัง โดยมีการแบ่ง
หมวดในการจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจน 

(๒) ข้อมูลรายละเอียดสถิติจํานวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ      
และสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ทั้ง ๗๙ แห่ง ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในช่วงระยะเวลา 
๑๐ ปีย้อนหลัง ทั้งบุคลากรที่เกษียณอายุแล้วและบุคลากรที่รับใหม่ (จากรายได้ของแผ่นดิน และจาก
รายได้ของสถาบัน) 

(๓) ข้อมูลรายละเอียดสถิติจํานวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ        
และสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ทั้ง ๗๙ แห่งทั้งที่อยู่ระหว่างการศึกษา และสําเร็จการศึกษาไปแล้ว 
แยกตามสาขาวิชา ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีย้อนหลัง 



๘๙ 
 

(๔) ข้อมูลรายละเอียดสถิติเก่ียวกับการออกกลางคัน (drop-out) ของนักศึกษา
ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีย้อนหลัง 

(๕) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ทั้งในส่วน 
ที่มีการจัดสรรแล้ว ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีย้อนหลัง และที่จะดําเนินการในช่วงต่อไป 

(๖) ข้อมูลรายละเอียดสถิติเก่ียวกับจํานวนรองอธิการบดีและคณบดีในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ทั้ง ๗๙ แห่ง ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีย้อนหลัง 

(๗)  ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรเงินงบประมาณสําหรับสาขาที่ขาดแคลน 
เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยแจ้งจํานวนที่จัดสรรให้นักศึกษาหนึ่งคน          
ทั้งในส่วนที่มีการจัดสรรแล้ว ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีย้อนหลัง และที่จะดําเนินการในช่วงต่อไป 

(๘) ข้อมูลรายชื่อนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยของสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ทั้ง ๗๙ แห่ง ในปัจจุบัน 

(๙) ข้อมูลเอกสารและผลงานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้ง ๗๙ แห่ง 
ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีย้อนหลัง เฉพาะในส่วนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
และฐานข้อมูล TCI 

(๑๐) ข้อมูลรายละเอียดการดําเนินการวิจัยของ ๙ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ   
(๑๑) ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณสําหรับการพัฒนางานวิจัย ทั้งที่จัดสรร 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแหล่งงบประมาณอื่น เช่น สํานักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(สวก.) เป็นต้น สําหรับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปการบริหารจัดการ งบประมาณและทรัพยากร 

๑) จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่าง ๆ เช่น 

 ทําให้กําหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ชัดเจนข้ึน ซึ่งจะเชื่อมโยง 
กับบริบทของการศึกษาของอุดมศึกษาที่จะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาเร่ืองของนวัตกรรม ซึ่งถ้ามี
รัฐบาลหรือรัฐมนตรีเข้ามากํากับดูแลเร่ืองอุดมศึกษาโดยเฉพาะก็จะสามารถพัฒนาและนําประเทศไปสู่
การแข่งขันหรือ Thailand 4.0                

 ทําให้เร่ืองวัฒนธรรมการดําเนินงานขั้นพื้นฐาน การบูรณาการมีประสิทธิภาพ 
และอิสระคล่องตัวเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมากย่ิงขึ้น เพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้สําเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น เร่ืองจํานวนอาจารย์ นิสิต 
และนักศึกษา เป็นต้น 

 ทําให้เกิดจุดสมดุลระหว่างเสรีภาพทางวิชาการและการกํากับดูแลมาตรฐาน 
อุดมศึกษา 

 



๙๐ 
 

 ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาจะมีแนวทาง    
ในการดําเนินการและความเข้าใจในการบริหารจัดการ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาเพื่อผลักดันให้            
การบริหารจัดการกระทรวงการอุดมศึกษา สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาเข้าด้วยกัน 

 เพื่อให้การบริหารกระทรวงใหม่เข้าถึงและเข้าใจในการบริหารของสถาบัน 
อุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาควรมาจากการสรรหา        
จากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งอย่างน้อยต้องผ่านการเป็นอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา จึงจะสามารถ
บริหารงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ควรปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้สามารถทําหน้าที่ 
ร่วมในการช่วยแก้ปัญหาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีปัญหาได้ตามระบบควบคุม (regulator) ที่กําหนดไว้ 

 
๒) การบริหารงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดดุลยภาพ มีดังนี้ 
 ผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท       

ควรผ่านการอบรมหลักสูตรสําหรับการเป็นสภาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจในอํานาจหน้าที่
ของกรรมการ เช่นเดียวกับคนที่เป็นกรรมการบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต้องผ่านหลักสูตรของ IOD 
รวมถึงหลักสูตรการทํางานร่วมกันของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษากับอธิการบดีเพื่อไม่ให้เกิด         
การก้าวก่ายงานซ่ึงกันและกัน 

 กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ควรมีนักการเมืองท้องถ่ินหรือนักการเมือง
ระดับชาติเข้ามาเก่ียวข้อง เพราะจะทําให้วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเห็นควร
เพิ่มเติมคุณสมบัติ และกระบวนการสรรหาเก่ียวกับกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 ควรจัดทําแนวปฏิบัติระหว่างกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษากับอธิการบดี
ให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นให้เห็นว่าอธิการบดีต้องมีความรับผิดชอบ 
(accountability) ต่อเจ้าของ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐก็คือรัฐบาล ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
คือ ผู้รับใบอนุญาต 

 ควรมีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นหลัก (check point) ที่จะ
ใช้ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดของประเทศ โดยในกฎหมายควรกําหนดกลไกต่าง ๆ รวมทั้ง
แนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน (standard drive) เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย 

 ควรให้ความสําคัญกับการใช้อํานาจหน้าที่ของผู้บริหาร โดยไม่มองว่า
ผู้บริหารจะใช้อํานาจกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาหรือมีผลประโยชน์จากการดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
มากมายแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต้องเสียกําลังใจไปเสียก่อน           
และเนื่องจากการทํางานเชิงรุกมากขึ้นนั้นส่งผลให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนมากมาย ซึ่งข้อร้องเรียนบางส่วน 
เป็นเร่ืองที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนิน
กระบวนการ 



๙๑ 
 

 จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และอบรมให้ความรู้บุคลากรเก่าเป็นประจํา     
เพื่อชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบและความก้าวหน้าต่างๆ ที่เก่ียวพันกับการปฏิบัติงาน รวมถึงให้เข้าใจ 
ถึงกฎและระเบียบต่างๆ ดุลยภาพของหน้าที่และความเป็นอิสระทางวิชาการ เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง 
ในกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

 
๓) งบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 
 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ควรให้หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

และสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจํารัฐสภาเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณก่อนที่จะ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป  

 ดําเนินการแก้ให้ระบบการจัดสรรงบประมาณโดยมิควรให้อํานาจในการ
จัดสรรงบประมาณอยู่ที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ  

 ควรจัดสรรงบประมาณโดยหลัก Performance-Based ที่บ่งชี้ด้วยการวัด
ผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพ โดยมีกลไกการประเมินความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์            
อย่างเข้มงวด  

 ควรจัดงบประมาณในส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจการเรียนการสอนแยกออกมาเป็นพิเศษ 
เช่น การวิจัยและนวัตกรรม การบริการรับใช้สังคม เป็นต้น เพื่อให้แต่ละสถาบันได้นําเสนอโครงการที่สอดคล้อง 
กับนโยบายของรัฐบาลมาของบประมาณต่อไป  

 
บทสรุป 
 ระบบบริหารจัดการ งบประมาณและทรัพยากรของการอุดมศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างย่ิง 
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีผ่านมาการบริหารอุดมศึกษากํากับดูแลโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการหน่ึงที่สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ทําให้การบริหาร
อุดมศึกษาไม่เกิดความคล่องตัวเท่าที่ควร จึงเห็นควรที่จะต้องจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาแยกออกมา
จากกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับหลักการในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาจะต้องคํานึงถึง (๑) อัตตาภิบาล 
(self-governance) และ (๒) ธรรมาภิบาล (good governance) ซึ่งต้องมีความสมดุลของอํานาจและหน้าที่ 
ของแต่ละองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร และอาจารย์ 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทควรผ่านการอบรมหลักสูตรสําหรับการเป็นสภาสถาบันอุดมศึกษา 
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ควรมีนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเก่ียวข้อง ควรจัดทําแนวปฏิบัติ
ระหว่างกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษากับอธิการบดีให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม         
โดยเน้นให้เห็นว่า อธิการบดีต้องมีความรับผิดและรับชอบ (accountability) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
คือ รัฐบาล ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนก็คือผู้รับใบอนุญาต นอกจากน้ี ระบบราชการควรให้
ความสําคัญกับผู้บริหารมิใช่มองว่าผู้บริหารจะใช้อํานาจกล่ันแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาหรือมีผลประโยชน์
จากการเป็นผู้บริหารเท่านั้นเพื่อทําให้ผู้บริหารไม่เสียกําลังใจเสียก่อน เร่ืองของการจัดสรรงบประมาณ                



๙๒ 
 

และทรัพยากรนั้นมีความสําคัญและมีความจําเป็นในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบให้มีความย่ังยืน           
และเป็นมาตรฐาน ถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะได้รับสรรจัดงบประมาณมากเมื่เปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอ่ืน แต่ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับการจ ัดสรรประมาณ        
ร้อยละ ๑.๒ เท่านั้น นอกจากนี้ ยังพบว่าการกระจายงบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังไม่เหมาะสม 
เม่ือเปรียบเทียบแล้วอาจต่างกันเกือบถึง ๑๐๐ เท่า ดังนั้น จึงต้องมีการแก้ไขโดยการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณนั้น ควรให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และสถาบันวิเคราะห์งบประมาณ 
ประจํารัฐสภาเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
รวมทั้งควรจัดสรรงบประมาณโดยหลัก Performance-Based ที่บ่งชี้ด้วยการวัดผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพ            
โดยมีกลไกการประเมินความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์  
 
เอกสารอ้างอิง 

๑. ภาวิช ทองโรจน์. สภามหาวิทยาลัยกับหลักการบรรษัทภิบาล. สมาคมสภามหาวิทยาลัย 
(ประเทศไทย)  บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จํากัด 

๒. หนังสือจากสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ที่ สสมท ๐๐๑/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงประธานอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เร่ือง ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 



๙๓ 
 

 

 บทท่ี ๑๐ สรุปแนวทางแก้ไข 
 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน        
และส่งเสริมให้พลเมืองไทยมีคุณภาพ ท าให้ประเทศไทยเป็น “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ            
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี นั้น            
ได้มีการสรุปแนวทางแก้ไขที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. ให้มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบอุดมศึกษาโดยมี
จุดเน้นที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการสร้างพลเมืองคุณภาพเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันโดยสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ท างานได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละสถาบันต่อไป ได้แก่ 

 ๑.๑ กระทรวงการอุดมศึกษาต้องบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาโดยยึดหลักการส าคัญ
ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มากที่สุด ก ากับดูแลตามสมควร และควบคุมสั่งการให้น้อยที่สุด เพ่ือให้สถาบัน 
อุดมศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการที่จะด าเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มที่ต่อไป 

 ๑.๒ กระทรวงการอุดมศึกษาต้องรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการส่งเสริม 
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานกลางที่จะเป็นผู้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด   
ที่เกี่ยวกับอุดมศึกษาที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนปฏิรูปและพัฒนาให้อุดมศึกษาบรรลุเป้าหมาย              
การสร้างพลเมืองคุณภาพ อาทิ 
      - ข้อมูลการเชื่อมโยงของสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน ภาครัฐ 
       ภาคประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  
       - ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการอุดมศึกษา  
       - ข้อมูลความต้องการก าลังคนที่จบการศึกษาระดับปริญญา  
       - ข้อมูลความสามารถในการผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา  
       - ข้อมูลความต้องการงานวิจัยและนวัตกรรม และความสามารถ 
        ของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตหรือสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  
        รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
       - ข้อมูลก าลังคนของอุดมศึกษา 
        -  ข้อมูลงบประมาณในส่วนต่าง ๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
        และสถาบันอุดมศึกษา  
       - ข้อมูลความต้องการงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
          และแผนการจัดการอุดมศึกษา เป็นต้น   
 
 



๙๔ 
 

    ๑.๓ ก าหนดให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา กลั่นกรองเรื่อง                  
และให้ความเห็นชอบในกรณีส าคัญเพื่อให้รัฐมนตรีสั่งการในระดับนโยบาย 

 ๑.๔ ขณะนี้หน่วยงานกลาง (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ) จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการท างานของสถาบัน 
อุดมศึกษา จึงควรจัดให้มีการหมุนเวียนระหว่างบุคลากรของหน่วยงานกลางและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย 

๒. ให้มีการจัดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาให้เหมาะสมทั้งทางด้านที่จะท างานตอบสนอง        
ต่อภาคส่วนต่าง ๆ และให้สะดวกต่อการที่ภาครัฐจะจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการท างานนั้น รวมทั้ง          
ให้เหมาะสมต่อการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบันต่อไปด้วย 

๓. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องประสานงานการท างานอย่างมีพลัง (synergy) โดยจัดตั้ง
เป็นเครือข่ายในลักษณะเป้าหมาย (agenda) หรือความช านาญเชี่ยวชาญ (function) หรือตามเขตพ้ืนที่ 
รับผิดชอบ (area) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเรื่องการสร้างพลเมืองคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ 

๔. กระทรวงการอุดมศึกษาต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
โดยก าหนดระดับความเข้มข้นในการก ากับดูแลและตรวจสอบให้เหมาะกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มต่าง ๆ 
เช่น มุ่งเน้นการก ากับดูแลและตรวจสอบอย่างเข้มข้นกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มีปัญหา และผ่อนคลาย               
การตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานแล้วเพื่อเป็นการคุ ้มครองนิสิตนักศึกษาที่ประสงค์               
จะเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น  

๕. ต้องมีการก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับหน้าที่                          
และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ รวมทั้งมีการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ให้ได้สมรรถนะที่ตั้งไว้เพ่ือเป็น          
การรับประกันว่าอาจารย์สามารถพัฒนานิสิตและนักศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของแต่ละ
หลักสูตร และสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายรวมถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

๖. ต้องมีการก าหนดจ านวนของสถาบันอุดมศึกษาที่ควรมี โดยให้ก าหนดเป็นนโยบายกลาง                        
ที่ชัดเจนว่า ไม่ควรเพ่ิมจ านวนสถาบันอุดมศึกษาอีก แต่ให้เร่งพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่เดิม            
ให้เต็มที่ ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณภาพและมาตรฐาน                
การจัดการศึกษาดียิ่งขึ้น 

๗. ต้องก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาใหม่ (ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ) 
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประเทศและเป็นไปตามความสามารถ
และคุณภาพในการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบันด้วย 

 
 
 
 
 



๙๕ 
 

นอกจากนี้ ได้สรุปแนวทางการแก้ไขเพ่ือที่จะให้เกิดการปฏิรูปใน ๘ ประเด็น (รูปที่ ๑๐.๑ 
หน้า ๙๖) คือ  

๑) การสรา้งพลเมืองคุณภาพเพ่ือเพิ่มศักยภาพการแข่งขนั 
๒) อาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา 
๓) หลักสูตร 
๔) การจดัการเรียนรู ้
๕) การวิจัย 
๖) การกระจายโอกาสและคุณภาพ และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษา 
๗) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา 
๘) การบริหารจัดการ งบประมาณและทรัพยากร 
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รูปที่ ๑๐.๑ แสดงสรุปแนวทางปฏิรูปอุดมศึกษาตาม ๘ ประเด็น



๙๗ 
 

ประเด็น แนวทางการแกไ้ข 

๑. การสรา้งพลเมืองคุณภาพ           
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน     
๑.๑ ปรับโครงสร้างระบบการศึกษา 

 

 
 
 พัฒนาคุณภาพการศกึษาขัน้สูง 

- พยากรณ์ทั้งอุปสงค์และอุปทานของบุคลากรในแต่ละสาขา 
- ผลิตนักศึกษาและหลักสตูรตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
- ควรมีหน่วยงานทีร่วบรวมขอ้มูลความต้องการบัณฑิต          

ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ และส่งขอ้มูล
ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อวางแผนผลติตอ่ไป 

- พัฒนากลุม่มหาวิทยาลัยใหม้ีความเขม้แข็งตามลกัษณะ
จุดเนน้แต่ละแห่ง เพื่อส่งผลที่เป็นประโยชนต์่อประเทศ 

- พัฒนาระบบวิทยาลัยชมุชน เพื่อเสริมงานสร้างอาชีพ  
บนฐานศกัยภาพและภูมปิัญญาของชุมชนท้องถิ่น 

- เปิดโอกาสให้ผู้จบการศกึษาในระดับอาชีวศกึษา        
และอยู่ระหว่างท างานสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศกึษา หรือรองรับการเปลี่ยนอาชีพผู้ท างาน            
ในภาคการผลิตจริง โดยผู้เรยีนไมต่้องทิง้อาชีพ 

- พัฒนาการเรียนรูบ้นฐานการท างานในภาคการผลติ         
และสังคม 

- พัฒนาเครือข่ายความรว่มมอืระหว่างมหาวิทยาลัย        
กับภาคการผลติและภาคสังคม สรา้งองค์ความรู้ใหม่             
ที่มีผลกระทบสูงและนวตักรรม 

- จัดการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยสนับสนนุ   
 ให้เอกชนจดัท าโรงเรียนในระดบัวิชาชีพหรอือาชวีศึกษา 
ที่ตอบสนองความต้องการแรงงานคุณภาพ 

- การจดัการศึกษาโดยผูป้ระกอบการวิชาชีพเป็นผูเ้สนอ
สถานฝกึทักษะ หรือการสรา้งหลักสตูรร่วมกับ           
วิทยาลัยอาชีพ เพิ่มทักษะการปฏิบตัิงานจรงิให้มากขึน้
และให้เอกชนมีสว่นรว่มแบบสหกิจศึกษา 

- สร้างความตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของนักวิจัยที่มตี่อ
ประเทศ และจดับริการวิชาการเพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม่
ในระดับท้องถิน่ 



๙๘ 
 

ประเด็น แนวทางการแกไ้ข 

 ก าหนดเสน้ทางและโอกาสศกึษาต่อได้ทกุระดับ 
- ปรับระเบียบ ระบบ ใหร้องรับการศึกษาได้ทุกระดับ      

ทั้งในและนอกระบบ เปดิโอกาสให้ผู้ที่จบอาชีวศึกษาและ
ก าลังท างานสามารถเข้าศกึษาต่อในระดับอดุมศกึษาได้ 

- ปรับรือ้ระบบและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่
การศกึษาได้ตลอดชวีิต 

 จัดการศึกษาให้กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
- พัฒนาความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และส่งเสริมให้

ภาคเอกชนเขา้มาจดัการศึกษาส าหรบันักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 

- จัดท าหลกัสตูรตอ่ยอด fast track หรอืหลักสตูรเกียรตนิิยม 
ส าหรบันักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ 

- ส่งเสริมให้นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษเข้ามาเรียนครู 
และจดัให้มกีารพัฒนาและผลิตครูในด้านตา่ง ๆ  

- ส่งเสริมให้นักเรียนทีม่ีปญัหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย
มีโอกาสในการเขา้สู่การศึกษาในระดับอดุมศึกษาได้ 

 การพัฒนากลุม่ก าลงัแรงงาน 
- สร้างทักษะแรงงานที่ออกจากภาคเกษตรกอ่นเข้าสู่       

ภาคผลิต และจดัการศกึษาต่อเนื่องเพื่อรองรบั           
การเปลี่ยนอาชีพ 

- พัฒนาก าลังคนที่เกี่ยวข้องในภาคอตุสาหกรรมการผลิต
และบริการ 

- ให้ความรูด้้านวิชาชีพเกี่ยวกบัอาชีพในท้องถิ่น                      
เพื่อให้ผู้สูงอายุยังมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจ                
และพึ่งพาตนเองได ้

๑.๒ ปรับการบริหารจัดการการศึกษา 
 

 ปรับการคดิคา่เล่าเรียนที่สะท้อนตน้ทุนจริงตามกลไกตลาด        
และให้ผูเ้รียนเป็นผูร้่วมจ่ายค่าเล่าเรียน 

 จัดสรรทรัพยากรตามผลสัมฤทธิ์ และมีการบรหิารจัดการ 
อย่างมีประสิทธิผล 

 ปรับโครงสร้างและบูรณาการระบบการท างานอดุมศึกษา           
ให้เชื่อมโยงและเกดิเอกภาพ 

 



๙๙ 
 

ประเด็น แนวทางการแกไ้ข 

 ส่งเสริมการศึกษาระดบัอาชวีศึกษา 
- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบนัการอาชีพที่มีสถานะ

เทียบเท่ากบัมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยการอาชีพ 
- ให้สมาคมวิชาชีพมีส่วนรว่มในการจดัการศึกษา 
- พัฒนาระบบวิทยาลัยชมุชนเพ่ือเสริมงานสร้างอาชีพ        

บนฐานศกัยภาพและภูมปิัญญาของชุมชนท้องถิ่น 
- ปรับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาให้ดีขึ้น โดยประชาสัมพันธ์                    

ให้นักเรียนทราบถึงแนวทางการศกึษาตอ่และเส้นทาง
อาชีพ และควรมกีารเปลี่ยนชื่อให้เปน็วิชาชีพศึกษา 

- แยกใบประกอบวชิาชีพครอูาชีวศกึษาออกจาก          
ใบประกอบวิชาชีพครูขัน้พื้นฐาน เนื่องจากสมรรถนะ            
ในการประกอบวิชาชีพแตกต่างกนั 

- แก้ปญัหาการขาดแคลนครอูาชีวะ โดยรว่มกนัก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวะ เพื่อให้ไดค้รูอาชีวศกึษา            
ที่มีคุณภาพตามที่ตอ้งการ 

   ๑.๓ ยกระดับการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา 

 

 พัฒนาปรับปรุงหลักสตูรทุกระดบัเพื่อผลติก าลังคนใหม้ี
ศักยภาพสูงด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความตอ้งการ               
ของสังคมและประเทศ 

 จัดท าระบบและกลไกเพื่อพัฒนาผู้ทีม่ีความสามารถพิเศษ          
ให้มีศักยภาพในการสรา้งองค์ความรู้ใหม่และสร้างนวัตกรรม 

 ผลักดันนโยบาย talented work force mobility 
 เพิ่มทุนวิจัยใหก้ับนักศกึษาปริญญาเอกที่มีศกัยภาพสูง            

ในการสร้างองค์ความรู้ใหมห่รือพัฒนานวตักรรม 
 สร้างแรงจงูใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนรว่มในการพัฒนา       

และผลติผู้เรียนระดับปรญิญาเอก หรือสนบัสนนุการศกึษา 
 ผลักดันให้ศูนยค์วามเปน็เลศิมีการพัฒนายกระดบัศักยภาพ

และส่งผลกระทบสูง โดย 
- มีระบบกลไก talent pools เพือ่สร้างเครอืข่ายร่วมท างาน

วิจัยให้เกดิเปน็รปูแบบของศนูย์ความเปน็เลิศที่แท้จริง 
- พัฒนาระบบวิจัยที่สมบูรณ ์: นโยบายระบบการวิจัย          

การจัดสรรทรัพยากรวิจัย การบริหารจัดการทุนวิจัย เป็นต้น  
- สร้างองค์ความรู้ใหม่ทีม่ีคุณภาพและต่อยอดได้ 



๑๐๐ 
 

ประเด็น แนวทางการแกไ้ข 

- ส่งเสริมให้นักวิจัยท างานร่วมกับภาคเอกชน ภาคสงัคม 
และชมุชน 

- สร้างความเปน็เลิศทางวิชาการจากความเป็นเลศิ    
ที่มนุษย์สัมผัสได ้

 ยกระดับพัฒนาบัณฑติศึกษาและผลติภาพการวิจัย                 
เน้นการท างานวิจัยและสรา้งพลังร่วมระหวา่ง               
หนว่ยการปฏิบัตกิารวิจัย เพือ่ 
- สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและส่งผลดตี่อเศรษฐกิจ 

สังคม และสิง่แวดล้อม 
- พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย 
- สร้างนกัวิจัยให้ภาคเอกชน 
- ตอบโจทย์วิจัยของชุมชน 

 ผลักดันให้เกดิระบบวิจัยแหง่ชาติทีเ่ชื่อมต่อทัง้มหภาค            
จนถึงหนว่ยปฏิบตัิการวิจัยทีม่ีองคป์ระกอบ ดงันี้ 
- องค์กรระดับชาติทีก่ าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย

แห่งชาต ิทั้งมหภาคและ sector  
- องค์กรจัดสรรทนุวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายแหง่ชาติ 
- หนว่ยงานวิจัย มหาวิทยาลยั ศูนย์ความเป็นเลิศ              

และห้องปฏบิัติการวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชน 
 ส่งเสริมความเปน็เลิศด้านการวิจัยโดยมกีารจ าแนกระดบั            

และต าแหนง่ 
- ระดบัมหาวิทยาลัย ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ 
- วาระทั้งประเทศและการชี้เชิงนโยบาย 
- ต าแหนง่หรือความสามารถการพัฒนา 

   ๑.๔ ลดรอยต่อทางการศึกษา            
เพื่อพัฒนาก าลังแรงงาน 

 ปรับระบบการศึกษาทกุระดบั โดยจัดการในรูปหลักสตูร            
ระยะสัน้ (short course) มีการเกบ็หน่วยกิตไวไ้ด้ทีเ่รียกว่า 
ธนาคารหนว่ยกติ (credit bank) 

 มีระบบพัฒนาก าลงัแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลติ        
และบริการในรปูของ finishing/training program 
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๒. อาจารย์ในสถาบันอดุมศึกษา 
      ๒.๑ การคัดเลือกอาจารย์ 
 

 มีกระบวนการในการคดัเลือกอาจารย์ทีม่ีคุณภาพ 
- ก่อนการคดัเลือก ต้องมกีารสร้างแรงจงูใจและมีการคดัเลือก 
ที่เหมาะสมทัง้เนื้อหาสาระ คุณธรรมจริยธรรม  
และมกีารสมัภาษณ์ เป็นต้น 

- การทดสอบการปฏิบตัิงาน อาจมีการขยายเวลาการปฏบิตัิงาน  
โดยให้มคี่าตอบแทน มีการประเมินผลการสอน และต้องมี 
ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ ผลงาน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกบัการท า 
ผลงานเพื่อต าแหน่งทางวิชาการ 

- การปฏิบตัิงานจรงิ เป็นผลสืบเนื่องจากการคดัเลือก             
การทดสอบการปฏบิัตงิาน ซึ่งส่งผลให้ได้อาจารย์ที่มี             
การจดัการเรียนการสอนทีด่ ีมีผลงานวิจัยและผลงาน               
ท่ีมีคุณภาพ พร้อมต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ 

  ๒.๒ การพัฒนาอาจารย์  มีกระบวนการพัฒนาอาจารย ์
 ด้านการจัดการเรียนรู้ ใหม้กีารจดัอบรมวธิีการจัดการ

เรียนการสอน และให้อาจารย์ทุกท่านเข้าอบรม           
จึงจะได้รบัการต่อสญัญาจา้งต่อไป หัวข้อการอบรม เชน่ 
ทัศนคติ ค่านิยม หรือจติวญิญาณความเป็นครู                 
ทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นต้น 

 ด้านพัฒนาความเข้มแข็งเฉพาะดา้น โดย 
- พิจารณาจัดตั้งงบประมาณทุนการศึกษาให้อาจารย์           

ที่จบระดับปริญญาโทศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก                
ทั้งในและตา่งประเทศ   

- สนับสนนุอาจารย์ที่จบปริญญาเอกไปเพิ่มพูนความรู้        
ในรูปของ sabbatical leave หรือท าวิจัยในต่างประเทศ          
ในรูปแบบของ postdoctoral fellowship 

- สนับสนนุให้เข้ารว่มประชุม สัมมนา น าเสนอผลงาน         
ทางวิชาการในที่ประชุมสมาคมวิชาชีพ                        
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

- ส่งเสริมให้มีการได้เห็นและฝึกการท างานจริง                      
ร่วมกับสถานประกอบการตา่ง ๆ โดยเฉพาะอาจารย์      
ด้านวิชาชีพ 
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 ด้านการวิจัย สนับสนุนด้านการวิจัย เชน่ 
- อบรมการวิจัย เช่น การขอทุนวิจัย การเขียนรายงานวิจัย 

การเขียนผลงานวิจัย เป็นตน้ 
- จัดสรรทนุวิจัยให้อาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่ 
- หาแหล่งทุนวิจัยและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบทั่วกัน 
- จัดตัง้ศูนยบ์่มเพาะธุรกิจ เพือ่ผลักดนัและส่งเสริม 

ผลงานวิจัยของสถาบันอดุมศึกษามาแปลงเปน็
ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสู่ภาควิสาหกิจ 

- ควรมีระบบ reward on top ให้กับอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจยัดเีดน่ เพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งสรรค์ 
และจดัท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 ด้านความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการ 
- มีการจดัอบรมเรื่องเส้นทางความก้าวหน้า              

ในการเป็นอาจารย์อดุมศึกษา 
- ควรต้องมีระบบพ่ีชว่ยน้อง กล่าวคอื ผู้ที่มตี าแหน่ง

ทางวิชาการ ควรจงูใจหรือให้ความชว่ยเหลืออาจารย์
ในการท าผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยต่าง ๆ 

- ส าหรบัศาสตร์ในบางด้านทีม่ีการขอต าแหนง่        
ค่อนขา้งยาก ควรเชญิผู้เชี่ยวชาญมาแนะน าเป็นพิเศษ 

- สนับสนนุให้อาจารย์ขอต าแหน่งวิชาการแบบ            
“รับใช้สังคม” ในผู้ที่ท างานบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

 ด้านการบริหาร อาจารย์อดุมศึกษาสว่นหนึง่เมื่อมี           
ความเข้มแขง็และได้บริหารวิชาการมาระยะหนึ่งแลว้        
จ าเป็นต้องพฒันาตนเองขึ้นมาบรหิารหนว่ยงาน             
ซึ่งอาจเป็นระดับภาควิชา คณะวิชา และมหาวทิยาลัย 
ดังนัน้สถานศกึษาต้องมหีลักสูตรในระดับต่าง ๆ           
เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นผู้บริหารดว้ย 

๓. หลักสตูร 
๓.๑ การจัดท าหลักสูตรระดับ    
     อุดมศึกษา 

 

 ต้องค านึงถึง 
- ความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน 
ต้องมกีารส ารวจความต้องการของสังคมในขณะนัน้วา่        
มีความตอ้งการในอาชีพหรอืทักษะใด อาชีพใด             
ขาดแคลนและตลาดแรงงานต้องการอะไร 
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- อัตลกัษณ์และเอกลกัษณ์หลักสูตรของสถาบัน            
ให้สถาบนัอดุมศกึษาแต่ละแหง่ผลิตบัณฑิตที่มีความเฉพาะ 
เป็นไปตามปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของสถาบัน           
การจดัท าหลกัสูตรต้องให้สอดคล้องกับอตัลักษณ ์         
และเอกลักษณข์องสถาบนัดว้ย 

- เจตนารมณ์ของรฐับาล จดัท าหลักสตูรที่พฒันา
เศรษฐกิจของชาติ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
รัฐบาลและหลักสตูรต้องสง่เสริมให้มกีารร่วมมือระหว่าง
แหล่งงานกับสถานศึกษา สง่เสริมหลักสตูรสหกิจศกึษา
ระดบัชาติและนานาชาติ 

 เจตนารมณ์ของ ASEAN มกีารจดัการศึกษาเพื่อความรู ้ 
ความเข้าใจและเพิ่มพนูทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ         
และภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านอย่างน้อย ๑ ประเทศ  
รวมถึงมกีารแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้            
อันน าไปสูม่าตรฐานของอาเซียน 

   ๓.๒ แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ 

 

 โครงสรา้งหลกัสตูรควรมีองค์ประกอบ ดงันี ้
(๑) การเรียนรู้ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 

- ภาษาและวรรณกรรม 
- วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
- การด ารงชีวติและโลกของงาน 
- สื่อและการสื่อสาร 
- สังคมและความเปน็มนุษย ์
- อาเซียน ภูมิภาค และโลก 

(๒) ทกัษะ ๑๐ ด้าน ประกอบดว้ย 
-  แสวงหาความรู้ใหมต่ลอดชวีิต 
-  การคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห ์และวิพากษ์ 
-  การคิดและท างานเชิงสร้างสรรค ์มีความเป็น

ผู้ประกอบการ และมีอาชีพที่มีคุณภาพ 
-  การเจริญสติ สร้างจติปญัญา และคุณความดี 
-  การสือ่สาร ถ่ายทอดความคิด ความรูแ้ละความเข้าใจ 
-  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา                 

และประกอบการด ารงชีวติ 
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-  การท างานรว่มกบัผู้อื่น 
-  สามารถเผชญิปญัหาและแก้ปัญหา 
-  การบรหิารความขดัแย้ง 
-  การด ารงชวีิตในโลกยุคใหม ่มีทักษะประชาธิปไตย

เคารพความคิดทีแ่ตกตา่ง 
(๓) คา่นิยม ๖ ดา้น ประกอบด้วย 

-  ความรักชาต ิศาสน์ กษตัริย์ 
- ส านึกประชาธปิไตย 
- นับถือผู้อื่น 
- ส านึกต่อสังคม 
- ซื่อตรง ยุตธิรรม 
- การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

(๔) ประสบการณ์เรียนรู้ ๖ ด้าน ประกอบดว้ย 
- Reading to learn 
- Project Learning 
- Information Technology 
- Moral and Civic Education 
- Physical and Mental Development 
 -   Career Related Learning 

๔.  การจดัการเรียนรู้ 
๔.๑ การจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 

 

 
 ปรับให้มีการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก หมายถึง กระบวนการ

เรียนการสอนแบบที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีน 
การสอน ปลกูฝังแนวคดิการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 เสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก ่
- ทักษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรม เนน้ให้มคีวามคดิ            

เชิงวิพากษ์ มีการแก้ไขปญัหา มีความคิดสร้างสรรค์            
และมกีารท างานรว่มกนั 

- ทักษะชีวติและการท างาน ส่งเสริมทกัษะความเปน็ผู้น า           
มีความรับผิดชอบ ความคดิริเริ่ม รวมทั้งทกัษะทางสังคม
และการเรียนรูข้้ามวฒันธรรม 

- ทักษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีท าให้เกิดทกัษะ
ในการใช้งานและรู้ทันข้อมูลข่าวสารในปัจจบุัน 



๑๐๕ 
 

ประเด็น แนวทางการแกไ้ข 

 ส่งเสริมการจัดการเรียนรูร้ว่มกับสถานประกอบการ        
ในรูปแบบทีเ่รียกว่า สหกิจศกึษา เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างทฤษฎีและปฏิบตัิ และน าองค์ความรู้ที่ได้ศกึษา          
มาไปใช้ในการปฏิบัตงิานจรงิ โดยมีอาจารย์นเิทศสหกิจ     
และตัวแทนของสถานประกอบการประเมนิการท างาน         
ของนิสติ 

 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทีใ่ห้ผู้เรียนได้สัมผัสกับวถิีชีวติ
ความเป็นอยู่จริงของสังคม จัดให้มีการเรียนรูน้อกห้องเรียน 
เช่น ศูนย์เรียนรูชุ้มชน พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต อันน าไปสู่                  
การตั้งประเด็นปัญหาหรือค าถามต่าง ๆ และจะน าไปสู่            
การหาวธิีแก้ไขปัญหารว่มกนั 

 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ          
มีความจ าเป็นที่จะต้องมีรายวิชาที่ชว่ยส่งเสริมความรู้           
และทักษะใหแ้ก่ผู้เรียน มีการส่งเสรมิในวชิาสหกิจศึกษา            
และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เพือ่ให้บัณฑิตในอนาคต            
สามารถเปน็ผู้ประกอบการได ้

 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบการสรา้งนวัตกรรม          
และองค์ความรู้ใหม่ การจดัการเรียนรู้ที่มคีุณภาพ         
และประสบผลส าเร็จนัน้ ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้             
ที่ไดไ้ปต่อยอดและสร้างองคค์วามรู้ใหมเ่พิ่มเตมิได้ 

 มีกระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน คอื  
- อบรมให้ผูเ้รียนเข้าใจถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้             

รูปแบบต่าง ๆ ก่อนท่ีจะด าเนินการจดัการ 
- ท าให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการศึกษาทีต่นศกึษาอยู่ 
- ปลูกฝังความรับผดิชอบให้แก่ผู้เรียน ทั้งความรับผดิชอบต่อ

ตนเอง หน้าที่การงาน สังคมและประเทศชาติ 
- แก้ปญัหาผูส้ าเร็จการศึกษาออกไปไม่สูง้าน                                

ไม่ชอบท างานหนัก เนื่องจากการศึกษาไม่สร้างแรงจูงใจต่อ
การท างาน หรืออาจเป็นเพราะบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม
ไม่เอื้ออ านวยต่อการสร้างกระบวนการเรียนรูท้ี่ด ี 

 
 



๑๐๖ 
 

ประเด็น แนวทางการแกไ้ข 

- ปลูกฝังอดุมการณแ์หง่ชาติ โดยมีเป้าหมายที่ชดัเจนว่า
ต้องการพัฒนาผู้เรียนไปในทิศทางใด มีบคุลิกอย่างไร   
เพื่อแสวงหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้วา่จะต้องจดั
หลักสูตรอย่างไร ด าเนนิการจัดการเรียนรู้อย่างไร             
และมวีิธกีารประเมนิผลอย่างไร 

  ๔.๒ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส าหรับในวัยเรยีน อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
- ให้ความส าคญักับการเรียนรูข้องเด็กตั้งแต่แรกเกดิ 
- ลดขนาดห้องเรียน เน้นการจัดกิจกรรมพฒันาทกัษะ

นักเรียนดา้นต่าง ๆ 
- พัฒนาทักษะการเขียนและการใช้ภาษา ทัง้ภาษาไทย              

และภาษาองักฤษ 
- โรงเรียนสามารถใช้ต าราเรียนที่สอดคล้องกับสภาพนักเรยีน

ในพ้ืนที่ได ้โดยมีการก าหนดขอบเขตเนื้อหาของต ารา
หนังสอืที่พึงม ี

- ก าหนดวิชาพื้นฐานของหลักสูตร เพิ่มวิชาเลือก                   
ซึ่งมคีวามแตกต่างกันในแตล่ะพื้นที่ 

 ส าหรับนอกวัยเรียน 
- ส าหรบัผู้ที่จบการศกึษาระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้สามารถ

เลือกศึกษาต่อได้ คือ ๑. สายอาชีวะ ๒. สายเทคโนโลยีเฉพาะทาง 
๓. สายวชิาการ เพื่อให้นักเรยีนมีตวัเลือกในการศึกษาตอ่ 
ในสาขาทีต่ัวเองสนใจ และสามารถประกอบอาชีพได้หลงั
ส าเร็จการศึกษา 

- จัดการอบรมเปน็หลกัสูตรระยะสั้น ที่ก าหนดจ านวน  
หนว่ยกิต และสามารถเก็บไว้ในธนาคารหน่วยกิต              
ของแต่ละสถาบัน ซึง่สามารถน ามารวมกนัเพ่ือให้ครบ         
ตามจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรนั้น ๆ ได ้

- จัดการเรียนรู้แบบ online และ e-learning เพื่อให้บุคคล
ทั่วไปเข้าถึงได ้

- จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สงูอายุ จัดเปน็แบบการฝกึอาชีพเป็น
หลักสูตรระยะสั้น  

- จัดการเรียนรู้ส าหรับแรงงาน เชน่ อบรมภาษาอังกฤษ 
 



๑๐๗ 
 

ประเด็น แนวทางการแกไ้ข 

๕. การวิจัย 
  ๕.๑ ปรับโครงสร้างและองค์กร          

ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
ของประเทศ 

 

 
 หน่วยนโยบายวิจยัของประเทศ 

- ก าหนดให้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.)      
เป็นหนว่ยงานก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย             
ที่ครอบคลุมทุกมิต ิเนน้นโยบายวิจัยภาครัฐเป็นหลัก      
เชื่อมโยงกับการจดัสรรงบประมาณแผน่ดนิ                          
ให้หนว่ยจัดสรรทนุวิจัย  

- ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมแหง่ชาติ มบีทบาทในการก าหนดนโยบาย  
ที่ส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยเน้นนโยบายการวิจัยของภาคเอกชนขับเคลือ่นใหเ้กดิ
งานวิจัยและนวัตกรรมในภาคเอกชน 

 การวิจัยที่เน้นการสร้างความรู้ทั้งเชิงพ้ืนฐานและประยุกต์ 
ปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม้ีบทบาทที่ชัดเจน ไมป่ะปนกับ
ภารกิจอื่น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการวิจัยเป็นไปอย่างมีทิศทาง 
- หนว่ยให้ทุนทีเ่นน้การเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ ประกอบไปด้วยหน่วยให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร ์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หนว่ยใหทุ้น
ด้านเกษตร และหนว่ยให้ทนุด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

- หนว่ยให้ทุนทีเ่นน้การพฒันาชุมชนและสงัคมเชิงพ้ืนที ่  
เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ มีหนว่ยให้ทนุด้านการพัฒนา
ชุมชนและสงัคมเชิงพื้นที ่

- ให้งบประมาณวิจัยทัง้ ๔ หน่วยงานในลกัษณะกองทุน  
แบบครั้งละ ๕ ป ีและประเมินผลทุกปี โดยให้ทัง้ ๔ หน่วยงาน 
เป็นองค์กรอิสระขึน้ตรงกบันายกรฐัมนตรี  

 การพัฒนางานวิจัยต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
- ปรบั KPIs ของ สวทช. ทัง้ ๔ ศูนย ์และหนว่ยงานทีม่ีภารกจิ 

สอดคล้อง เน้นการพฒันาเทคโนโลยี การสรา้งต้นแบบ   
ส่งต่อใหเ้อกชนด าเนนิการเชิงพาณิชย ์

 
 



๑๐๘ 
 

ประเด็น แนวทางการแกไ้ข 

- ให้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทางในทุกภูมิภาคที่สอดคล้อง 
กับประเด็นของภูมิภาคและด าเนินการรว่มกับอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ด าเนนิการโดยมหาวิทยาลัย                
ที่มีศักยภาพ 

- เนน้การพัฒนานวตักรรมทีต่่อยอดของภาคเอกชนเปน็หลัก 
ตามทีม่หาวิทยาลัยในทีป่ระชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย 
ก าลังรเิริ่มใน ๕ ประเด็นส าคัญ คือ อาหารและเกษตร 
สังคมสูงอายุ พลังงานชวีภาพ เมืองอัจฉริยะ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

- เครือข่ายองค์กรบรหิารงานวิจยัแห่งชาต ิควรรวมทุกหนว่ยงาน 
ในระดับนโยบาย แหล่งทุน หน่วยงานที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน 
หนว่ยงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์เข้าดว้ยกัน                        
เพื่อให้เกิดการบูรณาการทีแ่ท้จริง 

 การพัฒนาชุมชนและสังคมเชิงพ้ืนที่ 
- องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องสนับสนุนทนุวิจัย                 

ในการพัฒนาชมุชนทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบ โดยท างาน
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและประชาชน และใช้งบประมาณ          
อย่างน้อยร้อยละ ๕ ในการพัฒนาท้องถิน่ดว้ยการวิจัย 

- ก าหนดใหห้นว่ยงานของรฐัในภูมิภาคและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ต้องมี KPI ในการท างานรว่มกบัสถาบัน 
การศกึษาและหน่วยวิจัยในพ้ืนที่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน ์

 บทบาทมหาวิทยาลัย 
- ใช้มหาวทิยาลัยเปน็ฐานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม 

และเนื่องจากมหาวทิยาลัยมีหลายระดบัจึงต้องเป็นประเภท
ตามความถนัด ให้มีความรับผิดชอบและเสริมการท างาน
โดยมตีัวชี้วดัแตกต่างกัน ดงันี้ 

     มหาวิทยาลัยเขม้ขน้ด้านการวิจัย เปน็แกนน าเครือข่าย 
เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ที่จ าเป็นต่อ            
การพัฒนาประเทศ 
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เนน้การวิจยัและนวตักรรม 
รวมทัง้สร้างก าลงัคนเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ 



๑๐๙ 
 

ประเด็น แนวทางการแกไ้ข 

มหาวิทยาลัยชุมชน เน้นการพัฒนาชุมชนหรอืพ้ืนที่ให้
มีศักยภาพสูงขึน้ 

- ร่วมกบัมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มชีื่อเสียงในแต่ละประเดน็ 
เพื่อให้สามารถสรา้งนวตักรรมขัน้สูงของประเทศได้ 

- ท างานร่วมกับเครือข่ายองคก์รบรหิารงานวิจัยแห่งชาต ิ 
โดยให้ก าหนดประเดน็วิจัยตามนโยบายของคณะกรรมการ
วิจัยและนวตักรรมของประเทศ 

- ดึงภาคเอกชนในพื้นที่มาลงทุนโดยใช้กลไกที่มีอยู่แล้วมา
สนับสนนุ 

- ให้เกิด innovation hubs ตามประเดน็ platform           
วาระของชาติตามความต้องการของแต่ละภูมิภาค 

- ส่งเสริมสถาบนัการเงนิและการลงทนุวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 
มาต่อยอดนวตักรรม 

- รัฐสนบัสนนุโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเปน็ เช่น อุปกรณ์ 
เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพและยังขาดแคลน                            
และออกกฎหมายสนบัสนนุการพัฒนานวตักรรม 

- ความเชี่ยวชาญของแต่ละศนูย์จะตอ้งสอดคล้องกัน                  
กับการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้ทกุภูมิภาคมีความเปน็อยู่ที่ดขีึน้ 

๕.๒ ปรับระบบงบประมาณ         
ด้านการวิจัยภาครัฐ 

 

 บทบาทของส านักงบประมาณ 
- ส านักงบประมาณท าหน้าทีจ่ัดสรรกรอบงบประมาณ           

ด้านการวิจัยภาครฐัตามเป้าของรฐับาล 
 บทบาทสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

- สภานโยบายและนวตักรรมแห่งชาต ิท าหน้าที่พิจารณา
จัดสรรงบไปสู่หน่วยงานตามเป้าหมายต่าง ๆ ในนโยบาย
วิจัยของประเทศทัง้ ๒ ดา้น คือ ดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวตักรรม และดา้นพัฒนาชุมชน                     
และสังคมเชงิพื้นที ่

๕.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนส าคัญต่อการปฏิรูป    
ระบบวิจัยของประเทศ 

 

 การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่รัฐสนับสนุนทุนวิจัย 
ให้สามารถเปน็เจ้าของสทิธบิัตรและอนุสิทธิบตัรได้                   
เพื่อเพ่ิมการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์

 
 



๑๑๐ 
 

ประเด็น แนวทางการแกไ้ข 

 ระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ ก าหนดนโยบายใหห้นว่ยงาน
ภาครัฐจดัซือ้จัดจ้างผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรือนวตักรรม
โดยวธิีพิเศษเพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนการพฒันางานวจิัย 
และนวตักรรมของประเทศ 

 ปฏิรูปมาตรการและระบบสนับสนุน  
- การปฏิรปูกระบวนการทีเ่กีย่วข้องกับการรับรองมาตรฐาน

หรือคุณภาพผลติภัณฑ์ให้มคีวามสะดวกรวดเรว็ 
- การปฏิรปูกระบวนการด้านการจดทะเบียนทรัพย์สนิ          

ทางปัญญา 
- การยกเว้นภาษนี าเข้าวัสดแุละอุปกรณ์การวิจัย 
- การเร่งกระบวนการการพิจารณาผลติภัณฑ์นวตักรรม          

ที่ขึ้นทะเบียน 
๖. การกระจายโอกาสและลด           

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๖.๑ ความเหลื่อมล้ า 

 

 
 ความเหลือ่มล้ าด้านการจัดการศกึษา 

- ปรับปรุงหลักสตูร วธิีการสอน เช่น จดัการเรียนการสอน
แบบทวิภาษา หรือ พหุภาษา ซึ่งใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาแม่ 
ของผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่สังคมที่ดี ทัง้ดา้นการด ารงชีวติ 
เศรษฐกิจ ความหลากหลายของภาษา ภูมิปญัญา          
และวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

- ขยายโอกาสทางการศกึษาให้นักเรียนในพื้นที่ได้รบั
การศกึษาทุกระดับและสามารถเชือ่มโยงไปสูอ่าชีพได ้

- เพิ่มโอกาสให้ครแูละนักเรียนจากในพ้ืนที่ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณก์บัสังคมเรียนรู้นอกพื้นที่ 

- พัฒนาและผลติครูทีม่ีศักยภาพสูงและมีความเชี่ยวชาญ  
ในการพัฒนาเด็ก 

- ส่งเสริมให้เกดิการศึกษา หรอืมหาวิทยาลัยกลุม่ใหม่                
ที่เน้นศิลปศาสตร์หรอืศิลปวทิยาศาสตร์                   
เพื่อสังคมพหุลกัษณ์และพหวุัฒนธรรม 

- ขยายความรว่มมอืทางการศกึษาระหวา่งโรงเรียน วิทยาลัย
ชุมชน หรอื สถาบนัการศึกษาขั้นสูงที่อยู่ในพื้นที่             
กับนอกพื้นที่ในไทยและภูมภิาคอาเซียน 
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- พัฒนาทางวิชาการ การประกอบอาชีพ และการท า 
physical mobility ให้เดก็และเยาวชนได้ออกพ้ืนที่        
ทั้งกายภาพและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ             
และการเข้าพ้ืนทีข่องเด็กและเยาวชนจากภายนอก 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ               
หรือวิสาหกิจชุมชนใหม่ในพื้นที่แบบครบวงจร 

- พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือให้เกิดสงัคมเรียนรู้         
ที่เชื่อมต่อกับภายนอก 

- ส่งเสริมให้เกดิเครือขา่ยเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต               
และสังคมที่สงบสุขอย่างเปน็ระบบแบบครบวงจร 

- จัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย             
ในทุกชุมชนรวมทั้งพัฒนาครูการศึกษานอกระบบ 

- ก าหนดนโยบายให้สถาบันอดุมศกึษาตอ้งท าหน้าที่
ช่วยเหลอืและสนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 

 ความเหลือ่มล้ าจากรายได ้
- จัดทุนการศกึษาให้ในทกุระดับการศกึษา 
- ปรับการศกึษาทุกระดับใหม้คีวามยดืหยุน่และเอื้อให้              

ผู้ศึกษาทุกกลุ่ม 
- อุดมศกึษาควรจดัหลกัสูตรแบบ module ให้มีการสะสมเครดิต 

(credit bank) ไดต้ลอดการเรียนรู ้และสามารถเทียบโอน
หนว่ยกิตเพื่อให้ได้วฒุิบตัรหรือปรญิญาได ้

 ความเหลือ่มล้ าทางการศกึษาของผู้พิการ 
- เปิดรับคนพิการทกุประเภทเข้าเรียนในสถาบนัอุดมศึกษา 
- สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งตอ้งจัดตั้ง DSS center            

เพื่อรองรบันกัศึกษาพิการ 
 ความเหลือ่มล้ าในการจดัสรรงบประมาณและการบรหิาร

จัดการทางการศกึษา 
- รัฐควรวิเคราะห์และสนบัสนนุงบประมาณเพื่อกระจาย

โอกาสทางการศึกษา 
- เลือกผู้บริหารที่ดมีีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ            

และต้องมวีิสัยทัศน์ในการกระจายโอกาส 
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- แก้ไขความเหลื่อมล้ าของจ านวนคร ูและครูทีม่ีอยู่             
ก็ต้องท าหน้าที่อืน่ นอกจากการจดัการเรียนการสอน 

- สนับสนนุให้ผู้เรียนได้เข้าเรยีนในสถานศึกษาใกล้บ้าน        
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 

 ความเหลือ่มล้ าในการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
- ควรกระจายอ านาจให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการจดัการเรยีน

การสอนในโรงเรียนขนาดเลก็มากขึ้น 
- สนับสนนุการศึกษาท้องถิ่นและใหโ้อกาสทางการศกึษา 
- บริหารจัดการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการ

กระจายอ านาจทางการศกึษาสู่ท้องถิน่ 
- สร้างเครือข่ายเชิงพืน้ที่ หรือเครือข่ายท างานเชงิประเด็น

เพื่อพัฒนาพ้ืนที่ทัง้ดา้นการศึกษา การประกอบอาชีพ 
การพัฒนาและสรา้งวิสาหกจิชุมชน 

๖.๒ การช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ   เพิ่มอัตราการลดหย่อนภาษใีห้ผู้บริจาคทางการศกึษา 
- นิติบุคคล จากเดมิร้อยละ ๒ เปน็ร้อยละ ๘ ของก าไรสทุธ ิ
- บุคคลธรรมดา จากเดิมร้อยละ ๑๐ เป็นรอ้ยละ ๔๐         

ของเงินไดห้ลังหกัค่าใช้จ่ายและคา่ลดหย่อน 
 องค์กรหรอืหน่วยงานทีป่ระสบภาวะขาดทุนในปีนัน้ ๆ 

สามารถสะสมไวเ้พื่อบริจาคทางการศึกษาได้ในปีถดัไป 
 หากบคุคล หนว่ยงาน หรือองค์กรใดที่บริจาคทางการศกึษา 

หรือด าเนินการที่เอื้อประโยชน์ต่อการจดัการศกึษา                   
ควรต้องไดร้ับการยกเวน้ภาษีด้วย 

๗. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           
เพ่ือการสื่อสาร 
๗.๑ แนวทางการก าหนดนโยบาย

และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 

 
 
 ก าหนดนโยบายของผูอ้ านวยการโรงเรียน ซึ่งมีความส าคัญ

อย่างมากในการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ          
เพื่อการศกึษาไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน และพฒันาวิชาชีพ
ส าหรบัครแูละอาจารย ์ผู้น าของโรงเรียนสามารถที่จะจดัท า
แผนยุทธศาสตรด์้านไอซีทีของโรงเรียนและช่วยแกไ้ข
อุปสรรคที่พบในการท างาน 

 รัฐบาลจะตอ้งก าหนดนโยบาย ปรบัยุทธศาสตร์และเรง่รัด
ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ภายใต ้ 
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 “กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT2020) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓” ให้ส าเร็จลุล่วง     
โดยเฉพาะในสว่นของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที         
ที่เป็นอนิเทอร์เนต็ความเรว็สูงหรือการสือ่สารรูปแบบอืน่           
ที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย กระจายอย่างทั่วถึง 
และสามารถรองรับกับความต้องการของภาคส่วนตา่ง ๆ ได้ 
พร้อมทั้งพัฒนาทรัพยากรบคุคล ต่อไปนี ้

- เสริมศกัยภาพผู้เรียนด้วยไอซีท ี
- เสริมศกัยภาพผู้สอนดว้ยการใช้ไอซที ี
- เสริมศกัยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการใชไ้อซีที 
- เตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์ 
- ส่งเสริมการใชไ้อซีทีให้แพรห่ลายในชุมชน 

  ๗.๒ โครงการจัดตั้งหน่วยงาน          
        ที่ดูแลรับผิดชอบด้าน         
        เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
        ของประเทศ 
 

 เชื่อมโยงโครงขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการโครงขา่ย               
การบ ารุงรักษาโครงข่าย 

 รวบรวมและบรหิารจดัการเนื้อหาเพื่อการเรียนการสอน        
และการวจิัยในรูปแบบของดิจิทัลไฟล์ 

 รวบรวมวารสารออนไลน ์ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้สถาบนัอดุมศกึษาได้ใช้งาน 

 สนับสนนุการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การก าหนดรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ที่เป็นมาตรฐาน การตรวจสอบ                    
การคดัลอกวิทยานิพนธ ์การจัดเก็บวทิยานิพนธ์                             
ในรูปของดิจิทัลไฟล์ 

 เป็นแหลง่สืบคน้ทรัพยากรกลางของประเทศ ผ่านระบบ
ห้องสมดุ และอ านวยความสะดวกในการสืบค้น ยืม               
และใช้หนังสือร่วมกนัระหวา่งห้องสมดุแต่ละแหง่ได้ 

 พัฒนาโครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย รวบรวมบทเรยีน
ทั่วไปตั้งแต่อนบุาลจนถึงระดับอดุมศกึษาและใช้งาน                  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เว้นแตน่ ามาเพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒกิารศึกษา
ระดบัปริญญา 
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 ส่งเสริมให้สถาบันอดุมศึกษาสร้างบทเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
ของ MOOC เพื่อการใช้ประโยชน์รว่มกัน 

 จัดอบรมให้กบัผู้ดแูลรบัผิดชอบทางด้านเครอืข่าย การบริหาร
จัดการเครอืข่าย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างตอ่เนื่อง 

   ๗.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 รัฐบาลต้องเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สมบูรณ์ไปยังโรงเรียนตา่ง ๆ เพื่อเพ่ิมโอกาส      
ในการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารด้านการเรียนและยกระดับ
คุณภาพการศกึษาของประเทศให้มากขึ้น 

   ๗.๔ หลักสูตรและการประเมินผล 
 

 หลักสตูร 
- มีการเรียนการสอนภายใตห้ลักการของ e-learning        

ให้สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีและนวตักรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
- การเรียนการสอนจะยังคงใช้ห้องเรียนเป็นแหลง่เรียนรู ้ 
- เป็นสถานทีแ่ลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียน คร ูอาจารย์ 

ขณะที่การเรียนรู้ในแบบ e-learning ผ่านทาง World 
Wide Web ผู้เรียนจะเปน็การค้นหาความรูด้้วยตนเอง 

- ผู้เรียนสามารถเขา้ถึงแหลง่ข้อมูลมากมายทีม่ีอยู่ทั่วโลก         
โดยไร้ขอบเขตจ ากัด 

- กระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดระบบการเรียนรู้                   
ที่อ านวยความสะดวกให้ผู้สอนและผู้เรียนมีอิสระ             
จากปัญหาการจดัตารางเรียนตารางสอน                            
ผู้เรียนจะมีอิสระในการเรียนดว้ยตวัเองและผู้สอน          
จะปรบัเปลี่ยนบทบาทจากผูบ้อกและผู้ถา่ยทอดมาเปน็            
ผู้ให้ค าแนะน าหรือใหค้ าปรกึษาแทน 

 การประเมินการเรียนรู้ 
- ต้องเปิดโอกาสให้ผู้สอนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักเรียนดว้ยวธิีที่หลากหลายขึ้นอยู่กบัเทคนิคและวิธีการ
เรียนการสอนของครหูรืออาจารย์ที่เลือกใช ้

๗.๕ การพัฒนาบุคคล  พัฒนาครูและอาจารย์ ใหม้กีารปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน
การสอนและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

 พัฒนาเจา้หน้าที่ที่รบัผิดชอบดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   ๗.๖ สื่อการเรียนรู้  สือ่การเรียนการสอนจะท าหน้าที่เปน็ตัวกลางหรือเครื่องมือ       
ที่บอกกล่าวเรื่องราว ข้อมูล จากผู้สอนไปยังผูเ้รียน                
ท าให้การเรียนรู้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์              
หรือจดุมุ่งหมาย 

๗.๗ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 

 รัฐบาลควรส่งเสริมใหม้หาวทิยาลัยของรฐัและเอกชน           
เข้ามามีส่วนรว่มในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน              
พัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัฒนา                 
การเรียนรู้ทีเ่หมาะสม อบรมและพฒันาบุคลากร                    
ทางการศึกษาตลอดจนเจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ในขณะเดียวกนัส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ได้จัดกลุ่มอดุมศกึษา
ออกเปน็ ๙ เครือข่าย กระจายตามภูมิภาคตา่ง ๆ                     
และมมีหาวิทยาลัยหลักในพ้ืนที่ ท าหนา้ที่เปน็แม่ข่าย                         
มีการกระจายอ านาจการด าเนินงานลงไปยงัพื้นที่                     
ซึ่งทางส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา คาดหวงัว่า
เครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นนี้ จะเปน็กลไกหลักในการพัฒนา
อุดมศกึษาด้วยกนัให้มมีาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง             
การพัฒนาชุมชนท้องถิน่ใหต้รงกับความต้องการของพ้ืนที่ 
เพื่อความเปน็อยู่ของประชาชนและชุมชนเข้มแข็งในที่สดุ 

๗.๘ แนวทางการด าเนินงาน             
ของหน่วยงานภายใต้โครงการ 
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา 
การศึกษา 

 ยกฐานะ “ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศกึษา” ให้เป็นหนว่ยงานในก ากบัของส านกังานคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษา เพื่อบุคลากรจะไดม้ีสถานะเปน็พนักงาน        
ของหนว่ยงานแทนการจ้างเหมาโดยอาศัยสัญญาจ้างต่อปี             
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

 ประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนนุการด าเนนิการ 
“เครือข่ายงานวิจัยของประเทศ” ให้มากขึ้น ทั้งนี้ เครือข่าย
เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาและการวิจัยนัน้ได้มีการด าเนินการ
แล้วทัว่โลก แต่ประเทศไทยยังไม่มเีครือข่ายส าหรับรองรับ
งานวิจัยขนาดใหญ ่
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 แกไ้ขปญัหาความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานระหวา่งส านักงาน 
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา                
และศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการสรา้ง   
จุดเชื่อมตอ่เพ่ือใหเ้กดิการรวมโครงข่ายเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ซึ่งจะเป็นสว่นช่วยส่งเสริมให้เกดิคุณภาพในการด าเนนิ
โครงการเครอืข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา          
และแก้ปญัหาความซ้ าซอ้นในการใช้จา่ยงบประมาณ 

๘. การบริหารจดัการ งบประมาณ
และทรัพยากร 
๘.๑ จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา 

 

 
 
 ผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอดุมศึกษาจะมี

แนวทางด าเนินการ เขา้ใจ บริหารจัดการและแกไ้ขปัญหา 
 ผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการอดุมศกึษาควรมกีารสรรหา

จากผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม ซึง่อย่างน้อยตอ้งผ่านการเป็น
อธิการบดีมาแล้ว เพ่ือเขา้ใจและเข้าถงึการบรหิารจัดการ 

 ต้องก าหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการทีช่ัดเจนขึน้         
และพัฒนานวตักรรม ซึ่งถ้ามีรัฐบาลหรือรฐัมนตรเีข้ามาก ากับ 
ดูแลก็สามารถน าประเทศสูก่ารแข่งขัน หรือ Thailand 4.0 

 ต้องท าให้วฒันธรรมการด าเนินงานขั้นพ้ืนฐาน การบูรณาการ 
มีประสิทธิภาพ และอิสระคล่องตวัเอื้ออาทรกนัมากยิ่งขึน้ 

 ตอ้งท าให้เกดิจุดสมดุลระหวา่งเสรีภาพทางวิชาการ                
และการก ากับดูแลมาตรฐานอุดมศึกษา 

 ควรปรับปรุงโครงสรา้งของคณะกรรมการการอดุมศึกษา          
ให้สามารถท าหน้าทีร่่วมในการแก้ปญัหาไดต้ามระบบควบคมุ        
ที่ก าหนดไว ้
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๘.๒ การบริหารงานในมหาวิทยาลัย  
หรือสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
๘.๓ งบประมาณ 

 ผู้ที่เข้ามาเปน็กรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาทุกประเภท
ควรผ่านการอบรมหลักสตูรการเป็นกรรมการสภาสถาบนั 
อุดมศกึษา 

 กรรมการสภาสถาบนัอดุมศกึษาไมค่วรมีนกัการเมืองท้องถิ่น
เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะจะท าให้วตัถุประสงค์การด าเนนิงาน
แตกต่างกนั 

 จัดท าแนวปฏิบตัิระหว่างกรรมการสภาสถาบันอดุมศึกษา 
กับอธกิารบดีให้สามารถท างานรว่มกนัได้อย่างเหมาะสม 

 ควรมีกฎหมายว่าดว้ยการอดุมศกึษาแห่งชาติเป็นหลัก            
ที่จะใช้ในการบรหิารสถาบนัอุดมศกึษาทั้งหมดของประเทศ 

 ส าหรบัผู้บรหิาร ควรใหร้ะบบราชการหันมาให้ความส าคัญ
บ้าง มิใช่มองว่าผูบ้ริหารจะกลั่นแกล้งผู้ใตบ้ังคบับญัชา          
หรือมีผลประโยชน์จากการเป็นผู้บริหารมากมาย 

 จัดปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ และอบรมให้ความรูบุ้คลากรเก่า
เป็นประจ า เพื่อชีแ้จงหน้าทีค่วามรับผดิชอบ                    
และความก้าวหน้าตา่ง ๆ ทีเ่กี่ยวพันกบัการปฏิบตัิงาน 

 ควรใหห้นว่ยงานที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณและสถาบัน 
วิเคราะห์งบประมาณประจ ารัฐสภา เข้ามามีสว่นร่วม            
ในการพิจารณางบประมาณก่อนที่จะน าเสนอคณะรฐัมนตรี
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 ด าเนินการแก้ให้ระบบการจดัสรรงบประมาณ โดยไม่ควรให้
อ านาจในการจดัสรรงบประมาณอยู่ที่บุคคลหนึ่งบคุคลใด 
หรือกลุม่หนึ่งกลุม่ใดโดยเฉพาะ 

 ควรจดัสรรงบประมาณโดยหลัก performance – based 
ที่บ่งชีด้้วยการวดัผลสัมฤทธิด์้านคุณภาพ 

 ควรจดังบประมาณในส่วนทีไ่ม่ใช่ภารกิจการเรียนการสอน
แยกออกมาเป็นพิเศษ เพ่ือให้แต่ละสถาบนัได้เสนอโครงการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มาของบประมาณตอ่ไป 

 




