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บทความบริหาร (Executive Report) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2551-2565 

 

เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที ่2  เมื่อส้ินสุดแผนในป พ.ศ.2565 คือ การ 

“ยกระดับคุณภาพอุดมศกึษาไทย  เพือ่ผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรบังานทีเ่กิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศในโลกาภิวตัน สนับสนนุการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถ่ินไทย  โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขาย

อุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย  และเอกภาพเชิงระบบ”  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะฉบับที่สองครอบคลุมชวงเวลา 15 ป   ระหวางพ.ศ.2551 – 2565  
จัดทําโดยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  ภายใตการกํากับของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา(กกอ.) และสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใตมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวทิยาลัย  ตามนโยบาย

ของรัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ  กรอบแผนอุดมศึกษาเกิดจากการสังเคราะห  วิเคราะห  ขอมูล

ความคิดเหน็ที่ไดจากการประชุมระดมสมองประมาณหนึ่งรอยคร้ังระหวางผูมีสวนเกี่ยวของทัง้จาก

หนวยงานรัฐ  การวางแผน  การจัดทรัพยากร  และการศึกษา ไดปรึกษากับภาคการผลิตและบริการ  กลุม

ประชาสังคม  เยาวชนนิสิตนกัศึกษา  สถาบันอุดมศึกษารวมถึงวิทยาลัยชุมชน  มีการสัมภาษณผูรู  ผูนาํ

ทางการเมืองระดับประเทศ  ผูนําองคกรปกครองทองถิ่น  ศึกษาเอกสารวิชาการ  และทําวิจัยเพิ่มเติม   

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่สองน้ี  ออกแบบโดยคํานงึถงึมติิบูรณาการและองครวม

ของการพฒันาอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางยทุธศาสตร(Strategic direction)  สาระหลักมีสองสวน สวน

แรกเปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเรา  สงผลกระทบตอมนษุยและ

โลก ประเทศไทย  จนถึงอุดมศึกษา  สวนสองเปนปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา  ภาพฉายปจจุบันและ

อนาคต(scenario)มี 7 เร่ืองคือ ความเปล่ียนแปลงดานประชากร  พลังงานและส่ิงแวดลอม  การมีงานทํา

และตลาดแรงงานในอนาคต  การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง  การกระจาย อํานาจการปกครอง   

เยาวชนไทย นกัศึกษาไทย  และบัณฑิตในอนาคต  และเศรษฐกิจพอเพียง   ปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา

ไดพิจารณา 9 ประเด็น ไดแก  รอยตอกับการศึกษาระดับอ่ืน  การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน  ธรรมาภิ

บาลและการบริหารจัดการ  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  การเงนิอุดมศึกษา  
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  เครือขายอุดมศึกษา  การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต  และโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู 
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ความเปล่ียนแปลงดานประชากร  ประชากรไทยยังเพิ่มข้ึนตอไปอยางชาๆ  จํานวนเด็ก

และเยาวชนทีล่ดลง  อัตราการปนผลประชากรที่จะหมดไป  และผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึนตอเนื่อง  ภาพฉาย

ดังกลาวช้ีใหอุดมศึกษาโดยเฉพาะสําหรับประชากรวยัอุดมศึกษา 18-22 ป  ตองลดการขยายตัวอยางไมมี
จุดส้ินสุดเชนหลายทศวรรษที่ผานมา โดยเนนคุณภาพ  อุดมศึกษาตองเพิ่มบทบาทดานการเพิ่มผลิตภาพ

เศรษฐกิจของกลุมวัยทาํงาน  เนนการศึกษาตอเนื่องเพือ่รองรับการเปล่ียนงานและอาชีพ  การเกิดอาชีพ

ใหม  อุดมศึกษาตองสงเสริมผูสูงอายุใหยงัมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic 

productivity)   พลังงานและส่ิงแวดลอม เปนปญหารวมของทุกประเทศ  ประเทศไทยพ่ึงพงิพลังงาน

นําเขาสูง  สงผลตอเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากราคาพลงังานโดยเฉพาะน้าํมนัเพิม่ข้ึนตอเนื่องและจะไม

ถูกลง การใชพลังงานจากฟอสซิลสรางปญหาเรือนกระจก  สงผลตอความอยูรอดของมนุษยชาติ  

อุดมศึกษาตองสรางความตระหนกัการอนรัุกษพลังงาน  ส่ิงแวดลอม  และทรัพยากรธรรมชาติ  ใน

การศึกษาทกุระดับและในหมูประชาชน  ผลิตบัณฑิตและความรูลึกดานการอนุรักษและจัดการพลังงาน  

พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ และพลังงานทางเลือก  ทํางานกับภาคการผลิตเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน  เรงเราความเขาใจสาธารณะ  จนถงึการสรางคนและองคความรูดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน  น้าํ  ปาไม  ระบบนิเวศ    

ในสวนการมงีานทําและตลาดแรงงานในอนาคต มี 4 ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอ
ตลาดแรงงาน ไดแก  โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน  ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  
และโลกสารสนเทศ  การเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนตอเนื่องคือภาคบริการและ

ภาคอุตสาหกรรมเติบโตมาก  สําคัญทัง้การจางงานและผลผลิตในรายไดประชาชาติ  อุดมศึกษาตอง

ทํางานกับภาคการผลิตจริง  จําแนกบทบาทความสําคัญของกลไกทีขั่บดันระบบเศรษฐกิจทัง้ผูประการ

ขนาดเล็ก  SME  ธุรกิจของครอบครัวกลุมสําคัญ  บริษทัขามชาติ   เพื่อใหโจทยชัดและสรางผลงานได

ชัดเจน  อุดมศึกษาตองทํางานทัง้กับอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุมอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่เชนนิคม

อุตสาหกรรม  ผลิตบัณฑิต  ฝกอบรมและเพิ่มผลิตภาพในลักษณะdemand led   ทํางานกบัหนวยงาน
วางแผนและภาคการผลิตเพือ่ผลักอุตสาหกรรมความรู วิเคราะหและชักนําภาคบริการใหมที่สําคัญจาก
การพิจารณาหวงโซมูลคาของบริการแตละประเภท   ความรูและเทคโนโลยีที่ใชในแตละหวงโซ  ภาค

เกษตรแมจะลดสัดสวนในรายไดประชาชาติ  แตคนยงัอยูภาคเกษตรในสัดสวนที่สูง   มีแรงงานออกจาก

ภาคเกษตรปละนับหมื่นคน  เปนกระแสทีย่ากที่จะหยุดยั้งและหวนกลับ  แตประเทศไทยตองยนืหยัดให

ภาคเกษตรรองรับคนที่อยูในภาคเกษตรใหอยูไดและอยูไดดีข้ึน   อุดมศึกษาตองชวยเตรียมความรูและ

สรางทกัษะใหแรงงานที่ออกจากภาคเกษตรจนถึงระดับหนึ่งกอนเขาสูภาคการผลิต  สรางมูลคาเพิ่มและ

ความสําคัญของระบบเกษตรทั้งเกษตรน้ําฝนเกษตรกาวหนา  เนนความสําคัญของภาคเกษตรตอความ

มั่นคงทางอาหาร(Food security)ในระดับครอบครัว  ชุมชน พื้นที่ และประเทศ  เปนผูรูผูเลนสําคัญดาน

อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร  ในสวนโลกาภิวัตน อุดมศึกษาจะถูกกระทบและมี
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ทั้งโอกาสที่จะเติบโตจากโลกาภิวัตนและการเปดเสรีทางบริการการศึกษา โดยเฉพาะตามขอตกลงของ

WTO  ขอตกลงพหุภาคี และทวิภาคี   จากการที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ที่
พลเมืองสวนใหญเปนมุสลิมและพูดภาษาบาฮาสาอินโดนีเซีย  อุดมศึกษาไทยสามารถวางตําแหนงผูเลน

หลักในอาเซียนไดโดยการดูตนแบบจากประชาคมยุโรป เชน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิด

มาตรฐานการศึกษาและปริญญาที่ยอมรับรวมกนัได (Mutual recognition)  อุดมศึกษาไทยตองเตรียม

ความพรอมสําหรับ “ศตวรรษแหงเอเซีย”  ที่จีนและอินเดียเปนผูเลนสําคัญ   ตระหนกัวา ความ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นาํมาซ่ึง “ผลิตภาพ” (Productivity) และ“นวัตกรรม”  (Innovation) ใน

กระบวนการผลิตสินคาและบริการ  เรียนรูจากนักคิดอนาคต (Futurists) ตอเทคโนโลยีที่มองไมเหน็ในวันนี ้  
หนวยงานท่ีสําคัญของรัฐไดรวมกับภาคเอกชนกําหนดแผนยุทธศาสตรดานวทิยาศาสตรเทคโนโลยี   

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่อุดมศึกษาเขาไปเปนผูเลนสําคัญ   โลกยุคสารสนเทศ เปนสังคมไรพรมแดน   
เกิดการจางงานและความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ  การเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูกระทาํไดงาย  
เทคโนโลยีแพรกระจายอยางกวางขวาง โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ี  มนีวัตกรรมและตลาด 

แรงงานใหม ๆ ที่มมีูลคาเพิ่มและมูลคาสูง บนฐานของนวัตกรรม  ทรัพยากรมนุษย โครงสรางพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

การกระจายอํานาจการปกครอง เปนภาพฉายทีสํ่าคัญที่ประเทศไทยไมมีประสบการณ

มาก  แตจะเพิม่ความสําคัญตอความเปนไปและความเปนอยูของบานเมืองในอนาคตอยางสูง   
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ.2534ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการปกครองสู
ทองถิน่ โดยมีแนวทางการกระจายอํานาจประกอบดวยการถายโอนภารกิจ  การกระจายอํานาจการเงนิ  
การถายโอนบุคลากร การพฒันาระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชน  การปรับปรุงการ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ  การกํากับดูแลการ

ถายโอนภารกจิ  และการสรางระบบประกนัคุณภาพบริการสาธารณะ  อปท. ตองการการสนับสนนุ  ความ

เชี่ยวชาญในการติดต้ังระบบ  การจัดการความรู   การฝกอบรมและยกระดับความสามารถของบุคลากร 
เปนตน  นอกจากน้ี  ทองถิน่ยงัมีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากสวนกลาง  และมีรายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีคาบํารุง และคาธรรมเนียม  การที่อุดมศึกษาทํางานกบัทองถิน่จะเสริมภารกจิหลักหนึง่ของ

อุดมศึกษาคือการบริการสังคมใหโดดเดน  รองรับเหตุผลของการจัดต้ังและการสงเสริมสถาบันอุดมศึกษา

บางกลุมที่อยูในภูมิภาคและทองถิ่น  งบประมาณอปท.เปนแหลงรายไดที่จะเพิ่มความสําคัญ

สถาบันอุดมศึกษาในพืน้ที ่ในการทํางานกบัอปท.  อุดมศึกษาควรรวมตัวทํางานเปนเครือขายพื้นที(่เชิงภูมิ

สังคมและเขตการปกครอง)และเครือขายเชิงประเด็น  เพราะโจทยทองถิน่เปนโจทยบูรณาการ  ตองการ

ความรูหลายระดับหลากสาขา  การทาํงานตองการมวลวิกฤติทั้งฝายอุปสงคและอุปทาน  ประเด็นหลักที่
เปนเร่ืองใหมทาทายอุดมศึกษาไทยคือ  การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง เราเห็นวาการ
ตอสูโดยใชกําลังทหารดวยกองทัพ  โดยรวมยุติไปพรอมกับการจบลงของสงครามโลกคร้ังที่สองเมือ่กลาง
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ทศวรรษ 1940 และการยุติสงครามเยน็ที่ทาํโดยตัวแทนอีกสามทศวรรษตอมา  สงครามสมัยใหมเปนการ

ตอสูระหวางประชาชน ไรรูปแบบสงครามและภาพศัตรูชัดเจน  ความขัดแยงและความรุนแรงในโลก

กระทบประเทศไทยมากบางนอยบาง  ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตระเบิดข้ึนในป พ.ศ. 2547  

หลังจากมเีหตุการณรุนแรงระดับเล็กตอเนือ่งมาหลายสิบป  ดวยปจจยัภายในที่สะสมมาหลายรอยป  ผสม
กับการนําเขาวิธีการทารุณโหดรายเพื่อแยกสามจังหวัดภาคใต  รัฐกําลังแกปญหาดวยความเด็ดขาดใน

เบ้ืองตน  สรางการเขาถึงเขาใจ  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในปจจุบัน  ควบคูกับการสรางความ

เขาใจและโอกาสอยางถาวรในอนาคตดวยการศึกษา   ทั้งนี้อุดมศึกษาจะเปนปจจัยช้ีขาดในระยะกลาง
และยาว 

ทุกประเทศใหความสําคัญตอเด็กและเยาวชนของตนเอง  ผูไดรับผลโดยตรงของแผนอุดมศึกษา

ระยะยาวคือ  เยาวชนไทย นักศึกษาไทย  และบัณฑิตในอนาคต   เด็กเยาวชนและนักศึกษาใน

วันนี้เปล่ียนแปลงทัง้ในมิติการใชชีวิต  การเรียนรู  ครอบครัว ตลอดจนภาวะเส่ียงตาง ๆ  สะทอนถึง

แนวโนมของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทนัสมัยทั้งปวง (Post-industrial / Post-modern) มี
สัญญาณชี้การเปล่ียนแปลงชีวิตงานของบัณฑิตในอนาคตที่แตกตางจากปจจุบัน อาทิเชน การทํางานโดย

มีหลายอาชีพทั้งตลอดชวงอายุ  การทํางานไรสังกัด (Freelance)  ความเส่ียงตอรายไดไมแนนอน การจับคู

ผูรวมงานและเปล่ียนผูรวมงาน เปนตน  มคีวามไมสอดคลองกัน (Mismatch) ระหวางการศึกษาและทักษะ
อาชีพที่พงึประสงคในอนาคต  นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรแลว  ความสามารถที่สําคัญไมยิ่ง
หยอนจะเกีย่วกับทักษะการส่ือสาร การทาํงานเปนหมูคณะ  การแกปญหา  การรับความเส่ียง  การ

ออกแบบและความสรางสรรค  ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอผูอ่ืน การเรียนรูอยางตอเนื่อง การ
บริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม อุดมศึกษาควรเพิ่มพืน้ที่การเรียนรูของเยาวชนและนกัศึกษาใน

แบบของทักษะชีวิต  ทักษะสังคม (Socialization)  สมรรถนะพื้นฐานรวม(Base line competencies)ที่ขามพน

ความรูวิชาการที่เปนแทง  ความรูและความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝงตัว (Tacit knowledge and ability) ที่
หาไมไดจากการเรียนการสอนในหองที่ขาดปฏิสัมพันธ   สรางความพรอมเพื่อเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑิต
ในสภาวะโลกา  ภิวัตนดานภาษาและวัฒนธรรม  รูและเห็นคุณคาของพหุลักษณพหวุัฒนธรรม  เพิม่

mobilityและความหลากหลาย(diversity)ของนักศึกษาตางวยั   ตางภูมิหลังวัฒนธรรมและสังคม  ตาง

เผาพนัธุ  รวมถึงอาจารย  การแลกเปล่ียนและหลักสูตรสองภาษาจะเปนกลไกสําคัญ  อุดมศึกษาพงึจัดให

มีการศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร” (Liberal Arts Education) ในยุค Post Modern-Post 

Industrialization  ทั้งนีห้มายรวมทัง้สาระแหงศาสตรและกระบวนการแหงศาสตร  เรียนรูบนฐานการ

ทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based / Community-based education) เชน 

Internship/Apprenticeshipในภาคการผลิตและภาคสังคม สหกจิศึกษา(Co-operative education), ทักษะ

วิศวกรรม(Engineering practice school)    เศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนชาวไทยไดรับพระราชทาน
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จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวันั้น    สถาบันอุดมศึกษายังเขาใจและปฏิบัติเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงใน
ข้ันเร่ิมตน  อุดมศึกษาควรเปนผูนาํใหวิเคราะหไดปฏิบัติได  บนฐานทรัพยากรภูมสัิงคม สรางความรูใหม

เกิดผลเปนรูปธรรมทั้งระดับปจเจก ครอบครัว  ชุมชน  พื้นที่(กายภาพ  การปกครอง และภูมิ

สังคม)  องคกร  ภาคการผลิต   

 ตามทีก่ลาวแลว  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมีมิติบูรณาการและองครวมการพัฒนา  จึง

พิจารณาปจจยัที่เกี่ยวของและปจจัยภายในอุดมศึกษาเอง  ปจจัยแรกคือรอยตอกับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และการอาชีวศึกษา  หลักฐานเชิงประจกัษและแนวโนมนาเปนหวงคือ นักเรียนมธัยมที่

เปนตัวปอนอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมตํ่าลง  ดูจากสัมฤทธิผลการศึกษา  จนถึงความสามารถ

พื้นฐานการอานภาษาไทยซึ่งเปนฐานของการเรียนรูวิชาการ  ทุกคนตระหนักวาคุณภาพนกัเรียนตกตํ่า

เปนผลจากคุณภาพของครู   เกี่ยวพนัไปถึงสถานภาพท่ีตํ่าของครูทาํใหไมมีนกัเรียนเกงเปนครู  

หมุนเวียนเปนวัฏจักรที่ตองแกใหได  นอกจากนัน้คานิยมดานปริญญาทําใหมีผูเรียนอาชีวศึกษานอยลง

เปนลําดับทั้งที่แรงงานระดับกลางจําเปนยิ่งในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิประเทศ   ทั้งนี้รัฐตองจริงจงักับ

การจัดการเร่ืองคุณภาพการศึกษาข้ันพืน้ฐานโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  เขมขนกับ

อาชีวศึกษา  อุดมศึกษาเองตองใหเวลากบัการศึกษาข้ันพืน้ฐานและอาชีวศึกษาสามเร่ือง  เร่ืองแรกคือ

พัฒนาและสรางครูคุณภาพสูงซ่ึงเปนตัวคูณ(Multiplier)  ทําใหมีคนเกงมาเรียนครู  โดยมีการ

ทบทวนการผลิตครูนอกจากระบบ 5 ป  ครูมัธยมศึกษาและครูชางเทคนิคตองมีฐานแนนทางวิชาการ  
ทั้งฝกสอน  รวมทั้งฝกทกัษะจริงในสถานประกอบการสําหรับครูชางเทคนิคที่อาจตองการเวลาเพิ่ม

มากกวาหนึ่งป  เร่ืองสองคือการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษซึ่งเปนเสมือนหวัรถจักรสําหรับ

ประเทศในอนาคต  เร่ืองสามคืออุดมศึกษาตองเปดโอกาสใหผูจบอาชีวศกึษาและกําลงัทํางาน

สามารถเขาศึกษาตอในอุดมศึกษาไดดวยความยดืหยุน  ประกอบอาชีพตอไป  ไมตองทิ้งงานทิ้ง

อาชีพ  ศึกษาในเงื่อนไขเวลาที่ไมบีบรัด  ไมผูกมัดนกัศึกษาทีเ่ปนผูขับดันภาคการผลิตจริง  ไมกําหนดวา

ตองเรียนสําเร็จในเวลาอันส้ันเชนระบบการศึกษา 4 ป ซึ่งเปนเร่ืองของนิสิตนักศึกษาในวัย 18-22 ป  และ

การสะสมหนวยกิตในทาํนองธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) 

 ในสวนของระบบอุดมศึกษาปจจุบันที่มีสถาบันใหปริญญาประมาณรอยหาสิบแหงที่สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ  มีความซํ้าซอน  แยงชิงนกัศึกษาและทรัพยากร  มีปญหาคุณภาพ   การ
แกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน  ตองใชกลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อลดเลิก
หลักสูตรที่ไมใชความตองการของสังคมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ  ปดหนวยงานท่ีมคุีณภาพการศึกษา

ตํ่า  เกิดระบบอุดมศึกษาที่แบงงานกันทํา(Division of labor) วางตําแหนงของแตละสถาบันใหเหมาะสม 

(Positioning)  แบงอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ กลุมวิทยาลัยชมุชน,   กลุมมหาวทิยาลัยส่ีปและ
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มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร,  กลุมมหาวทิยาลัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลัยเฉพาะ

ทาง   มหาวทิยาลัย Comprehensive,  และกลุมมหาวิทยาลัยวิจัย  มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา  ทั้งส่ีกลุม

จะตอบสนองตอยุทธศาสตรการสรางขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล   ภาคการผลิตจริง   

การพัฒนาอาชีพ  คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน   การรองรับการเปล่ียน

อาชีพ  เปล่ียนงาน  เลิกจางงาน  การพฒันาผลิตภาพของผูทาํงานตอเนื่อง  ผูที่พนวยัทํางาน  จนถงึการ

เรียนรูตลอดชีวิต  ธรรมมาภิบาลและการบริหารจัดการ ชวยการกําหนดทศิทางจนถึงการ

พัฒนามหาวทิยาลัยไดเร็ว  อุดมศึกษาไทยตองปรับปรุงเร่ืองนี้ต้ังแตระดับองคกรกําหนดและกํากบั

นโยบายคือสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหารทกุระดับ  ขอเสนอของแผนอุดมศึกษาระยะยาวคือสรางกลไก

พัฒนาผูดํารงตําแหนงสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาระดับตางๆ  ปรับระบบธรรมาภิบาลซึ่งรวมถงึ

โครงสรางสภามหาวิทยาลัยใหมีผูทรงวฒุิจากภายนอกเปนหลัก  สภามหาวิทยาลัยมสํีานักงาน

เลขาธกิารทํางานเต็มเวลาสนับสนนุ  จนถงึการปรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหทาํหนาทื่คณะ

มนตรีหรือคณะกรรมาธิการ(Commission)  ที่มีมนตรีหรือกรรมาธิการ(Commissioners)เต็มเวลา  และ

ปรับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหสอดคลองกัน     

 ในการประเมนิความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย  มหาวทิยาลัยไทยไมติดกลุม

มหาวิทยาลัยช้ันนาํทีม่ีคุณภาพทัง้ในระดับโลกและระดับภูมิภาค  ความสามารถในการสรางนวัตกรรม
ของประเทศตํ่า  โครงสรางพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอยูในระดับทายๆ ของประเทศทีไ่ดรับการจัดอันดับ  

อุดมศึกษาเปนองคประกอบหน่ึงของระบบวิจัยของประเทศ  การสรางความเปนเลิศของการวิจยัของ

อุดมศึกษาจึงข้ึนกับการวางโครงสรางระบบวิจัยในภาพรวม  ซึ่งรวมถงึนโยบายระบบวิจัย  การจัดสรร

ทรัพยากรวิจยั การบริหารจดัการทนุวิจยั   ตลอดจนการประสานพลังระหวางหนวยปฏิบัติการ

วิจัย   ความเช่ือมโยงและการทํางานรวมกนัระหวางภาคเอกชน ในฐานะองคกรอุดมปญญา อุดมศึกษา

ถกูคาดหวังวาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   

ดวยความจํากดัของทรัพยากรและนักวิจัยคุณภาพสูง  อุดมศึกษาตองโฟกัสโจทยวิจยัและสรางกลไก

ความเปนเลิศ  ระบบการประเมินสมรรถนะการวิจยัของกลุมวิชาการในมหาวทิยาลัย - ระบบ Research 

Assessment Exercise (RAE) ที่ใชในตางประเทศควรนํามาประยุกตและปรับใช  เพื่อการประเมิน
ความสามารถการวิจยัและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวจิัยสําหรับอุดมศึกษาไทย  มหาวทิยาลัยควร
ผลักดันใหเกิดระบบวิจยัแหงชาติ ที่ควรประกอบดวยองคกรระดับชาติที่กาํหนดนโยบายวิจัย  องคกร
จัดสรรเงินทนุวิจัยและหนวยงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเปนผูเลนสําคัญ สรางระบบความเชื่อมโยง
ระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต  เพื่อใหอุดมศึกษาทาํภารกิจจากมุมอุปสงค(demand led)เพิ่มข้ึน  
มีกลไกการทํางานรวมกันในลักษณะพหุภาคี ระหวางมหาวิทยาลัย   กลุมมหาวทิยาลัย  ศูนยความ

เปนเลิศ  ภาคอุตสาหกรรมในและตางประเทศ  ภาคสังคมและชุมชน   
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 กลไกสําคัญทีห่ลายประเทศใชการปฏิรูปอุดมศึกษาไดสําเร็จคือธรรมมาภิบาลและการบริหาร  และ

การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา  การลงทุนในอุดมศึกษาผานระบบงบประมาณปจจุบันยงัไมสะทอน

คุณภาพการศึกษา  และยังมิไดใชเปนกลไกกํากับเชิงนโยบายอยางเต็มที่   การแบงภาระคาใชจายเพื่อ
อุดมศึกษาระหวางผูเรียน  รัฐ  และผูไดรับประโยชนจากผลผลิตอุดมศึกษาไมเหมาะสม  นอกจากนั้น

สถาบันอุดมศึกษาไทยจํานวนมากมีภาระที่จะตองแสวงหาแหลงทุนเพือ่รักษามาตรฐานการศึกษา

นอกเหนือจากรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิม่ข้ึน  ไดรับการตําหนิจากสาธารณะวาเปนอุดมศึกษาพาณิชย   

แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอใหรัฐปรับการจัดสรรงบประมาณประจําปสําหรับมหาวทิยาลัยของรัฐ   ที่

ยังเปน Supply-side financing ใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาประเทศและ เปนไปตาม 

Performance-based มากข้ึน  พิจารณาและจัดรูปแบบใหมของกองทุนประเภท Contribution scheme  

ต้ังกองทุนพฒันาอุดมศึกษา   เพื่อการพัฒนาอาจารยและบุคคลากร  เชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคการ

ผลิต  สนับสนนุการจัดต้ังวิสาหกจิโดยมหาวิทยาลัย  การพฒันาแรงงานความรูและเกษตรกรที่เลิกอาชีพ   
การเรียนรูตลอดชีวิต  สนับสนุนทองถิ่น  สรางกลไกกําหนดและจัดสรรงบประมาณควบคูกับการทําแผน

ยุทธศาสตร การกํากับคุณภาพดวยองคกรกันชน(Buffer organization )  ใชหลกัการ Financial 

autonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษาบนฐานการแบงกลุมอุดมศึกษา 

 การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศควบคูกับการเติบโตของอุดมศึกษาอยางรวดเร็ว

และขาดทิศทางในทศวรรษที่ผานมา  การนําสถาบันอุดมศึกษาเกือบหาสิบแหงที่อยูใน

กระทรวงศึกษาธิการเดิมมารวมกับสถาบันอุดมศึกษาเดิมในทบวงมหาวิทยาลัย  ทําใหเหน็เงื่อนไข

เรงดวนที่จะสรางอุดมศึกษาใหมีคุณภาพคือระบบการพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา   ทั้งนีก้าร

พัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัยตองคํานงึถึงการพัฒนาหลายมิติ  เชน  ดานวิชาการ  ความเปนครู  
ความสามารถในจัดการเรียนการสอน  ความสามารถดานการวิจัย  สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกีย่วของกับ
สาขาที่ตนรับผิดชอบ  การบริหารจัดการ  การขัดเกลาทางสังคม  คํานงึถึงชวงวัยตางๆของการทํางาน

และพัฒนา (Life cycle development) จัดใหมีกระบวนการ Mentoringโดยผูมีความรูและประสบการณ
บนฐานของการพัฒนาจากการทาํงานจริง  แผนอุดมศึกษาระยะยาวไดเสนอใหมทีศิทางชัดเจนในการ
จัดทุนการศึกษา   การมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัยและผูเรียนในการออกคาใชจายในการสง

นักศึกษาไปตางประเทศ   และการสรางทศิทางสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐใหมดวยอัตรากําลังคนที่รัฐบาล

กําหนดให 

  มหาวิทยาลัยไทยมีความแตกตางสูงและมชีองวางของระดับการพฒันา (University Divide)หลาย
มิติ อาทิเชน ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที่ต้ัง บุคลากร คุณภาพของนกัศึกษา คุณภาพของ
สถาบัน ตลอดจนชื่อเสียง เปนตน  หลายปญหาของอุดมศึกษาแกไมไดหากมหาวทิยาลัยยังแยกสวนกนั
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ทํางาน ไมรวมพลัง (Synergy) หรือแบงงานกันทํา (Division of labor)   แมสถาบันมีคุณภาพและความ
เปนเลิศ  เมื่อไมทํางานรวมกนัก็ไมสามารถสรางสรรคผลงานในระดับประเทศหรือที่สูงข้ึนไป  

ยุทธศาสตรสรางพลังรวมโดยเครือขายอุดมศึกษาเปนส่ิงที่ควรสนับสนนุและผลักดันดวยนโยบาย
และกลไกงบประมาณ  สถาบันอุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน  การทํางานและการลงทุน

โครงสรางพื้นฐานรวมกนั  จนนาํสูการควบรวมสถาบันเมื่อพรอม  รัฐสนับสนนุใหสถาบันที่เขมแข็งสราง

ความสามารถสถาบันใหม  สรางเครือขายพัฒนาการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคคลากร  การทํางาน

ภาคสังคมเปนตน   

   ปจจัยพืน้ฐานสามจังหวัดภาคใตที่นําสูปญหาความรุนแรง ขอเสนอแนวทางสรางความ
สมานฉันทและการพฒันาพืน้ที ่  ไดกลาวถึงในเร่ืองการจัดการความขัดแยงและความรุนแรงในสวนภาพ

ฉายที่ระบุมาแลว  ในป 2550  รัฐบาลไดทาํแผนยทุธศาสตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดั

ชายแดนภาคใต  โดยสกอ.กาํหนดการพัฒนาอุดม ศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนสวนของแผนอุดมศึกษาระยาว   ซึ่งประกอบ ดวยการพัฒนาเด็ก

เยาวชนและนกัศึกษา การพฒันาครูและบุคคลากรในพ้ืนที ่การสรางความเขมแข็งของสถาบัน 

อุดมศึกษา   และการพฒันาอุดมศึกษาสูอาเซียน  แนวทางหลักเปนการใชปญญาใหเขาถึง  เขาใจ  

ยอมรับและเหน็คุณคาของสังคมไทยที่มีความเปนพหุลักษณ  พหุวัฒนธรรม   การสรางmobilityสําหรับ
เด็กเยาวชนและประชาชนในภาคใต  สรางโอกาสการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  การประกอบอาชีพใน

ภาคใต  ความเช่ือมตอกับอาเซียนและประชาคมมุสลิมในโลก 

  โครงสรางพื้นฐานการเรียนรูของอุดมศึกษา เปนทัง้หัวใจและปจจัยสําคัญของ

อุดมศึกษา ครอบคลุมทั้งโครงสรางเชิงสารัตถะและโครงสรางทางกายภาพท่ีสําคัญ 4 ประการ  สวน
หัวใจคือโครงสรางหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดและสังคมในปจจุบันและอนาคต 
สวนที่เปนปจจัยคือสังคมสารสนเทศ  สังคมฐานความรู  ทรัพยากรการเรียนรู ระบบการเรียนรูตลอด
ชีวิต  ส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการปฏิสัมพนัธและการเรียนรู  อุดมศึกษาตองตระหนักวาการอุดมศึกษา
อนาคตเปนทัง้ “การเตรียมคนเขาสูชวีิตและการปรับแตงคนเขาสูงาน”  นอกจากความรูเทคนิค  วิชาการ 

วิชาชพีแลว  รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา “ศิลปศาสตร” (Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสราง
พื้นฐานการเรียนรู  ทัง้ในลักษณะหลักสูตรเพ่ิมเติม  จนการปรับบางสถาบันอุดมศึกษาใหเปน

มหาวิทยาลัยดานศิลปศาสตรเต็มรูปแบบ   ออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรในยุคหลังอุตสาหกรรม (Post 

Modern Liberal Arts) ที่สามารถรองรับความตองการ ของคนรุนใหมและตลาดแรงงาน เชน ดนตรี 

ศิลปะ เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการสมอง  การบริหารจัดการ  พลังงานและส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม
และนักคิดของโลก เปนตน รวมทัง้คํานึงถงึการสนับสนนุการศึกษาพิเศษในรูปแบบตางๆ  สงเสริมให
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อุดมศึกษาพฒันาและใชศักยภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อรองรับนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตร e-Society,            

e-Industry, e-Commerce, e-Education, และ e-Government ผานนโยบายการจัดซ้ือจัดจางของ

ภาครัฐ (Government procurement)  สรางหัวใจหรือสมอง ของการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ   รัฐพึงกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใหความรวมมอืใน

การจัดเก็บขอมูลของตนเองที่ทนัสมัยอยูเสมอ  จัดระบบการคุมครองผูบริโภคจากการใหบริการขอมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยผูเรียนและผูปกครองมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลอุดมศึกษาที่มีความ
ถูกตองและทนัสมัย สนับสนุนอุดมศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การเขาถึง 

(Access) และการลดชองวางดิจิทลั (Digital divide)  เพื่อการเรียนรูเฉพาะตัว (Customization) ไป

จนถงึการเรียนรูของมวลชน (Massification)  ลงทนุการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร รัฐลงทนุใหอุดมศึกษาเปนแหลงเรียนรู วิจัย ทดลอง และสาธิต   จัดทําสื่อการเรียนรู

ของมหาวิทยาลัยออกสูสาธารณะ (Open courseware)  ลงทนุและจัดการในการจดัระบบเครือขาย

หองสมุดและแหลงเรยีนรู    ศึกษาและเตรียมการรองรับผลกระทบเชิงลบ (Discordance) อัน
เนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จัดต้ังกองทุนพัฒนาโครงสรางทางกายภาพ

ของสถาบันอุดมศึกษา  ประการสุดทายในการรักษาผลิตภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิตเปนปจจยัสําคัญของความสําเร็จ  อุดมศึกษาควรจัดทํากรอบนโยบายการพฒันา

ระบบ “การเรียนรูตลอดชีวิต” ของอุดมศึกษา  วางระบบธรรมาภิบาลของการเรียนรูตลอดชีวติซึ่ง

เกี่ยวของกับภาคสวนตางๆในสังคม  ประสานหลากสาขา (Multisectoral approach)  การบริหารจดัการ 
โดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญคือหัวใจ   สรางกรอบการประกันคุณภาพการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
ทั้งนี้เพื่อใหอุดมศึกษาสรางสังคมไทยใหเปนสังคมความรู  สังคมอุดมปญญา 
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
 

1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีสอนและถายทอดความรูใหแกเยาวชนและผูเรียน 
พรอม ๆ กับทําหนาท่ีรวบรวม สังเคราะหวเิคราะห สราง และเผยแพร “ความรู” ผาน
กระบวนการศกึษาวจิัยโลกในอดีต  ส่ิงท่ีเปนอยูในปจจุบัน  และส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต   ผล
ท่ีสังคมควรไดรับจากมหาวทิยาลัยคือ “บัณฑิต” ท่ีมีความรู  สามารถเขาสูชีวิตการทํางาน  เปน
พลเมืองท่ีไดรับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเปนอยางดี  สวนความรูและองคความรู
ท่ีเปนผลิตผลจากมหาวิทยาลัย  นอกจากจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทางเศรษฐกจิแลว  ยังจะตองชวยนําพาสังคมไปสูความเปนอารยประเทศอยางยั่งยืนอีกดวย 

2. ในรอบหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา การพัฒนาประเทศโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ต้ังแตฉบับท่ี 8 เปนตนมา มุงให “คนเปนศูนยกลางการพฒันา” และพยายามสรางสมดุล
ระหวางการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม  ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบท
ตางๆ ต้ังแตกระแสโลกาภวิัตน  นําโดย  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงใน
ตลาดการเงินของโลก  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด  ปญหาการกอการราย  
โรคระบาด  ความเส่ือมโทรมดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และภยัธรรมชาติอัน
เปนผลกระทบท่ีตามมา 

3. สถานภาพภายในประเทศเองยังมีปญหาคุณภาพของคนอยูมาก  ไมวาจะเปนภาพสะทอนจาก
ผลิตภาพของแรงงานไทย ซ่ึงยังมีประสิทธิภาพต่ําเม่ือเทียบกับหลายๆ ประเทศ  ความออนแอ
ของการสรางองคความรู  นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนายังคงเปนจุดฉุดร้ังการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน  ประกอบกับการประสบกบัวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรงในชวงตน
ทศวรรษ สงผลสะเทือนตอประชาชนอยางกวางขวาง ประเทศยังคงพึง่พิงในเชิงโครงสรางการ
ผลิตท่ีตองนําเขาวัตถุดิบ  พลังงาน  เงินทุน  และเทคโนโลยีในสัดสวนท่ีสูง  ประชาชนยากจน
ยังคงมีอยูกวารอยละสิบ  วิกฤตคานิยมอันเปนผลมาจากการแพรกระจายของวัฒนธรรมจาก
ภายนอก ผานส่ือสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และลาสุด ภาคการเมืองท่ีขาด
เสถียรภาพอยางรุนแรง 

4. การพัฒนาประเทศในอนาคตต้ังอยูบนฐานของพันธกิจและเปาหมายท่ีเหมาะสมกบัยุคสมัยและ
มีความกาวหนา มีสมดุลกับพลวัตการเปล่ียนแปลง ในบรรดาแผนระดบัชาติท้ังหลาย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดพนัธกิจ 4 ดาน 
คือ  พัฒนาคน  สรางเศรษฐกจิ  สรางความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและ
พัฒนาธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพคน 
พัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน รักษาฐาน
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ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม และพัฒนาระบบธรรมาภิบาลทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ท้ังหมดนี้เปนเปาหมายระดับประเทศในชวง 5 ปขางหนา  ในขณะเดยีวกนัก็เปน
เปาหมายท่ีอุดมศึกษามีสวนเกี่ยวของคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการพฒันาคน  
พัฒนาความรู  และบทบาทของอุดมศึกษาท่ีมีตอการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมโดยรวม 

5. อยางไรก็ตาม  การวางแผนอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของการพัฒนาและการจัดการ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษานัน้  ตองอาศัยความตอเนื่องและการติดตามประเมินผลเปน
ระยะเวลายาวกวา 5 ป  โดยมีการปรับแผนเปนระยะๆ  “แผนอุดมศึกษาระยะยาว”  ฉบับท่ี 1  
ถูกจัดทําข้ึนในป พ.ศ. 2533  เพื่อเปนแผนเชิงรุกไปสูอนาคต  โดยใชฐานขอมูลจากงานวิจยัเชิง
นโยบายท่ีเกี่ยวกับสภาพการณ และความเปล่ียนแปลงดานตางๆ ของประเทศ  แผนดังกลาวมี
ระยะ 15 ป ครอบคลุมระหวาง พ.ศ. 2533 - 2547  ซ่ึงถือไดวาไดวางแนวทางการพัฒนาท่ีเปน
พื้นฐานสําคัญ และเพื่อใหเกดิความตอเนื่อง จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเรงจัดทําแผนอุดมศึกษา
ระยะยาวฉบับท่ี 2  เพื่อมิใหกระบวนการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงระบบตองสะดุดหรือไรทิศทาง  

6. โดยสรุป สาระสําคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 1 ไดวางหลักการพื้นฐานไว 4 
ประการ คือ  ภารกิจอุดมศึกษาเพื่อการกระจายโอกาสและความเสมอภาค  ภารกจิเพื่อ
ประสิทธิภาพของอุดมศึกษา  ภารกิจเพื่อคุณภาพและความเปนเลิศของอุดมศึกษา  และความ
เปนสากลของอุดมศึกษาไทย 

7. ในบรรดาขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 1 ไดเสนอไวตอรัฐบาล
นั้น ไดมีพัฒนาการของอุดมศึกษาในชวงของแผนฯ ท้ังในสวนท่ีมีสัมฤทธิผลตามแผน และใน
สวนท่ียังไมประสบสัมฤทธิผล อาทิเชน   

- การจัดต้ังและดําเนินภารกิจทางดานมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

- การมีสวนรวมในการรับภาระคาใชจายของผูเรียน นอกเหนือจากคาเลาเรียนและ
คาธรรมเนียมตางๆ แลว มีการรวมรับภาระในรูปแบบของเงินกูยืมเพื่อการศึกษาตามท่ีได
เสนอไว 

- คุณวุฒิของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีสัดสวนปริญญา เอก :โท : ตรี  เปน 
25:60:15  จากที่กําหนดไว  30:60:10   

- ไดมีการนําเอาแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาใชเปนกรอบการปฏิบัติเพียงคร่ึงหนึ่งของ
ชวงเวลา 

- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพยีงจํานวนหน่ึงท่ีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีมีความ
เปนอิสระ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ 

- การผลิตบัณฑติสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสาขาสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร
มีอัตราสวน 25:75 จากท่ีต้ังเปาไว 50:50 
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- การจัดสรรงบประมาณดานการวิจยัและพฒันาโดยรวมของประเทศมีสัดสวน 0.25 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จากท่ีกําหนดไว 1.5 

8. นอกจากความตอเนื่องของทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาแลว  ปจจยัความเปล่ียนแปลงและ
พลวัตของสถานการณในโลก และภายในประเทศ ก็มีผลกระทบตอการอุดมศึกษาท้ังทางตรง
และทางออม  อาทิเชน  การเปดเสรีทางการคาท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคี  ซ่ึงเกีย่วของกับ
การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซ่ึง
เกี่ยวของกับการวิจยัและพัฒนา ความขัดแยงทางการเมือง การทหาร ซ่ึงเกี่ยวของกับ
กระบวนการสันติภาพและสันติศึกษา  การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศใหญ
เชนจีนและอินเดีย ซ่ึงมีสัมพนัธภาพและความรวมมือท่ีดี ท้ังกับประเทศและอุดมศึกษาไทย  
สําหรับบริบทการพัฒนาประเทศของไทยก็มีพลวัตเชนกัน  อาทิ เชน การเคล่ือนตัวของสังคม
ในภาคการเกษตร  อุตสาหรรม  และบริการ ไปจนถึงภาคการผลิตใหมๆ เชน อุตสาหกรรม
ฐานความรู รูปแบบการใชพลังงาน  ซ่ึงพึ่งพาการนําเขาเช้ือเพลิง และผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม ไปจนถึงบทบาทของแนวคิดการพัฒนาในรูปแบบใหมๆ เชน การนาํเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ท้ังภาคเศรษฐกิจและสังคม  เปนตน 

9. ในขณะเดยีวกนั  การพัฒนาอุดมศึกษาไทยคงจะเพิกเฉยตอพัฒนาการในระดบัอุดมศึกษาสากล
มิได  จากการสํารวจเบ้ืองตน พบวา วงการอุดมศึกษาโลกมีจุดเนนและนวัตกรรมหลายประการ 
ท้ังในสวนท่ีเกีย่วกับวิชาการ เชน  แนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม  การเฟนหา
นักศึกษาเชิงรุก  และกระบวนการใหไดมาซ่ึงความเปนเลิศทางการวิจยั เปนตน  ในสวนของ
โครงสรางและการบริหารนัน้ อุดมศึกษาในหลายประเทศใหความสําคัญกับการทํางานใน
ลักษณะภาคีความรวมมือและเครือขายการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ  การสงเสริมความ
หลากหลายในมิติตางๆ รวมไปจนถึงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณสมดั่ง
เจตนารมณของสถาบันการศึกษา  เชน การสนับสนุนใหประชาคมมหาวิทยาลัยใหบริการแก
สังคมในรูปแบบตางๆ  การสรางกิจกรรมและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเพื่อเอ้ือตอการพัฒนา
บุคลิกภาพและความม่ันคงในตัวนกัศึกษา  ตลอดจนการเตรียมความพรอมและความเขาใจท่ีดี
ใหแกนกัศึกษา ทามกลางกระแสโลกาภวิัตน 

10. การจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2  จึงเปนพันธกิจท่ีเหมาะสมแกกาลเวลา และ
จําเปนตอการพัฒนาระบบอุดมศึกษาไทยไปสูอนาคต ท่ีเต็มไปดวยความเปล่ียนแปลงและความ
ไมแนนอน  อาจกลาวไดวา ณ ป พ.ศ. 2550  อุดมศึกษาของประเทศไทยกําลังอยูในจดุเปล่ียนท่ี
สําคัญ  ซ่ึงหากออกแบบระบบอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกบัสภาพสังคมไทย พรอมๆ กับติดต้ัง
ระบบเพื่อขับเคล่ือนอุดมศึกษาอยางกาวกระโดด กจ็ะเปนปจจยัสําคัญในการพัฒนาประเทศ  
สมดังเจตนารมณท่ีมุงใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ไดท้ังการสรางความเขมแข็งในระบบ
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เศรษฐกิจท่ีสามารถแขงขันได  และการสรางคุณภาพชีวติท่ีดีใหกับประชาชนและสังคม
โดยรวม 

11. จุดเดนของกระบวนการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2  อยูท่ี “การมีสวนรวม” อยาง
กวางขวางของประชาคมกลุมตางๆ  นําโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงไดรวมกนัคิดใน
การระดมสมองเฉพาะเร่ืองดงักลาวถึง 4 คร้ัง  มีการรายงานความกาวหนาตอคณะอนุกรรมการ
แผนและนโยบายอยางตอเนือ่ง มีการประชุมทุก 2 เดือนกับทุกกลุมมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
มหาวิทยาลัยรัฐเดิม 26 แหง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 
แหง  มหาวิทยาลัยเอกชน 67 แหง  และวิทยาลัยชุมชน 19 แหง  มีการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ประสบการณสูงหลายทาน การประชุมคณะอนกุรรมการกํากับการจดัทําแผน (Steering 
Committee) ทุกสัปดาห เปนจํานวนท้ังส้ิน 30 คร้ัง  แตละคร้ังมีสาระท่ีเปนขอมูลและแงคิดท้ังท่ี
เกี่ยวกับอุดมศึกษาโดยตรงและท่ีเปนผลกระทบสําคัญตออุดมศึกษา  มีการประชุมสัมมนา
รวมกับผูเช่ียวชาญของธนาคารโลกอยางเต็มรูปแบบ และในสาระท่ีไดกล่ันกรองมาจาก
ประสบการณของนานาประเทศท่ัวโลก  มีการเสวนากับกลุมสําคัญ เชน  กลุมเยาวชน  
นักศึกษา  และบัณฑิต  ภาคเอกชนซ่ึงรวมถึงสภาอุตสาหกรรม  และกลุมอุตสาหกรรมหลาย
สาขา  จัดการสัมมนา 4 ภาค รวมกับส่ือมวลชนท่ีเนนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและปราชญชาวบาน จัดใหมีคณะทํางานและมีการประชุมกลุมจังหวดัชายแดนภาคใตท่ี
กําลังประสบปญหาความรุนแรงหลายคร้ัง  มีการศึกษาเชิงลึกในเร่ืองบทเรียนจากตางประเทศ 
และบทบาทของเครือขายอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิภาคและชุมชน มีคณะทํางานคิดเร่ือง
พัฒนาบุคลากร นอกจากนี้  การจัดทําแผนคร้ังนี้ยังมีขอมูลจากผลการศึกษาท่ีมีอยูแลวจํานวน
หนึ่งและไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนจากการสืบคนจากอินเทอรเน็ต  ดวยกระบวนการท่ีได
กลาวมาท้ังหมดนี้  ทําใหสามารถจัดทําแผนคร้ังนี้ไดสําเร็จในชวงเวลาที่จํากัดแตเขมขนภายใน
ประมาณ 6 เดอืน 

12. แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2  แบงออกเปน 2 ภาค  ภาคแรกวิเคราะหภาพอนาคตท่ีคาดวา
จะมีผลกระทบตอโลก  ตอประเทศ  และตออุดมศึกษาไทย  การทีแ่ผนฯ มีภาคอนาคต ก็เพราะ
บอยคร้ังท่ีอุดมศึกษาถูกผลกระทบของปจจัยภายนอกอุดมศึกษาทําใหเกิดอุปสรรค และความ
ไมพรอมท่ีจะรับมือกับสภาพการณตางๆ จนกระท่ังอุดมศึกษาอยูในภาวะต้ังรับอยุเนืองๆ  
นอกจากนี้ยังทําใหมีปญหาในการบริหารแผนเนื่องจากขาดจุดเนน การจัดลําดับความสําคัญ
และพลวัตในการปรับตัว  ภาคท่ีสองเปนประเด็นเชิงนโยบายของอุดมศึกษาไทย ซ่ึงครอบคลุม
มิติตางๆ ท้ังท่ีเปนการแกปญหาท่ีดํารงอยูในอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาไปสูอนาคต
อยางม่ันคงแข็งแรง  มิติทางนโยบายเหลานี้ยังมีความเช่ือมโยงระหวางกัน ท้ังในลักษณะของ
การตอยอดซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการใชทรัพยากรและกระบวนการเดยีวกันในการรองรับ
เปาหมายหลายดานพรอมๆ กัน  ท้ังนี้นอกเหนือจากการออกแบบแผนเพื่ออุดมศึกษาแลว  แผน



กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)    16 

อุดมศึกษาฉบบันี้ยังคํานึงถึงบทบาทของอุดมศึกษาท่ีมีตอการพัฒนาประเทศโดยรวมอีกดวย  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบาทอุดมศึกษาท่ีเอ้ือตอการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน  และ
บทบาทของอุดมศึกษาท่ีสนบัสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเชิงเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
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ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตอโลก  ประเทศ  และอุดมศึกษาไทย 

 

13. แมอนาคตจะเปนส่ิงท่ีพยากรณดวยความถูกตองแมนยําไมได  แตหากมีกระบวนการท่ีใช
หลักฐานและขอมูลขอเท็จจริงเพื่ออางอิง โดยตระหนักถึงความไมแนนอน (Uncertainties) 
ควบคูไปกับความเปนไปไดท่ีมีเหตุผลนาเช่ือถือ (Plausibility) ภาพอนาคตก็สามารถใชเปน
ประโยชนในการวางแผนท้ังในเชิงรับและในเชิงรุก  และในจังหวะกาวของการพัฒนาในชวง
ตางๆ ได  แผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับนี ้ไดประมวลและคัดกรองภาพอนาคตจํานวนหนึ่ง  ซ่ึง
คาดวาจะมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอสังคมไทย  และตอเนือ่งมาถึงอุดมศึกษา  
ประกอบดวยประเด็นผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงดานประชากร  พลังงานและส่ิงแวดลอม  
การมีงานทําและตลาดแรงงาน  การกระจายอํานาจการปกครอง  ความรุนแรงและความขัดแยง  
เยาวชนและอาชีพภายหลังยุคอุตสาหกรรม  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความเปล่ียนแปลงดานประชากร 

14. ประชากรไทยในอนาคตจะเพิ่มข้ึนในอัตราการเพ่ิมท่ีลดลง  กลาวคือ จากจํานวนประชากร 
62.83 ลานคน ในป พ.ศ. 2549  คาดวาจะเพิม่ข้ึนเปน 70.82 ลานคนในป พ.ศ. 2563  ซ่ึงเปนการ
เพิ่มในอัตราท่ีนอยกวาในอดตี  เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็กไทยลดลง  ในทาง
ประชากรศาสตรสรุปไดวา  ความไดเปรียบของประเทศเชิงประชากร หรือท่ีเรียกวา “การปน
ผลทางประชากร” (Population dividend) อันเนื่องมาจากสัดสวนท่ีเหมาะสมของกลุมประชากร
เอ้ือใหสังคมมีผลผลิตท่ีดตีอการพัฒนาและคุณภาพชีวิต  ในกรณีของประเทศไทยนั้น  การปน
ผลทางประชากรดังกลาวจะส้ินสุดลงในป พ.ศ. 2554 โดยประมาณ  ซ่ึงการหวนกลับไปสูการ
ปนผลในอดีตจะเปนส่ิงท่ีกระทําไดยาก  พรอมกันนี้  สังคมไทยกก็ําลังเคล่ือนเขาสูสังคมสูงอายุ 
(Ageing society) มากข้ึน ดังท่ีหลายประเทศกําลังประสบอยู  ดังนัน้จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหผลกระทบของความเปล่ียนแปลงดานประชากรที่จะมีตอการพัฒนาประเทศและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะตอไป  โดยมีอุดมศึกษาเปนกระบวนการหน่ึงในการ
แกปญหาและการปรับตัวของสภาพประชากรที่เปล่ียนไป  ซ่ึงตองพิจารณาในรายละเอียดของ
ประชากรที่มี 3 กลุมหลัก คือ กลุมเด็ก  กลุมแรงงาน  และกลุมผูสูงอาย ุ

15. จากประมาณการของวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประชากรวัยเด็กจะ
ลดลงจากรอยละ 24.65 เปน 17.95 ของประชากรท้ังหมด ในป พ.ศ. 2563  ในจํานวนนี้เปนเดก็
ในวยัเรียน ชวงมัธยมปลายท่ีมีอายุระหวาง 15-17 ป  จาก 3.2 ลานคน เปน 2.75 ลานคน ในป 
พ.ศ. 2568  ในขณะท่ีเด็กในวยัเขาอุดมศึกษาอายุระหวาง 18-21 ป ลดลงจาก 4.30 ลานคน เปน 
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3.77 ลานคน ตามลําดับ  สาเหตุสําคัญมาจากนโยบายคุมกําเนิดและวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปของ
ประชากรในวยัเจริญพันธุ  นบัเปนสัญญาณสําคัญท่ีสงผลตอจํานวนท่ีนัง่ของอุดมศึกษาใน
อนาคต 

16. จากการประมาณการแหลงเดียวกันพบวา วัยแรงงานซ่ึงเปนประชากรชวงอายุ 15-59 ป  แมมี
จํานวนท่ีเพิ่มข้ึน แตเปนการเพิ่มในอัตราท่ีลดลง สัดสวนตอประชากรท้ังหมดของวยัแรงงาน
เปนรอยละ 67 จะหดตัวลงเหลือรอยละ 62 ในป พ.ศ. 2568  และจากการที่วัยแรงงานเปนกําลัง
หลักในภาคการผลิตของสังคม  อัตราท่ีลดลงดังกลาวจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอความอยูดี
กินดีของสังคม นั่นคือ จากการท่ีวัยแรงงาน 1.93 คนตอประชากรวยัพึง่พิง 1 คน ในอนาคต
สังคมไทยจะเหลือวัยแรงงานเพียง 1.64 คนท่ีจะรองรับประชากรวยัพึง่พิง 1 คน  ซ่ึงทางออกใน
การแกปญหาที่สําคัญคือการยกระดับผลิตภาพตอหนวยของแรงงาน เพื่อใหสามารถปอน
ผลผลิตสูสังคมไดอยางเพียงพอ  

17. เปนท่ีประจักษวา ความเจรญิกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุข  รวมทั้งความรูความเอาใจ
ใสท่ีดีข้ึนในการรักษาสุขพลานามัยของตนเอง  ทําใหคนไทยมีอายยุืนยาวข้ึน ประมาณวาจะมีผู
สูงวัย (60 ปข้ึนไป)  เพิม่ข้ึนในสัดสวนท่ีสูงจากรอยละ 9.4 ในปจจุบัน เปนรอยละ 20 ในป พ.ศ. 
2563  นอกเหนือจากการดูแลผูสูงอายุแลว  สังคมยังตองพิจารณาถึงการทํางานบางระดับหลัง
เกษยีณอายุของประชากรกลุมนี้เทาท่ีเปนไปได และเปนประโยชนตอผูสูงอายุและสังคม
โดยรวม  ซ่ึงการศึกษาตลอดชีวิตและฝกทักษะจะเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการสรางความพรอม
ในลักษณะดังกลาว 

18. นอกจากนี้ โครงสรางประชากรยังเกีย่วของกับการเพ่ิมข้ึนของชุมชนเมืองจากรอยละ 31 เปน
รอยละ 38 โดยเฉพาะอยางยิง่ในหวัเมืองและปริมณฑลรอบๆ กรุงเทพฯ หรืออีกนยัหนึ่งการ
ลดลงของทองถ่ินชนบท  การกระจายของประชากรในภมิูภาค นําโดย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีสัดสวนประชากรประมาณหนึ่งในสามของประเทศ รวมท้ังการ
กระจายตัวของวัยแรงงานในภาคการผลิต  ซ่ึงในป พ.ศ. 2550 มีผูมีงานทําราว 36 ลานคน  
กระจายอยูในภาคการเกษตร 12.85 ลานคน  ภาคการผลิตราว 6 ลานคน  คาขาย 5.46 ลานคน  
ภาคบริการอ่ืนๆ อีกราว 11 ลานคน  ซ่ึงในจาํนวนดังกลาวมีผูจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
อยูราว 5.2 ลานคน  หรือรอยละ 15  ซ่ึงอาจเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญกลุมหนึ่ง  สําหรับ
อุดมศึกษาในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่อง 
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แนวทางการพฒันา 

ประชากรและนัยยะตออุดมศึกษา 

19. อุดมศึกษาไทยจะตองหยดุการขยายตัวอยางไมมีท่ีส้ินสุด  โดยเฉพาะการขยายตัวเพื่อรองรับ
ประชากรวยัอุดมศึกษา 18-22 ป   เนื่องจากอุปสงคคือเยาวชนวัยเขาเรียนอุดมศึกษาจะลด
นอยลง  ในขณะเดียวกนัอุดมศึกษาเพิ่มความสําคัญกับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ   สงเสริมการ
สรางความรู  ตกผลึกความรูเปนองคความรู    ใชความรูใหเกิดประโยชนทางสังคม  เศรษฐกิจ  
และพาณิชย    การสรางมูลคาเพิ่ม  การสรางนวัตกรรม   การกระตุกสํานึกสังคม 

20. แมการเกดิจะลดลง  แตอัตราการเขาเรียนอุดมศึกษาอาจเพิ่มข้ึนอีกระยะหนึ่ง   เนื่องจากหลาย
ปจจัยเชน อัตราการเรียนตอของนักเรียนมัธยมศึกษาตนสูมัธยมปลายสูงข้ึน   คานิยมของสังคม   
และโอกาสในการกูยืมเพื่อการศึกษา   แตเม่ือการผลักดันใหผูจบมัธยมตนเรียนตอระดับ
อาชีวศึกษาท้ังปวช.และปวส.ทําไดตามเหตผุลท่ีประเทศควรมีกําลังคนระดับกลางสําหรับภาค
การผลิตและบริการ   นักเรียนท่ีเขาเรียนอุดมศึกษาจากมัธยมปลายจะตกลง   รัฐตองตัดสินใจ
เชิงนโยบายระหวางการเปดกวางและการจํากัด  ท่ีสําคัญคือรัฐ  สังคม  ผูเรียน  ผูใชผลผลิต
อุดมศึกษาตระหนักวาคุณภาพอุดมศึกษาโดยรวมยอมลดลงถาเนนแตปริมาณ 

21. เพื่อใหวัยแรงงานท่ีจะตองรับภาระหนักข้ึนในการเล้ียงดูสังคมเนื่องจากอัตราการปนผลทาง
ประชากรลดลง  อุดมศึกษาตองพัฒนาคนไทยใหมีผลิตภาพเศรษฐกิจ (Economic Productivity) 
สูงข้ึน   ผลิตภาพเศรษฐกจินีข้ึ้นกับปจจยัสามประการคือ   คุณภาพและระยะเวลาท่ีไดรับ
การศึกษา   การฝกอบรมและการพัฒนาท่ีตอเนื่อง  และสุขภาพอนามัย   โดยนัยยะนี้อุดมศึกษา
ตองเขาใจ   สรางความรู   และสรางกลไกการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยตั้งแตวัย
เด็ก  ผานการศึกษา  การวิจยั  การบริการวิชาการแกสังคม  รวมท้ังการสรางวัฒนธรรมการดูแล
สุขภาพ 

22. ผูสูงวัยมีสุขภาพโดยท่ัวไปดข้ึีนและอายยุืนยาวข้ึน   อุดมศึกษาจะตองเปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แกผูสูงวยั  ท้ังเพื่อการทํางานหลังวยัเกษียณ  การเปล่ียนงาน  
และการประกอบการใหม ๆ    ท่ีจะเปนผลิตผลเสริมจากวัยแรงงาน   ผูสูงวัยจะชวยเพิ่มท้ังผลิต
ภาพทางเศรษฐกิจและผลิตภาพทางสังคม (Social Productivity)     ในสวนผลิตภาพทางสังคมนี้  
อุดมศึกษาตองตระหนกัและเสริมสรางความสําคัญของสถาบันครอบครัว   การดูแลผูสูงอายุ   
บทบาทของผูสูงอายุตอครอบครัวและชุมชน   การเปนคลังสมอง  เปนตน  

23. อุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงการกระจายตัวของสถานศึกษาตามแหลงประชากร (เชน  เขต
เทศบาล  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  อีกตองคํานึงความไมเทาเทียมทางการศึกษาท่ีอาจเกิดข้ึน 
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รวมถึงการกําหนดนโยบายอุดมศึกษาเชิงพื้นท่ี   เครือขายความรวมมือของสถานศึกษา  และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ีอสาร 

24. อุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงกลุมประชากรวยัแรงงานนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต   โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการยกระดับวยัแรงงานท่ีมีความรูเปนทุนเดิม (Knowledge Workers) เชน ผูท่ีเคยจบ
ระดับปริญญาตรีซ่ึงมีอยูประมาณ 1/7 ของแรงงานท้ังหมด   หรือประมาณ 1/13 ของประชากร
ท้ังหมดในปพ.ศ. 2550   ท้ังนี้อุดมศึกษาตองจัดกระบวนการใหการศึกษา  การเรียนรู  การสราง
สมรรถนะ   ท่ีออนตัว  คลองตัว    จัดวิธีใหการศึกษาท่ีรักษาการจางงานของคนท่ีทํางาน   ไม
ดึงคนออกจากงานเพ่ือมาเรียนหนังสือ   สรางระบบการเรียนท่ีผูทํางานสามารถเรียนตามความ
ตองการ  ทันเหตุการณ  ทันความจําเปน (Just-in-time Learning  หรือ  On-Demand Learning) 

 

 

พลังงานและส่ิงแวดลอม 

25. พลังงานเปนปจจัยสําคัญตอวิถีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ในขณะท่ีส่ิงแวดลอม 
มีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน  ท้ังพลังงานและส่ิงแวดลอมเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของท้ังใน
ระดับโลกและระดับประเทศ  การใชพลังงานในประเทศตางๆ ท่ัวโลกมีปริมาณมหาศาล อาทิ
เชน  น้ํามันดิบ 80 ลานบารเรลตอวัน  พลังงานไฟฟา 43,000 ลาน kWh ตอวัน  ความไมสมดุล
ของการใชพลังงานเกิดข้ึนอยางกวางขวางทั่วโลก  ในสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนประเทศที่บริโภค
พลังงานมากเปนอันดับตนๆ ของโลก ใชพลังงานเบ้ืองตน 7.91 toe ตอคน  พลังงานไฟฟา 
13,338 kWh ตอคน  ในขณะคาเฉล่ียของโลกท้ังสองรายการคือ 1.77 และ 2,516 ตามลําดับ  
หรือการใชรถสวนตัวตอประชากร 1,000 คนของสหรัฐอเมริกามีจํานวน 450  ในขณะท่ี
ประเทศจีนมีจาํนวน 9 เปนตน ในกรณีของประเทศไทยนัน้  มีการใชพลังงานเบ้ืองตน 1.52 toe 
ตอคนโดยเฉล่ีย  และใชพลังงานไฟฟา 1,865 kWh ตอคน 

26. การไดมาซ่ึงพลังงานจากแหลงพลังงานฟอสซิลของโลก ซ่ึงมีจํากัดโดยเฉพาะแหลงน้าํมัน  รอย
ละ 80 ของพลังงานรวมท่ีใชในการผลิตไฟฟาของโลกมาจากฟอสซิล ซ่ึงประกอบดวย  น้ํามัน  
กาซธรรมชาติ  ถานหิน ท่ีเหลือมาจากพลังงานปรมาณู  พลังน้ํา  พลังงานหมุนเวยีนอ่ืนๆ  เชน  
ชีวมวล  ลม  แสงอาทิตย 

27. ประเทศไทยไมโชคดีเหมือนบางประเทศที่อุดมไปดวยแหลงพลังงาน  ดังนั้นเราจึงตองซ้ือและ
นําเขาพลังงานจากภายนอก  ในป พ.ศ. 2547 ไทยนําเขาพลังงานฟอสซิลกวารอยละ 70  ซ้ือ
พลังงานไฟฟาประมาณรอยละ 3 รวมเปนมูลคาการใชพลังงานในประเทศ 1.227 ลานลานบาท  
คิดเปนรอยละ 20 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  ท่ีสําคัญคือใชเงินประมาณรอยละ 
12 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติในการนําเขาพลังงาน 



กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)    21 

28. นอกจากนี้ ประเทศไทยยังพึง่พิงกาซธรรมชาติท่ีใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาสูงถึง
รอยละ 65  ซ่ึงอาจเปนปญหาความม่ันคงดานพลังงาน (Energy security) ได  เนื่องจากขาด
ความหลากหลายในการใชเช้ือเพลิงอ่ืนๆ ผลิตไฟฟา เชน  ถานหิน  น้าํมันเตา  น้ํามันดีเซล 

29. ทางดานส่ิงแวดลอมซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน  ท่ัวโลกเร่ิม
ตระหนกัถึงภยันตรายของคารบอนไดออกไซด  ซ่ึงเกิดข้ึนเนื่องจากการใชพลังงานฟอสซิล  
และมีผลตอระบบนเิวศอยางรุนแรง  อาทิเชน  การลดลงของน้ําแข็งในขั้วโลกเหนือ  
ระดับน้ําทะเลท่ีสูงข้ึนเปนผลใหเกดิภยัธรรมชาติ  ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน  

30. ทางออกในกรณีของประเทศไทยทางดานพลังงาน  เปาหมายคือการลดการพึ่งพาและการนําเขา
พลังงาน  ซ่ึงสามารถกระทําไดหลายวิธี  นบัต้ังแตการใชพลังงานอยางประหยดัมีประสิทธิภาพ  
การใชพลังงานรูปแบบอ่ืนท่ีเปนพลังงานสะอาด  พลังงานหมุนเวยีน  ตลอดจนการเพิ่มความ
หลากหลายของเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา  ทางดานส่ิงแวดลอมควรมีการนําหลาย
กระบวนการมาปฏิบัติอยางตอเนื่อง  นับต้ังแต  การอนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ํา  การ
สรางความตระหนักในเยาวชนถึงคุณคาของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การสงเสริมเพื่อใหเกิด
การพัฒนาและการใชพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  ตลอดจนการกําหนด
นโยบายส่ิงแวดลอมแบบองครวมและมีความตอเนื่องในนโยบาย โดยไมข้ึนอยูกับการ
เปล่ียนแปลงของรัฐบาลหรือการเมือง  โดยกลไกการใหการศึกษา  การปลูกฝงจิตสํานึกและ
กฎหมาย  เปนตน  

 

แนวทางการพฒันา 

พลังงาน  ส่ิงแวดลอมและนัยยะตออุดมศึกษา 

31. รัฐกําหนดภารกิจใหอุดมศึกษาสรางบุคลากรและความรู  เพื่อใหประเทศสามารถพึ่งตนเองได
เพิ่มข้ึนทางดานพลังงานและส่ิงแวดลอม   ท้ังเพื่อลดการนําเขาพลังงาน   และเพื่อรักษา
ส่ิงแวดลอม โดยการสนับสนุนทางนโยบายและทรัพยากร   โดยใชเปาหมายการพลังงานของ
ชาติเปนตัวต้ัง 

32. อุดมศึกษาเพิ่มบทบาทดานการอนุรักษพลังงาน   การสรางและประยุกตความรูพลังงานท่ีเปน
ทางเลือกเหนอืจากพลังงานจากฟอสซิล(เชน  พลังงานชีวมวล  พลังงานหมุนเวยีน ฯ)  โดยยึด
สามแนวทางหลักคือ 

: สรางความตระหนักและความต่ืนตัว   โดยจดัใหมีการเรียนการสอนเปนวิชาพืน้ฐาน   
: สรางความรู   โดยจัดการศึกษาเชิงลึกและการวจิัย 
: เพิ่มบทบาทการบริการเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม   ท้ังแก

สาธารณะและภาคการผลิตจริง 
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ท้ังนี้อุดมศึกษาตองสรางความเช่ือมโยงกับการศึกษาข้ันพื้นฐานและภาคอาชีวศึกษา   
ในฐานะผูผลิตและพัฒนาอาจารย    การสรางความตระหนักแกเดก็และเยาวชนผานกจิกรรม
รวม  

33. อุดมศึกษาทําการวิจยัทางดานพลังงาน   ส่ิงแวดลอม  การอนุรักษทรัพยากร  เชน 
: พลังงานหมุนเวยีนและพลังงานทางเลือก   เชนเทคโนโลยีการจับและเก็บคารบอน 

(CCS)   การผลิตและการใชเอธานอล,   โซลาเซลลหรือเซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูงและ
ราคาตํ่าสําหรับโรงจักรไฟฟา   การใชงานตามอาคารบานเรือน,  เซลลเช้ือเพลิงและเทคโนโลยี
ไฮโดรเจน,  พลังงานนิวเคลียรแบบแตกตัว (Fission) และแบบหลอมตัว (Fusion), พลังงานลม, 
การผลิตและใชชีวมวล (Biomass)และพลังงานชีวภาพ (Biofeul)   

: การอนุรักษน้ํา (ต้ังแตแหลงน้ํา  การจัดการและการใชน้ําในระดับมหภาค  พืน้ท่ี  
ชุมชน  ครัวเรือน )    ระบบนิเวศและการอนุรักษปาไม   ปาชายเลน  และชีวมณฑลพื้นท่ี (Local 
biosphere) ฯลฯ  

: การจัดการดานอุปสงค (Demand-side Management)   การสรางประสิทธิภาพในการ
ใชพลังงานในภาคท่ีอยูอาศัย  อุตสาหกรรมและธุรกิจ  การขนสง ฯ 

34. พัฒนาท้ังคนท่ีอยูแลวในตลาดแรงงานและผลิตกําลังคนทางดานพลังงานและส่ิงแวดลอม 
35. สงเสริมการวิจัยและการทํางานรวมกนัระหวางอุดมศึกษากับภาคเอกชน(การผลิตและบริการ)  

ซ่ึงมีความเกี่ยวของสองมิติคือ 
ก.  เปนภาคการผลิตและบริการที่ใชพลังงานสูง  ตองการผูรูผูปฏิบัติไดดานการจัด

การพลังงาน   การใชพลังงานรูปแบบใหม   และส่ิงแวดลอม 
ข. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษพลังงาน  พลังงานทางเลือก  การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติสงผลถึงการวิจยั  การพัฒนา  และการผลิตเชิงอุตสาหกรรม   ท้ังอุปกรณ  
ระบบ  ท่ีใชตรวจสอบ  วดั  ควบคุม  และผลิตพลังงานนั้นๆ  ฯ 

 

 

การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต 

36. การมีงานทําและตลาดแรงงานท่ีเขมแข็งเปนเง่ือนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศและความ
สงบสุขในสังคม  โดยท่ีอุดมศึกษาเปนปจจัยสําคัญปจจยัหนึ่งท่ีสรางบุคลากรและความรูรองรับ
ตลาดแรงงาน  ความเขาใจในเร่ืองการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต  จึงมีความสําคัญตอ
ทิศทางการพฒันาอุดมศึกษาในระยะยาว โดยมี 4 ประเด็นสําคัญท่ีสงผลกระทบตอ
ตลาดแรงงาน  ประกอบดวย โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ  โลกาภิวัตน  ความ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และโลกสารสนเทศ  
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 โครงสรางเศรษฐกิจ 

37. โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศในรอบ 2 ทศวรรษท่ีผานมาอยูในสภาพท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงในหลายดาน  สงผลกระทบในระดับสูงตอการพัฒนาประเทศ ท้ังท่ีเปนโอกาสใน
การกาวกระโดดและภาวะคุกคามตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 

38. มักเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวาประเทศไทยยังเปนสังคมเกษตร แมเปนขอเท็จจริงหาก
พิจารณาจากโครงสรางแรงงานไทย  ซ่ึงมีวยัแรงงานในภาคเกษตรราว 13 ลานคน  คิดเปน
สัดสวนราวรอยละ 39 ของแรงงานท้ังหมด  แตหากพิจารณาจากมูลคาทางเศรษฐกิจของภาค
การเกษตรนั้นมีเพียงรอยละ 8.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  ความทาทายของภาครัฐ
และโดยเฉพาะอยางยิ่งอุดมศึกษาคือ  การใชการศึกษาในการยกระดับผลิตภาพของเกษตรกร
เพื่อสรางมูลคาภาคการเกษตรท่ีสูงกวาปจจบัุน  นอกจากนี้ หากพจิารณาจากสถิติแรงงานใน
ภาคการเกษตรในรอบทศวรรษท่ีผานมา  พบวามีเกษตรกรท่ีเลิกอาชีพในภาคเกษตรกรอยาง
ตอเนื่อง  จากแรงงานเกษตรรอยละ 42  ลดลงเปนรอยละ 39 ในป พ.ศ. 2541 และ 2549 
ตามลําดับ แตละเปอรเซ็นตของการออกจากภาคการเกษตร หมายถึงแรงงานไรฝมือและคน
วางงานจํานวนแสน  การเตรียมคนกลุมนีท่ี้กําลังทยอยออกจากภาคการเกษตรจึงเปนเร่ืองสําคัญ
ในระดบัชาติ 

39. ในทางตรงกนัขาม เศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพงิตอภาคบริการท่ีมีการขยายตัวอยางตอเนือ่งซ่ึงนับ
ไดวาเปนภาคเศรษฐกิจท่ีคนไทยจํานวนมากมีความถนัดและเช่ียวชาญมีการขยายตัวของ
แรงงานในภาคบริการจากรอยละ 38 ในป พ.ศ. 2541 เปนรอยละ 44 ในป พ.ศ. 2549  อยางไรก็
ตามเปนท่ีนาสังเกตวาสัดสวนของภาคบริการในเชิงเศรษฐกิจนั้นกลับลดลงอยางตอเนื่อง  จาก
มูลคาในสัดสวนรอยละ 59 ในป พ.ศ. 2541 ลดลงเปนรอยละ 51.8 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ  ในป พ.ศ. 2549 ท้ังท่ีเปนภาคเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสูง อุดมศึกษาเปนกลไกสําคัญ
หนึ่งในการแกปญหาเพื่อเพิ่มมูลคาในภาคบริการซ่ึงมีหลากหลายประเภท เชน  การทองเท่ียว  
การเงิน  การแพทย  การส่ือสาร  การขนสง ฯลฯ  รวมท้ังความเช่ือมโยงของสาขาบริการเหลานี ้

40. สําหรับภาคอุตสาหกรรมนัน้ เนื่องจากนโยบายการสงเสริมการสงออก ทําใหภาคการผลิตมี
พลวัตในการปรับตัวคอนขางดีเม่ือเทียบกบัภาคเศรษฐกจิอ่ืนๆ  โดยมูลคาทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากรอยละ 29 ในป พ.ศ. 2533 เปนรอยละ 36.4 , 38.5 
และ 39.3 ในป พ.ศ. 2543 , 2547 และ 2549 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตามลําดับ  โดย
มีการใชแรงงานในสัดสวนประมาณรอยละ 15 ของแรงงานท้ังหมด  อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ภาวะการแขงขันระหวางประเทศและความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนแรงกดดันให
อุตสาหกรรมไทยตองยกระดบัขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึนอยูตลอดเวลา  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเม่ือเผชิญกับการแขงขันจากประเทศท่ีมีแรงงานราคาถูก และพลังปญญามหาศาลของ
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ประชากร เชน จีน อินเดีย และเวยีดนาม   การวิจยัและพฒันาจึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีอาจสงผลถึง
ความอยูรอดของอุตสาหกรรมไทยในอนาคตท้ังใกลและไกลตามธรรมชาติของแตละ
อุตสาหกรรม  โครงสรางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย  เปนแรงงานท่ีมีการศึกษา
ระดับประถมและตํ่ากวาเกือบรอยละ 60  ในขณะท่ีแรงงานท่ีมีการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเพียง
รอยละ 5   ประเด็นจึงอยูท่ีการยกระดับทักษะของแรงงานสวนใหญ  พรอมๆ กับขยับ
โครงสรางแรงงานภาคอุตสาหกรรมไปสูแรงงานความรู (Knowledge workers) และแรงงานหวั
รถจักร   การพัฒนาอุตสาหกรรมท้ังระบบอาจตองใชกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
เปนตัวขับเคล่ือน  

 โลกาภิวัตน 

41. ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนในรูปแบบตาง ๆ ท้ังท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและท่ีครอบงําการพัฒนา 
โลกาภิวัตน เปนรูปธรรมข้ึนได เนื่องจากปจจัยสําคัญ ๆ หลายประการ รวมถึงความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การคมนาคมขนสง และส่ือสารมวลชน สงผล
โดยตรงตอวิถีชีวิต การงานอาชีพ ตลอดจนปจจัยสองข้ัวตาง ๆ เชน ความรวมมือกับการแยงชิง 
เปนตน ปจจุบันโลกาภิวตันสรางความทาทายใหแกอุดมศึกษาในสองลักษณะ คือ  การศึกษาใน
ฐานะการคาประเภทบริการขามพรมแดน และอิทธิพลของการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 

42. ในกรณีการศกึษาขามพรมแดน เปนไปตามขอตกลงทางการคาบริการ (General Agreement on 
Trade in Services : GATS)  ขององคกรการคาโลก (WTO) ท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก ขอตกลง
ดังกลาวมี 4 ประเภท (Mode) คือ 

- การใหบริการขามพรมแดน (Cross border delivery) เชน การศึกษาทางไกล บริการ
ทดสอบทางการศึกษา การศกึษาผานอินเตอรเน็ต 

- การบริโภคในตางแดน (Consumption abroad) เชน การทีน่ักศึกษาไทยไปศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา 

- การจัดหนวยการศึกษาเชิงพาณิชย (Commercial presence) เชน การใหบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาในไทย ซ่ึงอาจจะเปนการจัดต้ังวิทยาเขตหรือสาขา
หรือการใหสัมปทาน 

- การใหบริการโดยชาวตางชาติ (Presence of natural persons) เชน โครงการแลกเปล่ียน
อาจารย 

43. อุดมศึกษาไทยควรศึกษากฎเกณฑระหวางประเทศเหลานี้ ซ่ึงเปนขอตกลงพหุภาคี รวมท้ัง
กฎเกณฑในขอตกลงระดับทวิภาคี เชน ขอตกลง FTA ท่ีไดรวมกนัแลวหรือท่ีจะเกดิข้ึนใน
อนาคต ท้ังนี้ ควรตระหนักถึงผลที่จะเปนประโยชนตออุดมศึกษาไทย ท้ังในเชิงรับและเชิงรุก มี
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การวางระบบและการตรวจสอบ เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ท้ังในเชิงกายภาพ และ
การศึกษาท่ีมาตามสาย (Cyber education) แมไมปดกั้นแตเฝาระวัง รวมท้ังสรางความพรอมใน
อุดมศึกษาไทย เพื่อรวมมือและรับมือกับการเคลื่อนยาย (Mobility) ของอุดมศึกษาตางประเทศ 
ซ่ึงรวมท้ังสถาบัน หลักสูตร นักศึกษา และอาจารย  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศในกลุม
อาเซียนและภาคีคูเจรจาของอาเซียน อีกท้ังโอกาสในการสงออกอุดมศึกษาไทยในอนาคต  

44. ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอประเทศไทยอีกดานหน่ึง คือ การรวมตัวของประชาชาติใน
อาเซียน ซ่ึงไทยเปน 1 ใน 10 ประเทศภาคีสมาชิก ท่ีผานมา 40 ป  อาเซียนไดมีความรวมมือกัน
ทางดานเศรษฐกิจ และไดขยายความรวมมือออกไปยังสาขาอ่ืน ๆ รวมท้ังการศึกษา แตจากการ
แขงขันทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงของประเทศและภูมิภาคอ่ืน ๆ การกีดกนัและการตอรองทาง
การคา การโจมตีคาเงินจนเกดิวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง ตลอดจนผลกระทบทางดานสังคม
และการเมืองทําใหผูนําของอาเซียนมีความเห็นพองกันท่ีจะผลักดันใหประเทศสมาชิกรวมตัว
กันแนนแฟนยิง่ข้ึน ในรูปของ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ภายในป พ.ศ.2558 
หรืออีก 8 ป นบัจากนี ้

45. แตละประเทศ รวมท้ังประเทศไทยจึงมีภารกิจท่ีจะตองเตรียมความพรอม เพื่อนําประเทศไปสู
จุดท่ีเหมาะสมในประชาคม ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากตัวเลขในป พ.ศ.2549 อาเซียนใน
ฐานะประชาคม มีประชากรรวมกัน 567   ลานคน  คิดเปนรอยละ 8.57 ของประชากรโลก ใน
มิติความหลากหลายของการพัฒนา กลุมประเทศกอต้ังอาเซียนดั้งเดิม 6 ประเทศ และกลุม
สมาชิกใหมท่ีเรียกวา CLMV (กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม) มีสัดสวนประชากรรอยละ 72 
และ 28 ตามลําดับ ในขณะท่ีรายไดตอหวัของประชากรในประเทศในภมิูภาค มีความแตกตาง
กันไดถึง 15 เทาในบางกรณ ี ในมิติทางสังคม อาเซียนมีประชากรที่นบัถือศาสนาหลัก ๆ เชน 
อิสลาม ประมาณรอยละ 44 และใชภาษาบาฮาซา ในสัดสวนใกลเคียงกัน 

46. การรวมตัวของอาเซียนในอนาคตอันใกลดังกลาว เปนท่ีคาดการณไดวา จะทําใหเกดิการ
เคล่ือนยาย (Mobility) ในหมูประเทศสมาชิก ไมวาจะเปนการเคล่ือนยายของประชากร แรงงาน 
การคา อุตสาหกรรม ตลอดจนความรู ภาษา และวัฒนธรรม  หากเปนความรวมมือทางดาน
การศึกษาและแรงงาน จะมีการเคล่ือนยายของนักเรียน นกัศึกษา อาจารย ตลอดจนคนทํางานใน
สาขาอาชีพตาง ๆ นอกจากนี ้ความรวมมือทางดานการวจิัยและพัฒนา ก็จะเอ้ือใหเกิดการ
เคล่ือนยายทางความรู นวัตกรรม แมกระท่ังการบริหารจดัการ จากบทเรียนของยุโรป โดยความ
รวมมือโบโลนญา (Bologna Accord) ช้ีใหเห็นวา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหเกิด
มาตรฐานการศึกษาและปริญญาท่ียอมรับรวมกันได (Mutual recognition) เปนเร่ืองสําคัญใน
อันดับตน ๆ โดยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะเอ้ือใหนกัศึกษาสามารถ
เคล่ือนยายเขาสูระบบการศึกษาท่ีใหญข้ึน หลากหลายข้ึน บูรณาการไดมากข้ึน และอาจสงผล
ทําใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ซ่ึงแนนอนวาประเทศท่ีสามารถเปนตนแบบของความเขมแข็ง
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ทางดานคุณภาพการศึกษา ยอมอยูในสถานะไดเปรียบ สามารถรองรับความตองการและการ
พัฒนาไดท้ังเชิงรับและเชิงรุก ซ่ึงนอกเหนอืจากการเปดโอกาสใหบุคลากรในประเทศสามารถ
เขาถึงการศึกษาท่ีเขมแข็งในประเทศอ่ืนแลว ยังเปนโอกาสในการใหบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตอเพือ่นสมาชิกอ่ืนอีกดวย การรวมตัวกันของอาเซียนยังเปดโอกาสทางการศึกษาอ่ืน ๆ 
อาทิเชน การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและอาจารย การศึกษาวิจัยรวมกนั การพัฒนาหลักสูตร
รวมกัน การเรียนรูภาษาระหวางกัน การโอนยายหนวยกติขามสถาบันและประเทศ การสงเสริม
การศึกษาผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (e-Leaning) ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต นับเปนโอกาสทอง
ในการมองการอุดมศึกษาจากมิติภายนอก ซ่ึงเปนท้ังตลาดการศึกษาท่ีมีขนาดใหญ ความ
รวมมือทางการศึกษาและวิจยั และความเขาใจอันดีระหวางพลเมืองอันจะนําไปสูภูมิภาคที่มี
ความสงบและสันติในระยะยาว 

47. การดําเนนิงานของอาเซียน ยังมีผลตอความรวมมือกับมิตรประเทศหรือกลุมประเทศในนาม
ของ “คูเจรจา” (Dialogue partners) อาทิเชน คูเจรจาท่ีสําคัญ คือ จีนและอินเดีย ซ่ึงมีพฒันาการ
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในรอบทศวรรษท่ีผานมา อีกท้ังประชากรในสองประเทศดังกลาว มี
จํานวนมหาศาลกวา 1 ใน 3 ของประชากรโลก กลาวกันวา ประเทศท้ังสอง กําลังเดินไปสูความ
เปนมหาอํานาจทางเศรษฐกจิในรอบศตวรรษท่ี 21 และนาจะสงผลตออํานาจทางสังคมและ
การเมืองไปในเวลาเดียวกัน ภาวะดังกลาวคงเปนอีกปจจยัหนึ่งท่ีอุดมศึกษาไทยจาํเปนตอง
คํานึงถึง และสงเสริมความรวมมือทางดานอุดมศึกษากบัจีนและอินเดยีในรูปแบบตาง ๆ 
นับต้ังแตการเรียนรูภาษา ความรวมมือทางวิชาการ การรับและแลกเปล่ียนนกัศึกษา นกัวิจยั 
และอาจารย การทําโครงการรวมกัน 

 ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี

48. ความเปล่ียนแปลงและโดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  เปนปจจยั
สําคัญท่ีสงผลตอการจางงาน นับต้ังแตเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการเพ่ิมผลผลิตในภาคการเกษตร 
เทคโนโลยีท่ีเปนแรงขับเคล่ือนการปฏิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยีท่ีเพิม่มูลคาในภาคบริการ 
ตลอดจนเทคโนโลยีนําสมัยในยุคฐานความรู กอใหเกิดส่ิงท่ีเรียกวา “ผลิตภาพ” (Productivity) 
และ “นวัตกรรม” (Innovation) ในกระบวนการผลิตท้ังท่ีเปนสินคาและบริการ นอกเหนือจาก
การมองภาพอนาคตทางเทคโนโลยี (Technology foresight) แลว ในโลกตะวันตกมักมีนกัคิด
อนาคต (Futurists)  ท่ีมีแนวคิดตอเทคโนโลยีท่ีมองไมเหน็ในวันนี้ เชน เทคโนโลยีทาง
การแพทยเพื่ออายุยืนยาว เทคโนโลยีเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เทคโนโลยี
ดานพลังงานใหม ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับอุดมศึกษา 

49. การพัฒนาเทคโนโลยีโดยอุดมศึกษานัน้ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อการตีพมิพ
บทความทางวชิาการแลว  การทําวิจัยตามความตองการของประเทศก็เปนประโยชน
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เชนเดยีวกัน  ความรวมมืออยางใกลชิดระหวางอุดมศึกษากับหนวยงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระดับประเทศ ซ่ึงมีรอยตอกับโจทยการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และภาคเอกชนอยู
แลว อาทิเชน ความรวมมือกบัสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนตน 

 โลกยุคสารสนเทศ 

50. เทคโนโลยีประเภทหน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลสูงตอวิถีชีวิต อาชีพ และธุรกิจอุตสาหกรรมใหม ๆ คือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การปฏิวัติสารสนเทศเร่ิมข้ึนโดยวิวัฒนาการของวงจร
รวม คอมพิวเตอร ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และอินเตอรเน็ต  กอใหเกิดการจางงานและความ
ม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ โลกยุคสารสนเทศเปนสังคมไรพรมแดน การเขาถึงขอมูลขาวสารและ
ความรูกระทําไดงาย เทคโนโลยีแพรกระจายอยางกวางขวาง โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา มี
นวัตกรรมและตลาดแรงงานใหม ๆ ท่ีมีมูลคาเพิ่มและมูลคาสูง บนพื้นฐานของนวัตกรรม 
ทรัพยากรมนษุย โครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมสารสนเทศ ดังท่ีระบุไวในนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศของไทย (IT 2010) ซ่ึงเม่ือแปลงเปนรายละเอียดของการพัฒนา โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมแลว จะอยูในรูปแบบของ
โครงการพัฒนาทางดานสังคม (e-Society) การศึกษา (e-Education) อุตสาหกรรม (e-Industry) 
พาณิชยกรรม  (e-Commerce)   โดยรัฐมีบทบาทนําผานโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  (e-
Government) นอกจากนี้ โลกยุคสารสนเทศ ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการทํางาน
และการจางงานของแรงงานในอนาคต ซ่ึงเปนภาพอนาคตท่ีสําคัญตอการออกแบบอุดมศึกษา
ในปจจุบัน 

51. นอกจากประเด็นตาง ๆ ดังกลาวแลว ตลาดแรงงานในอนาคตยังตองใหความสําคัญแกการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงกระจายตัวอยูในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ครอบคลุมธุรกิจการผลิต การคาปลีกคาสง และบริการ รวมทั้งธุรกิจครอบครัวขนาด
ใหญ 

 

แนวทางการพฒันา 

ตลาดแรงงาน  การจางงานในอนาคตและนัยยะตออุดมศึกษา 

52. เนื่องจากจะมีเกษตรกรออกจากภาคเกษตรตอเนื่องนับแสนคนตอป   ท้ังการออกถาวร   
ออกเปนฤดูกาลออกตามปจจัยการมีงานทํา   ออกจากสภาวะภยัธรรมชาติในพื้นท่ี   อุดมศึกษา
ตองเพ่ิมความรูและทักษะใหประชากรเหลานี้ท่ีมีการศึกษานอย (ระดบัประถมหรือ
มัธยมศึกษา)  และออกจากภาคเกษตร  กอนเขาสูภาคบริการและภาคการผลิต   ท้ังนีอุ้ดมศึกษา
ตองทํางานกับหนวยงานรัฐท่ีดูแลขอมูลการเคล่ือนยายประชากร   คาดคะเนการเคล่ือนยาย
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แรงงานหนวยงานรัฐ  เอกชน  และองคกรพัฒนาเอกชน  ภาคการศึกษาและฝกอบรม  เชน  
สถาบันอาชีวศึกษา   องคกรพัฒนาแรงงาน   จัดหลักสูตรการฝกอบรมรองรับ 

ท้ังนี้   อุดมศึกษาตองเนนการสรางหนวยปฏิบัติการฝกอบรมระดับลึกในพ้ืนท่ี   
มากกวาการต้ังรับแรงงานท่ีออกจากภาคเกษตรไรฝมือนี้ในเขตเมืองใหญ 

53. อุดมศึกษาชวยประชากรที่ยังอยูในภาคเกษตร  ใหอยูตอไปได  และอยูไดดีข้ึน  อุดมศึกษาตอง
ชวยสรางคน  ความรู  กลไกเพื่อสรางความม่ันคงทางอาหาร (Food security)ในระดับครัวเรือน   
ชุมชน   พื้นท่ี,   เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต ,    การจัดการการเกษตรที่ยั่งยืน,    
การเกษตรสมัยใหม,    การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตเกษตร    ดวยอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมฐานวัตถุดิบเกษตร   

54. ภาคบริการซ่ึงจะเปนหลักเศรษฐกิจท่ีใหญของประเทศ    มีความสําคัญสูงท้ังการสรางรายได
ประชาชาติ  การจางงาน    การนําเขาวัตถุดบิและสินคาทุนไมสูง   การเอ้ือตอการรักษาและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม อุดมศึกษาตองทํางานใกลชิดกับภาคบริการ  โดย
สรางความเขาใจท้ังมิติประเภทของภาคบริการรูปแบบใหม   การเอ้ือตอการสรางเศรษฐกิจ
ฐานความรูและการใชเทคโนโลยี    และองคประกอบ( knowledge/technology content),   
ความสําคัญใน value chain   เพื่อการพัฒนาบุคคลการและความรูรองรับ  

55. อุดมศึกษารวมมือกับภาคอุตสาหกรรมรายสาขา   โดยเฉพาะการวิเคราะหหวงโซมูลคา  มูลคา
ในการสงออก   การจางงงาน   เปาหมายของอุตสาหกรรมในการเพิม่ผลิตภาพ ฯ      เพื่อ
กําหนดแผนรวมเพื่อการผลิตและพัฒนากาํลังคน  การบริการเทคนิค   และการวิจัยท่ีกําหนด
โดยผูใช (Demand led manpower development, technical services and research)  ท้ังนี้ตอง
ทํางานในเชิงพื้นท่ี (เชนนิคมอุตสาหกรรม)   ทําเปนกลุมอุตสาหกรรม   และอุดมศึกษาทํางาน
เปนเครือขาย   เพื่อมีโจทยชัดเจน  ติดตามและปรับตัวไดตอเนื่อง 

ควรมีการทํางานท้ังระดับมหภาคสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   สภาอุตสาหกรรม  สภา
หอการคา   หนวยงานรัฐท่ีสนับสนุนงบประมาณการทํางานและการวิจยั  และกลุมอุดมศึกษา     
การทํางานในระดับพื้นท่ีกับนิคมอุตสาหกรรม   การทํางานกับกลุมอุตสาหกรรม 

56. อุดมศึกษาควรทํางานกับภาคการผลิตจริง  หนวยงานวางแผน  หนวยงานสรางความสามารถ
เพื่อการแขงขันริเร่ิมเศรษฐกิจใหม ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฐานความรู   โดยกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร   เปาและแผนปฏิบัติรวมกันเชน 

: เพิ่มสัดสวนKnowledge Industry เปน x% ภายในป…. 
: เพิ่มแรงงานความรู (Knowledge Workers) เปน y% ภายในป…     
: เล่ือนอันดับประเทศไทยใน Technology Achievement Index ของ HDR/UNDP 
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การกระจายอํานาจการปกครอง 

57. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ไดกําหนดใหมีการกระจาย
อํานาจการปกครองสูทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล รวม 7,853 แหงท่ัว
ประเทศ โดยมีแนวทางการกระจายอํานาจประกอบดวยการถายโอนภารกิจ การกระจายอํานาจ
การเงิน การถายโอนบุคลากร การพัฒนาระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชน การ
ปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) การปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบ การกาํกับดูแลการถายโอนภารกจิ และการสรางระบบประกันคุณภาพบริการ
สาธารณะ ซ่ึงหมายถึงความจําเปนท่ีจะตองมีการสนับสนุนความเช่ียวชาญในการติดต้ังระบบ 
การจัดการความรู การฝกอบรมและยกระดบัความสามารถของบุคลากร อปท. เปนตน 
นอกจากนี้ ทองถ่ินยังมีงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากสวนกลาง คิดเปนงบประมาณ
ประมาณ 3.9 แสนลานบาทในป พ.ศ.2550  หรือประมาณ รอยละ 25 ของงบประมาณประเทศ 
และยังมีรายไดจากการจัดเกบ็ภาษีคาบํารุง และคาธรรมเนียมอีกดวย 

58. ท่ีผานมา อปท.สวนใหญมีกจิกรรมหลายดาน ครอบคลุมโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาอาชีพ 
การศึกษา การพัฒนาสังคม และสุขภาพ โดยรายจายสวนใหญมุงเนนไปในการสรางโครงสราง
พื้นฐานในพืน้ท่ี อยางไรก็ตาม การพัฒนาท่ียั่งยืนยังตองอาศัยกิจกรรมท่ีเปนเนื้อหาในดาน    
ตาง ๆ ในปจจบัุน อปท.มีความตองการที่จะรับการสนับสนุนจากอุดมศึกษาในดานการศึกษา 
การใหความรูเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพแกประชาชน และการใหคําปรึกษาแก อปท.เอง ซ่ึงหากมอง
ในภาพรวมแลวเปนภารกิจขนาดใหญ ลําพังการผลักดันศูนยพัฒนาเดก็กอนวยัเรียนเกีย่วของ
กับศูนย 17,000 แหง เด็กหนึง่ลานคนและผูดูแลเด็กอีก 30,000 คน ในจํานวนนี้อยูนอกเมืองรอย
ละ 95 อีกท้ังโรงเรียนเทศบาลมากกวา 600 แหง โรงเรียน ตชด. 200 แหง  อุดมศึกษาซ่ึงมี
ทรัพยากรคนและความรู จําเปนตองใหการสนับสนุน  โดยอาจรวมตัวเปนเครือขาย เพื่อสราง
พลังรวมท่ีจะเปนประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา อปท. และทองถ่ิน  ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของ
การกระจายความเจริญและความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

 

แนวทางการพฒันา 

การกระจายอํานาจการปกครองและนัยยะตออุดมศึกษา 

59. การกระจายอํานาจการปกครองและการกระจายความรับผิดชอบดูแลสูองคกรการปกครองสวน
ทองถ่ินเปนทิศทางท่ีประเทศตางๆไดดําเนินการมานับศตวรรษ  แตประเทศไทยไดทํามาเพียง
หนึ่งทศวรรษ   สามารถทําไดจํากดั แมมีการจัดสรงบประมาณจากรัฐบาลสวนกลาง   เนื่องจาก
ความเขาใจของผูเกี่ยวของ  ความพรอมดานระบบและกําลังคน   
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อุดมศึกษาจะมีความสําคัญสูงตอประสิทธิผลและความสําเร็จในการกระจายอํานาจการ
ปกครอง  ท้ังนี้การที่อุดมศึกษาทํางานกับทองถ่ินจะเสรมิภารกิจหลักหนึ่งของอุดมศึกษาคือการ
บริการสังคมใหโดดเดน     และรองรับเหตุผลของการจัดต้ังและการสงเสริมสถาบันอุดมศึกษา
บางกลุมท่ีอยูในภูมิภาคและทองถ่ิน   นอกจากนั้นงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แหลงรายไดท่ีจะเพิ่มความสําคัญสถาบันอุดมศึกษาในพืน้ท่ี   ถาอุดมศึกษาสามารถปรับตัวเขา
หาได 

60. งานท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถทําไดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ควรทําไดหลายลักษณะ 
: ใหคําปรึกษาในกิจการของทองถ่ิน    ท้ังดานการวางแผนมหภาค  เปน sector  หรือ

เฉพาะโครงการ  รวมท้ังการติดตาม  การประเมินผล   ในชวงทศวรรษท่ีผานมา  อุดมศึกษาได
ทํางานลักษณะนี้บาง  แตอยูบนฐานของความสัมพันธสวนบุคคล  ไมมีการสรางกลไกเชิง
ระบบ   จึงไมยั่งยืน  ขยายผลและขยายขอบเขตไดจํากัด 

: การใหความรูเพิ่มทักษะอาชีพ  การจัดการส่ิงแวดลอม  การดูแลสุขภาพ   กับ
ประชาชนในทองถ่ิน  ส่ิงเหลานี้จะเปนเร่ืองใหมเม่ือมีการถายโอนอํานาจและงบประมาณสู
ทองถ่ินเพิ่มข้ึน 

: พัฒนาคนทํางานปจจุบันของทองถ่ิน เชน เจาหนาท่ีองคการปกครองทองถ่ิน  ผูแล
เด็กในศูนยเดก็      

: สรางคนทํางานในอนาคตของทองถ่ิน เชนครู  เจาหนาท่ีสาธารณสุข   การเกษตร  
ส่ิงแวดลอม ฯ  โดยเฉพาะเม่ือมีการถายโอนสถานศึกษาใหทองถ่ิน   จะครูและบุคคลากร
ทางการศึกษานับหม่ืนนับแสนคนท่ีทองถ่ินตองดูแลทางวิชาการ  อุดมศึกษาจะเปนกลไกหลักท่ี
จะชวยเปนแขนขาทางวิชาการได   ในเบ้ืองตนกลุมวิชาการในอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวของจะเปน
ศึกษาศาสตรครุศาสตร   แตตอไปจะเปนดานเกษตรกรรม  วิศวกรรม   วิทยาศาสตรสุขภาพ  
ส่ิงแวดลอม  เปนตนท้ังนี้อุดมศึกษาตองชวยใหทองถ่ินวางแผนแมบทการพัฒนาเพื่อกาํหนด
แผนผลิตและพัฒนากําลังคนรวมกับอุดมศึกษา   โดยการใหทุนการศึกษาฝกอบรม   สรางเปา
การทํางานในทองถ่ินใหเด็กและเยาวชนของตน   แทนการดึงคนมาจากภายนอกท่ีมีการแขงขัน
สูง 

61. สถาบันอุดมศึกษาควรรวมตวัทํางานเปนเครือขายเชิงพื้นท่ี    เครือขายเชิงประเด็น  เพราะโจทย
ทองถ่ินเปนโจทยบูรณาการ  ตองการความรูหลายระดับหลากสาขา   การทํางานท่ีมีมวลวิกฤติ
ท้ังฝายอุปสงคและอุปทานตองมีการพิจารณา  การทํางานเชิงพื้นท่ีควรหมายถึงพืน้ท่ีเชิงภูมิ
สังคมนอกเหนือจากพืน้ท่ีตามเขตการปกครอง   
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การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง 

62. ณ ป พ.ศ.2550 ประชากรโลกประสบปญหาความขัดแยงและความรุนแรง ท่ีมีความแตกตาง
จากความขัดแยงและความรุนแรงในอดีตในลักษณะตาง ๆ บางสวนก็กระจายมากระทบ
ประเทศไทยมากบางนอยบาง แตในปเดียวกันนี้ ประเทศไทยเองก็ประสบปญหาท่ีมีการใช
กําลังรุนแรง นํามาซ่ึงการเสียเลือดเนื้อจํานวนมากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซ่ึงครอบคลุมจังหวดัยะลา ปตตานี นราธิวาส และบางอําเภอในจังหวัดสงขลา 

63. มูลเหตุพื้นฐานมาจากการศึกษา ซ่ึงมีสองระบบควบคูกนั คือ การศึกษาสามัญสําหรับนักเรียน
พุทธและมุสลิม และการศึกษาศาสนาสําหรับนักเรียนมุสลิมในระดับประถมนั้น นักเรียนพุทธ  
นักเรียนพุทธ/มุสลิม(มิติศาสนา)  นกัเรียนไทย/มาลายู (มิติชาติพันธุ)  เรียนรวมกนัในวิชา
สามัญในโรงเรียนสพฐ.  นกัเรียนมุสลิมเรียนศาสนาเพิ่มเติมในสถานศึกษาของมัสยิด  ปอเนาะ 
ระดับมัธยม  สวนมากเรียนแยกกัน  นักเรียนพุทธและมุสลิมบางสวนเรียนในโรงเรียนรัฐ  
นักเรียนมุสลิมจํานวนมากเรียนในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  เพราะ
โรงเรียนรัฐไมสอนศาสนา  เร่ิมสรางความแปลกแยกเชิงเผาพันธุ  วัฒนธรรม  ศาสนา  ต้ังแต
มัธยมจนตลอดชีวิต การเรียนในสถานศึกษาของมัสยิด  ปอเนาะ   โรงเรียนเอกชน  โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา   เปดโอกาสใหครูสอนศาสนาบางคนบิดเบือนหลักการศาสนา   
ประวัติศาสตร   ตอกย้ําการถูกทอดท้ิง  การขาดโอกาส    ประเด็นท่ีมีการใชกระตุนคือ ศาสนา  
ประวัติศาสตร  ชาติพันธุ   ในขณะท่ีครูในโรงเรียนเอกชนและเอกชนสอนศาสนา มีฐานทาง
วิชาการออน  ทําใหนกัเรียนพื้นฐานออนทางวิชาการ  ไมสามารถหางานนอกพ้ืนท่ีได   ไม
สามารถเรียนตอในอุดมศึกษาไทยได   นกัเรียนท่ีไปเรียนตางประเทศสวนมากเรียนทางดาน
ศาสนาและวฒันธรรมอันสืบเนื่องกับอิสลาม   จบกลับมาเปนครูสอนศาสนา  เปนวงจรตอเนื่อง  
นักเรียนท่ีไดโควตามาเรียนนอกพ้ืนท่ี  มีปญหาเร่ืองภาษาไทย  ความรูวิชาการ 

64. เปนท่ีประจักษชัดวา การแกปญหาในพื้นท่ีดังกลาวคงไมสามารถกระทําไดดวยมาตรการดาน
ความม่ันคงเพยีงอยางเดียว แตการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเปนกลไกสําคัญตอการแกปญหา
ท่ียั่งยืน ท้ังนี้ อาจตองใชเวลาคอนขางยาว ตลอดท้ังชวงเวลาของแผนอุดมศึกษาจึงจะเห็นความ
สงบและพัฒนาท่ียั่งยืนได 

 

แนวทางการพฒันา 

การจัดการความขัดแยง  ความรุนแรง  และนัยยะตออุดมศึกษา 

65. ความขัดแยงในโลกปจจุบันสงตอถึงกันหมดและรวดเร็วดวยกลไกโลกาภวิัตน   ความทันทีของ
การถายทอดขอมูลขาวสาร     ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตระเบิดข้ึนในมี 2547  หลังจาก
มีเหตุการณรุนแรงตอเนื่องในระดับเล็กมานับสิบป    ดวยปจจยัสะสมหลายรอยป    ปญหาสาม



กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)    32 

จังหวดัภาคใตแกดวยความเด็ดขาดในเบ้ืองตน   การสรางความเขาใจและโอกาสทางการศึกษา
และอาชีพในปจจุบัน   และการสรางความเขาใจและโอกาสอยางถาวรในอนาคตดวยการศึกษา   
ท้ังนี้อุดมศึกษาจะเปนปจจยัช้ีขาดในระยะกลางและยาว   ตองใชเวลาหนึ่งถึงสองช่ัวอายุคนถา
วิเคราะหและดําเนินการถูกตอง    

66. เนื่องจากสังคมไทยท้ังประเทศ  สังคมในสามจังหวดัภาคใต  ขาดความเขาใจ  ไดรับขอมูลและ
การแสดงความเห็นบนฐานของความเขลาความไมรู   อคติ  ภยาคติ  อุดมศึกษาตองสรางองค
ความรู  ความเขาใจ  สําหรับสังคมไทยโดยรวมและในสามจังหวดัภาคใต  ในประเด็น 

: สังคมพหุลักษณ  พหุวัฒนธรรม   ท้ังเผาพันธุ  ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม  ความเช่ือ ฯ) 
ในประเทศไทยโดยรวม และในพื้นท่ีสามจังหวดัภาคใต    คนในประเทศตองตระหนักวา
ประเทศไทยประกอบดวยชนหลากเผาพันธุ    หลากภาษาทองถ่ิน  หลากศาสนา  หลาก
วัฒนธรรม  และหลากความเช่ือ  พื้นท่ีสามจังหวดัภาคใตมีประชากรสวนใหญเช้ือชาติมาเลย
ไมใชไทยสยามไทยลาวหรือไทยโยนก   ภาษาหลักไมใชภาษาไทย   มีอิสลามเปนศาสนาหลัก
ซ่ึงมีวัฒนธรรมตางจากประชาชนสวนใหญของประเทศ  นอกจากวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับ
อิสลามแลวยังมีวัฒนธรรมมาลายู   ความเช่ือของมาลายู 

การอยูรวมกันในสังคมพหุลักษณ  พหวุัฒนธรรม  ประชากรตองมีความเขาใจความ
แตกตาง  ยอมรับความ แตกตาง  จัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี   โดยมีตัวอยางชุมชน         
พหุลักษณพหวุัฒนธรรมจํานวนมากท่ัวประเทศท่ีเปนตนแบบได    

: มีการศึกษาคูขนานในสามจังหวดัภาคใตดานวิชาโลกและศาสนาอิสลาม  เพื่อรักษา
ความเปนมาลายูและอิสลาม 

: ความซับซอนประวัติศาสตรในพื้นท่ีและผลตอเนื่อง    นับต้ังแตกอนอาณาจักร
ปตตานีประมาณเกือบพนัปท่ีเปนสังคมฮินดูและพุทธ      อาณาจักรปตตานีท่ีประชาชนนับถือ
ฮินด ู  พุทธในลําดับตอมา  และอิสลามเม่ือประมาณหารอยปท่ีผานมา    เขาใจวาอาณาจักร
ปตตานีกับความขัดแยง   ความกระดางกระเดื่อง  เปนขบถกับสยามอยุธยา  สยามรัตนโกสินทร    
และการปราบปราม 

: ประวัติศาสตรการถูกทอดท้ิงและการขาดโอกาส  
67. เนื่องจากครูท่ีสอนระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานออนทางวชิาการ   ขาดการเตรียมตัวการใชชีวิต

เพื่อสรางสังคมพหุลักษณพหุวัฒนธรรม    อุดมศึกษาจึงตองพัฒนาครูและผลิตครู ท้ังระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   หลักสูตร กระบวนเรียนรู  และส่ือ   สําหรับ
การสรางและการดํารงสังคมพหุลักษณพหุวัฒนธรรม 

68. เนื่องจากเด็ก  เยาวชนและประชาชนในสามจังหวดัภาคใตขาดการโอกาสและการพัฒนาทาง
วิชาการ  การประกอบอาชพีในโลกท่ีกวางขวาง   การมีโลกทัศนท่ีหลากหลาย  อุดมศึกษาตอง
เปนกลไกหลักเพื่อการเพ่ิม mobility ทางกายภาพ   ความคิดและโลกทัศน   ใหเด็กและเยาวชน
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ไดออกนอกพ้ืนท่ีท้ังกายภาพและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   (และการเขาพื้นท่ีของเด็กและ
เยาวชนจากภายนอก),   สงเสริมการเรียนวชิาการเพื่ออาชีพในโลก ,   ชวยสรางอาชีพในพื้นท่ี
สามจังหวดัภาคใต    และเพิม่โอกาสท่ีจะออกไปประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน  และโลก
อิสลาม 

69. อุดมศึกษาสงเสริมการสรางประสบการณการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี    สงเสริมสันติ
ศึกษา  ในสถานศึกษาทุกแหง   โดยอาศัยการถอดบทเรียนจากตนแบบชุมชนในประเทศและ
เรียนรูจากประเทศท่ีมีประสบการณ 

 

 

เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต 

70. ดวยววิัฒนาการหลาย ๆ ประการ เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี อิทธิพลของส่ือสารมวลชน 
ระบบการศึกษาและอุตสาหกรรมใหม  รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของสังคม 
วัฒนธรรม และความคิด ทําใหเด็ก เยาวชน และนักศึกษาในวันนี้มีความเปล่ียนแปลงท้ังในมิติ
การใชชีวิต การเรียนรู ครอบครัว ตลอดจนภาวะเส่ียงตาง ๆ ซ่ึงสะทอนถึงแนวโนมของสังคม
ภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยท้ังปวง (Post-industrial / Post-modern) 

71. ในขณะเดยีวกนั เร่ิมมีสัญญาณท่ีช้ีไปในทางเปล่ียนแปลงของชีวิตการทํางานของบัณฑิตใน
อนาคต ท่ีแตกตางไปจากลักษณะงานปจจบัุน อาทิเชน การทํางานโดยมีหลายอาชีพท้ังตลอด
ชวงอายกุารทํางานหรือในขณะใดขณะหนึง่ การทํางานไรสังกัด (Freelance) ความเส่ียงตอ
ความไมแนนอนของรายได  การจับคูและเปล่ียนคูผูรวมงาน เปนตน ซ่ึงจะเปนเหตุใหเกิดความ
ไมสอดคลองกัน (Mismatch) ระหวางการศึกษา และทักษะอาชีพท่ีพงึประสงคในอนาคต 
นอกจากความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตรแลว ความสามารถท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนจะเกี่ยวกับทักษะ
การส่ือสาร การทํางานเปนหมูคณะ การแกปญหา การรับความเส่ียง การออกแบบและความ
สรางสรรค ความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน การเรียนรูอยางตอเนื่อง การบริหาร
จัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม คานิยมการศึกษาในศาสตรเฉพาะหรือสาขาเฉพาะจึงไม
เพียงพออีกตอไป แตตองเสริมฐานความรูและสมรรถนะท่ีจะชวยใหบัณฑิตสามารถอยูใน
ตลาดแรงงานไดและไดเปนอยางดี ท้ังดานการอยูรวมในสังคม การสรางสรรค ความรูเชิง
ปฏิบัติ และความรูพื้นฐานท้ังทางโลก ปรัชญา และสังคม 
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แนวทางการพฒันา 

เยาวชน  นักศึกษา  และบัณฑิตในอนาคต 

72. อุดมศึกษาควรสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร   เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีการเรียนรูของเยาวชนและ
นักศึกษาในรูปแบบของทักษะชีวิต   ทักษะสังคม (Socialization)   สมรรถนะพ้ืนฐานท่ีขามพน
ความรูวิชาการ(Base line competencies)  การสะสมความรูและความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝง
ตัว (Tacit knowledge and ability)  ท่ีหาไมไดจากการเรียนการสอนในหองท่ีขาดปฏิสัมพันธ 
โดยปรับรูปแบบและเน้ือหาใหเหมาะสมกบัสภาพสังคม   , การบูรณาการกิจกรรมนอก
หลักสูตรและชีวิตจริงเขากบัหลักสูตรเปนอีกแนวทางหนึ่ง   เพื่อใหนักศึกษาไดฝก    มีความทา
ทายตอนักศึกษาและตออาจารย  มากกวาการสอนจากตําราอยางเดียว 

73. อุดมศึกษาจัดใหมีระบบวดัผลงาน (KPI) ของอาจารยทางดานการดแูลนกัศึกษา ท้ังทางวิชาการ  
กิจกรรมนอกหลักสูตร  และจริยธรรม 

74. เพื่อเปนการเปดโลกทัศนและเตรียมความพรอมสําหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัตน    การเพิ่ม
ความเขมขนและประสิทธิภาพของการเรียนรูของนักศึกษาทางดานภาษาและวัฒนธรรมของ
ตางประเทศ   เปนส่ิงทีตองสนับสนุน   ท้ังนี้การเรียนดานภาษาท่ีมีประสิทธิภาพและการซึมซับ
วัฒนธรรมตองมีปริบท   การแลกเปล่ียนนกัศึกษา    การเพิ่มmobility ของนักศึกษาและอาจารย   
การจัดหลักสูตรสองภาษา  จะเปนกลไกสําคัญ 

75. เพิ่มเติมจากวิชาการ    อุดมศึกษาควรจดัใหมีการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
พัฒนาการทางดานการส่ือความ การตัดสินใจ การนํา การแกปญหา การทํางานเปนทีม ความ
อดทน คุณธรรม ฯลฯ ท้ังนีก้ารศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร”  ในยุค Post Modern-Post 
Industrialization จะเปนกลไกสําคัญ  ท้ังนี้ระบบศิลปศาสตรหมายรวมท้ังสาระแหงศาสตรและ
กระบวนการแหงศาสตร 

76. หนวยงานรับผิดชอบการศึกษากําหนดใหสวนกลางของอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยมีการ
ใหบริการทางการแนะแนวอาชีพแกนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  และแนะแนวทางดาน 
“การอาชีพและการมีงานทํา (Career counseling) ” แกนกัศึกษาและบัณฑิต เพื่อเปนการให
ขอมูล ท้ังในรูปของศูนยขอมูลอาชีพ การใหคําปรึกษา การจัดนิทรรศการและโอกาสท่ี
ผูประกอบการจะมาใหขอมูลและแนะนําตัวระหวางกัน 

77. การเรียนรูบนฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based / Community-based 
education) เชน  สหกิจศึกษา(Co-operative education) , ทักษะวิศวกรรม (Engineering 
practice school),  Internship/Apprenticeship  ในภาคการผลิตและภาคสังคม  เปนแนวทางการ
จัดอุดมศึกษาที่ควรมีการขยาย  โดยอาจารยมีสวนรวมอยางใกลชิด   เก็บเกีย่วประสบการณจริง
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ในลักษณะการจัดการเรียนรูบนฐานการทํางานของอาจารยเอง  เพื่อนําประสบการณไปตอยอด 
วิจัย และสอนนักศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอไป 

78. ปจจุบันการติดตามสัมฤทธิผลการศึกษาบัณฑิตทําเฉพาะการสํารวจการมีงานทําเม่ือชวงรับ
ปริญญา   ระบบอุดมศึกษาและสถาบันจึงขาดขอมูลสัมฤทธิผล   ผลลัพธ  ผลกระทบ   เสนทาง
การประกอบอาชีพ (Career path)    จัดควรใหมีการจดัทํา Tracer Study ท้ังในระดับ
มหาวิทยาลัยและระบบอุดมศึกษาโดยรวม  เพื่อติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยาง
เปนระบบ   รวมท้ังการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและตัวบัณฑิตเอง   เพื่อใช
ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังวางแผนอุดมศึกษาอยางมีระบบ 

79. การใหประชาคมอุดมศึกษาเรียนรูและเห็นคุณคาของพหลัุกษณพหุวัฒนธรรม    การเห็น
จุดออนจดุแข็งและทางเลือก   จําเปนตองสงเสริมความหลากหลาย (diversity)   และ mobility 
ของนักศึกษาตางวัย    ตางภมิูหลังวัฒนธรรมและสังคม  ตางเผาพันธุ  เชน  การจัดโควตา
กลุมเปาหมายเฉพาะ, การแลกเปล่ียนนักศึกษาภายประเทศ  และกับตางประเทศ  โดยเฉพาะ กับ
ประเทศกลุมอาเซียน  เอเซียตะวนัออก   และเอเซียใต, การรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเขาเรียน
ตอในมหาวิทยาลัย 4  ป, การศึกษาและการปฏิบัติของนักศึกษามหาวทิยาลัยในพ้ืนท่ีบริการของ
วิทยาลัยชุมชน  เปนตน 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียง 

80. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประชาชนชาวไทยไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั เปนปรัชญาของการดํารงชีวิตดวยทางสายกลาง มีผลต้ังแตระดับปจเจกบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ไปถึงประเทศ โดยมีเปาประสงคในการเช่ือมโยงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอม และการเมืองท่ีมีความสมดุล ม่ันคง เปนธรรม ยั่งยืน พรอมรับการเปล่ียนแปลง มี
หลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกนั ท้ังนี้มีเง่ือนไขสําคัญ คือ ความรอบรู 
คุณธรรม และความเพียร อุดมศึกษาจึงควรเปนผูนําใหปฏิบัติ วิเคราะห และสรางองคความรู
ใหม รวมท้ังประยุกตใชในกระบวนการเรียนรูและปฏิบัติของผูเรียนในระดับตาง ๆ อีกท้ังยัง
นําไปสูการปฏิสัมพันธกับชุมชนและสังคมโดยรวม 
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แนวทางการพฒันา 

เศรษฐกิจพอเพียง  :  แนวคิด  หลักการ  และเงื่อนไข 

81. อุดมศึกษายังมีความเขาใจและการปฏิบัติเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในข้ันเร่ิมตน   มีการจดัการ
เรียนการสอน  รูปแบบการบริหารเชิงวิชาการโดยการจัดต้ังศูนยศึกษา   การสรางผูนํานักปฏิบัติ   
ตนแบบกจิกรรมและโครงการในระดับนสิิตนักศึกษาจาํนวนหน่ึง   

82. ท้ังนี้อุดมศึกษาควรเปนผูนําใหเกิดการปฏิบัติได   วเิคราะหได สรางความรูและองคความรูใหม
ได  ใหเปนรูปธรรมท้ังระดับปจเจกชน    ครอบครัว  ชุมชน   พื้นท่ี(เชิงกายภาพ  การปกครอง  
และภูมิสังคม)   องคกร  ภาคการผลิต   
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ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

 

83. นอกเหนือจากภาพอนาคตท่ีจะมีผลกระทบตออุดมศึกษาไทยแลว กรอบนโยบายอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับนี้ ไดวิเคราะหและจัดทํากรอบการพัฒนาเพื่อออกแบบ “ระบบอุดมศึกษา” ให
สามารถนํากรอบดังกลาวไปจัดทํารายละเอียดในภาคปฏิบัติตอไป เช่ือวา จะเอ้ืออํานวยให
อุดมศึกษาสามารถพัฒนาไดอยางเปนเอกภาพ บนพืน้ฐานของคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญ ซ่ึง
นอกจากจะเปนการแกไขปญหาท่ีอุดมศึกษาประสบอยู รวมท้ังพัฒนาอุดมศึกษาใหรุดหนาแลว 
กรอบแผนอุดมศึกษาฉบับนี ้ยังขยายบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนา
ประเทศในดานอ่ืน ๆ อีกดวย 

84. เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2  เม่ือส้ินสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ 
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูตลาดแรงงาน และ

พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขนัของประเทศในโลกาภิวัตน รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาท่ียัง่ยนืของทองถ่ินไทย โดยใช

กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพืน้ฐานของ

เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 
85. จากเปาหมายดังกลาว นโยบายตาง ๆ ดังระบุไวในกรอบแผนเปนการผสมผสานเพื่อแกปญหา

พรอมกับการพัฒนา หลายประเด็นมีความสัมพันธเช่ือมโยงและรองรับซ่ึงกันและกนั บาง
ประเด็นเปนกลไกเชิงนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรที่ใชเปนเคร่ืองมือในการขับเคล่ือน
นโยบายและมาตรการอ่ืน ดังนั้น การออกแบบกรอบแผนฯน้ี จึงจดัทําโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการ
และองครวมของการพัฒนา ประเด็นท่ีปรากฏอยูในกรอบแผนฯประกอบดวยรอยตอกับ
การศึกษาระดบัอ่ืน การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ การ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา เครือขายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต และโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู 

 

รอยตอกับการศึกษาระดับอ่ืน 

86. การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาจะประสบความสําเร็จไดงายข้ึน หากตัวปอนท่ีเขาสูระบบ
อุดมศึกษามีคุณภาพ ท้ังในเชิงวิชาการ และมิติความสมบูรณของมนุษยดานอ่ืน ๆ อยางไรก็ตาม
จากขอเท็จจริงท่ีปรากฏ พบวา เยาวชนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทยมีความออนดอย
ในหลายดาน นับต้ังแตความสามารถในการอานและการทําความเขาใจในภาษาท่ีอาน ซ่ึงเปน
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รากฐานของการเรียนรูในวิชาการและในชีวิต  จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางนกัเรียนจํานวน 
5,433 คนท่ัวประเทศท่ีเขารวมโครงการ PISA ท่ีจัดโดยกลุมประเทศ OECD ในป พ.ศ.2543 
พบวา 3 ใน 4 ของนักเรียนอายุ 15 ปของไทยสามารถอาน (ภาษาไทย) ได รูความหมายตาม
ตัวอักษร แตอาจไมเขาใจความหมายท่ีลึกกวานัน้ อีกท้ังตีความ วิเคราะห หรือประเมินขอความ
ไมได สรุปวา เด็กจะไมสามารถอานเพื่อการศึกษาเลาเรียนและดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ  
การสํารวจในป พ.ศ.2549 ดวยวิธีเดยีวกัน มีผลไมตางจากคร่ึงทศวรรษท่ีผานมา  ทางดาน
วิชาการกน็ากงัวลเชนกนั ผลการสอบวัดผล    O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ ในป พ.ศ.2550 พบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา โดยเฉล่ียท่ัว
ประเทศ มีความรูไมเพียงพอท่ีจะผานการทดสอบในวิชาหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชา
คณิตศาสตร วทิยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญในชีวิตประจําวัน การเขาสู
อาชีพและการเผชิญเพื่อความอยูรอดทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

87. หากพิจารณาเสนทางชีวิตของเยาวชนสวนใหญ จะพบวา บางสวนเม่ือไดรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย หรือศึกษาตอจนจบช้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แลวเขาสูตลาดแรงงานไรทักษะทันที บางสวนอาจใชเสนทางการศึกษาดานอาชีวะเพื่อเขาสู
ตลาดแรงงาน  ท่ีเหลือเดินเขาสูเสนทางอุดมศึกษา ส่ิงเหลานี้เปนแบบแผนคลายกันในทุก
ประเทศ ดังนัน้ การเขาสูอาชีวศึกษาจึงเปนเสนทางท่ีสําคัญเสนทางหนึ่งซ่ึงมีตลาดแรงงาน
รองรับ อยางไรก็ตาม ในกรณีของประเทศไทย จะเปนกระแสคานยิมปริญญาอุดมศึกษา หรือ
ภาพลวงตาของเงินเดือนและความกาวหนาหากมีปริญญาบัตรก็ตาม ณ ปจจุบัน สังคมมีความ
ขาดแคลนผูจบอาชีวศึกษาเปนจํานวนมาก และจากประมาณการของวิทยาลัยประชากรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา จะมีผูเขาศึกษาในระดับอาชีวศึกษาลดลงอยางรุนแรงจากรอย
ละ 17 ในป พ.ศ.2548 เหลือรอยละ 8 ในป พ.ศ.2568 หากเปนไปในอัตราการเขาเรียนปจจุบัน 
โดยไมมีนโยบายหรือมาตรการอ่ืน ๆ มาจงูใจหรือรองรับ ซ่ึงมีนัยยะวาเยาวชนเหลานี้หากไม
เขาสูตลาดแรงงานไรฝมือ กค็งจะเดนิเขาสูระบบอุดมศึกษา ทําใหสมดลุของแรงงานในสัดสวน
ท่ีเหมาะสมกบัความตองการของเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมเสียไป อยางไรก็ตาม การแกปญหา
คานิยมของผูเรียนเปนเร่ืองท่ีแกไขยาก อุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนากลไกท่ียืดหยุนท่ีเอ้ือให
ผูเรียนคงอยูในภาคอาชีวะมากท่ีสุดในสถานการณปจจบัุน ไมปฏิเสธการตอยอดของคนกลุมนี้ 
และวยัแรงงาน 

88. ประเด็นท่ีสามที่เกี่ยวของเปนรอยตอของอุดมศึกษา คือ การผลิตและพฒันา “ครู” ท่ีจะเปน
ผูสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยพื้นฐานแลว หากครูมีความออนแอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเชิงวชิาการ ผลผลิตท่ีไดก็จะมีความออนแอลงไปทุกขณะ หากแกปญหาคุณภาพครูไมได 
ปญหาพื้นฐานนี้ก็จะบ่ันทอนขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศอยางรุนแรง ประเด็น
ดังกลาวมีจดุวกิฤตอยูสามประการ คือ การท่ีผูมีความสามารถไมสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อประกอบ
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วิชาชีพครู ขอจํากัดในกระบวนการผลิตครูของหนวยผลิตครูในอุดมศึกษา และความออนแอ
ของครูประจําการในเชิงคุณภาพและการพัฒนาตนเอง 

 

แนวทางการพฒันา 

รอยตอกับการศึกษาระดับอ่ืน 

89. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาระดับพื้นฐานเปนหนาท่ีโดยตรงของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงานการศึกษาเอกชน รวมท้ังหนวยงานอ่ืนๆท่ีจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน   อยางไรก็ตามอุดมศึกษาตระหนกัวาการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพจะสงตอนักเรียน
ท่ีมีคุณภาพใหอุดมศึกษา    การศึกษาข้ันพืน้ฐานและการศึกษาอุดมศึกษาจึงเปนสวนท่ีแยกกัน
ไมได  อุดมศึกษาพึงสนับสนนุการศึกษาข้ันพื้นฐานเต็มความสามารถ     ท้ังนี้รัฐบาลโดย
ผูรับผิดชอบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน    ควรเรงปรับเปล่ียนหลักสูตรและพัฒนาครูและส่ือการ
เรียนรูเพื่อใหการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรรวมคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลายมีความเขมขนและสัมฤทธิผล  

รัฐควรขยายการลงทุนเองและสงเสริมใหเอกชนสรางโรงเรียนเฉพาะ(Special school) 
และหองเรียนเฉพาะในโรงเรียนปรกติ (School in school) บางแหงเพื่อรองรับเยาวชนที่มี
ความสามารถทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรโดยเร็ว (รวมท้ังดานอ่ืนเชนภาษา  ดนตรี  ศิลปะ  
การเปนผูนํา  เปนตน)    เยาวชนเหลานี้มีจํานวนประมาณ 8 - 9% ของกลุมอายุ    เปนเดก็
จํานวนคนท่ีนอยเม่ือเทียบกบันักเรียนวยัเรียนท้ังหมด  แตมีศักยภาพสูงและควรทําประโยชน
ใหสังคมไดสูงมากถาเด็กเหลานี้ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ  การลงทุนลงแรงพัฒนาเด็กกลุม
นี้จะเสมือนสรางหัวรถจกัรใหกับการพัฒนาประเทศ    การสรางผูนําทางความคิด   และการ
แขงขันระหวางประเทศ    การพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเปนแนวทางท่ีประเทศเอเซีย
ตะวนัออกทําในสองสามทศวรรษท่ีผานมา    ท้ังนี้อุดมศึกษาตองทํางานกับสถานศึกษาพื้นฐาน
ดานเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ    รวมจดัหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักเรียนกลุมนี้ต้ังแตระดับ
มัธยมศึกษาในระบบการเรียนลวงหนา (Advanced Placement Program) วิชาระดับอุดมศึกษา   
การเปนพี่เล้ียง (Mentor)ในกจิกรรมและโครงงาน   เม่ือเขาสูระบบอุดมศึกษาตองมีการจัด
หลักสูตรและการดูแลนักเรียนกลุมนีเ้ฉพาะในระบบ Fast track หรือหลักสูตรเกียรตินิยม 

90. จากภาพการเปล่ียนแปลงประชากร  นักเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาท่ีเปนตัวปอนอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาในเวลาประมาณสิบปจะคอนขางคงท่ีและมีแนวโนมลงลดหลังจากนัน้   รัฐจะ
พยายามสรางกลไกท่ีชักจูงใหนักเรียนหันไปเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อความเขมแข็งของภาค
การผลิต   รัฐโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผูรับผิดชอบในสวนของเอกชน
ควรเรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวะโดยต้ังเปาปรับฐานการผลิตท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ   
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ความสําเร็จของการเพ่ิมนักเรียนอาชีวศึกษาจะเกิดควบคูกับการจํานวนของผูเขาเรียนอุดมศึกษา   
ถากลไกการคัดเลือกสรรเด็กเหมาะสม   อาชีวศึกษาจะมีนักเรียนท่ีมีความถนัดทางการปฏิบัติ
จริง  ในขณะที่อุดมศึกษาจะไดนักเรียนท่ีมีฐานวิชาการ    

ท้ังนี้อุดมศึกษาควรมีนโยบายเปดใหผูจบอาชีวศึกษาสามารถเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาไดดวยความยืดหยุน   ประกอบอาชีพตอไป   ไมตองท้ิงงานท้ิงอาชีพ   โดย
หลักสําคัญคือ    

ก.  ศึกษาในเง่ือนไขเวลาท่ีไมบีบรัด  ไมผูกมัดนกัศึกษาท่ีเปนผูขับดันภาคการผลิตจริง   
ทํางานหาเล้ียงชีพเอง   และอาจตองดูแลครอบครัว   ไมกาํหนดวาตองเรียนสําเร็จในเวลาอันส้ัน
เชนระบบการศึกษา 4 ป  ซ่ึงเปนเร่ืองของนิสิตนักศึกษาในวยั 18-22 ป  ไดเงินจากบิดามารดา
หรือเงินกูจากรัฐมาเรียน   ไมมีความรับผิดชอบใดในชีวิตนอกจากการเรียน   และ 

ข. การสะสมหนวยกิตในทํานองธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) 
การจัดการศึกษาในลักษณะดังกลาวยังเปนพันธกิจของการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning)ของมหาวิทยาลัยไปในตัว  
91. อุดมศึกษาปรับกระบวนทัศน  กลไก   ทํางานรวมกับอาชีวศึกษาและภาคการผลิตจริง   ยก

ความรูสมรรถนะทักษะ  เพื่อเพิ่มผลิตภาพ    รองรับการเปล่ียนงานและเปล่ียนอาชีพผูทํางานใน
ภาคการผลิตจริง    

92. สถาบันอุดมศึกษาควรแบงเวลาของตนเองใหการสนับสนุนการศึกษาระดับมัธยมและ
อาชีวศึกษาอยางเต็มท่ี เพื่อใหมาตรการสองขอขางตนบรรลุผล ดวยกลไกสําคัญเชน   การสง
อาจารยเขาไปสอนท้ังเต็มและไมเต็มเวลา,  การอบรมยกระดับครู การผลิตส่ือการสอน
สมัยใหม, การใหความรูเบ้ืองตนของการทาํโครงงานและการวจิัย ,  การจัดกิจกรรมคายวิชาการ
อยางเขมขนและตอเนื่อ , การใหขอมูลแกนักเรียนในเร่ืองหลักสูตรอุดมศึกษาและคุณลักษณะ
ของอาชีพในสาขาตาง ๆ  

ท้ังนี้ใหกําหนดเปนหนาท่ีและใหภาระงานดานวิชาการหรือบริการวิชาการของอาจารย
อุดมศึกษา 

93. นอกจากการรวมกับการศึกษาข้ันพื้นฐานพัฒนาเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ   ซ่ึงเสมอืนการ
สรางหัวรถจักรลากจูงประเทศในอนาคตแลว    อุดมศึกษาตองเรงทบทวนกระบวนการผลิต
และพัฒนาครูปอนโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในมิติใหมการสรางตัวคูณ (Multiplier)  
ต้ังแต 

: การสรางเง่ือนไขใหมใหมีคนเกงเขามาเรียนครู 
: การทบทวนการผลิตครู   ใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางระดับประถมศึกษา  

มัธยมศึกษา  และการศึกษาสําหรับชางเทคนิค   ท่ีอาจมีเวลาและกระบวนการผลิตครูท่ีตางกัน  
โดยการรับบัณฑิตในสาขาอ่ืนนอกจากศึกษาศาสตร   แลวตอยอดดานการสอน   รวมการ
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ฝกงานในสถานศึกษา   และการฝกงานในสถานประกอบ การในกรณขีองครูชางเทคนิค   สราง
การผลิตครูระดับมัธยมศึกษาและครูชางเทคนิคในระบบ 4+ x ป 

นอกเหนือจากระบบครู 5 ป   
: กําหนดมาตรการยกระดับครูท่ีมีอยูแลว  

 

 

การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน 

94. อุดมศึกษาไทยในรอบหลายปท่ีผานมามีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีแผนอุดมศึกษา
ฉบับท่ี 1 จัดทําข้ึนในภูมิทัศนของอุดมศึกษาท่ีมีจํานวนมหาวิทยาลัยไมมาก แต  ณ ป พ.ศ.2550 
เม่ือรวม 5 กลุมสถาบันอุดมศึกษาเขาดวยกัน คือ กลุมมหาวิทยาลัยรัฐเดิม กลุมมหาวทิยาลัยราช
ภัฎ กลุมมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุมมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยชุมชน รวม
เปน 163 สถาบัน  กระจายอยูในนครหลวง หัวเมือง และภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ และเม่ือรวม
สถาบันระดับอุดมศึกษาท่ีสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆ จํานวนเพ่ิมข้ึนเปน 255 แหง ผลท่ี
ตามมามีท้ังคุณภาพการศึกษาท่ีตกตํ่าลง การแขงขันเพือ่แยงชิงนกัศึกษาในพ้ืนท่ีเดยีวกัน 
อุดมศึกษาพาณิชยโดยไมคํานึงวาบัณฑิตจะวางงาน ตลอดจนการละเลยตอธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิภาพของการบริหารสถาบันและอุดมศึกษาโดยรวม ปญหาดังกลาวทวีความรุนแรง
เนื่องจาก การใชนโยบายและมาตรการตาง ๆ ผานกฎหมาย ระเบียบ งบประมาณ ทรัพยากรวจิัย 
และการกํากับมาตรฐานท่ีเปน “เกณฑเฉล่ีย”  รวมท้ังขาดพลวัตของการพัฒนา ทําใหเกิดความ
ไมเทาทันตอววิัฒนาการของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเง่ือนไขสําคัญของโจทยประเทศ อาทิเชน 
การออกจากภาคการเกษตรของเกษตรกร การกระจายอํานาจการปกครอง  ปญหาชุมชนเมือง
และชนบท  ภาวะการวางงานและแรงงานตํ่ากวาระดับของบัณฑิตในตลาดแรงงาน 

 

แนวทางการพฒันา 

การแกปญหาอุดมศึกษา  การไรทิศทาง  ความซํ้าซอน การขาดคณุภาพ การขาดประสิทธิภาพ 

95. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทําหลักเกณฑการกํากับอยางตอเนื่อง รวมท้ังใชเคร่ืองมือเชิง
นโยบายและการเงินเพื่อผลทางปฏิบัติ 

: ลดเลิกหลักสูตรท่ีไมเปนท่ีตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 
: ลดเลิกคณะและสถาบันท่ีมีปญหาคุณภาพอยางรุนแรง 
: จัดกลไกคณะกรรมการตรวจสอบ และศูนยสถิติอุดมศึกษาเพื่อประมวลขอมูลท่ี

ถูกตองเพ่ือดําเนินการตอไป 
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96. กลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักหนึ่งในการแกปญหาการไร
ทิศทาง  ความซํ้าซอน การขาดคุณภาพ การขาดประสิทธิภาพ  ของอุดมศึกษาได  ท้ังนี้ใหมีการ
สรางกลไกประเมินคุณภาพ 

: สถาบันอุดมศึกษา  ตามพันธกิจของ 4 กลุมมหาวิทยาลัยโดยสํานกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   และผูใชบริการอุดมศึกษา 

: หลักสูตร โดยความรวมมือของแตละกลุมมหาวิทยาลัยและสมาคมวชิาชีพ/วิชาการ 
ท้ังนี้โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ  หลีกเล่ียงการประเมินซํ้าซอน และมีการวางระบบ

ฐานขอมูลการประเมิน รวมทั้งกระบวนการนําผลการประเมินมาใชประโยชน 
ในระยะยาว การประเมินคุณภาพควรนาํไปสูระบบประกันคุณภาพ (Accreditation) ท่ี

นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ 
และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนยายหนวยกิต ท้ังนี้โดยการมีสวนรวมของ
หนวยงานผูทําการประเมินในจํานวนท่ีเหมาะสม มีอิสระและไมหวังผลกําไร มีระบบ Peer 
review เพื่อประกันคุณภาพข้ันตํ่า (Threshold quality) และนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 

97. ใหพัฒนาเพื่อการจัดสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม (category)  คือ  
: กลุมวิทยาลัยชุมชน (Community Colleges) 
: กลุมมหาวิทยาลัยส่ีป(4-year University)และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร(Liberal Arts 

University)    
: กลุมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวทิยาลัยเฉพาะทาง(Specialized 

University)   มหาวิทยาลัย Comprehensive 
: กลุมมหาวิทยาลัยวจิัย(Research University)  และมหาวิทยาลัยบัณฑติศึกษา 

(Graduate  University) 
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุมเปนไปตามการกํากับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  ควบคูไปกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคลองกับกลุมอุดมศึกษาท่ีมี
พันธกิจตางกนั   กลไกจดัสรรทรัพยากรจากฝายรัฐอยางมีทิศทางและเปาหมาย  และการระดม
ทรัพยากร   

98. สถาบันการศึกษาท้ังส่ีกลุม 
: มีพื้นท่ีบริการท่ีเปนจุดเนนตางกัน    
: ตางมีจุดเนนของพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  

ท่ีมีความตองการหลากหลายทั้งการพัฒนาฐานราก  สังคม  เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจ
ในระดบัทองถ่ิน  การขับเคล่ือนภาคการผลิตในชนบท  ทองถ่ินและระดับประเทศ   จนถึงการ
แขงขันในโลกาภวิัตน   
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: แตละกลุมมีจุดเนนระดับการศึกษา  ทุกกลุมยังมีพันธกจิท้ังส่ีของอุดมศึกษาคือสอน  
วิจัย  บริการวชิาการ  และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม  ท่ีมีปริบทและเปาหมายสอดคลองกับ
พันธกิจ 

การแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 4 กลุม  สรุปไดตามตารางท่ีแสดง 
99. ระบบอุดมศึกษาไทยท่ีมีกลุมอุดมศึกษาท้ังส่ี   จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงอุดมศึกษา   สงผล

กระทบท่ีเปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยยะสําคัญ   กลาวคือ 
(1) สถาบันอุดมศึกษาสามารถเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง  และไดรับการ

สนับสนุนตามพันธกิจ 
(2) ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึน  ไมวาการสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันในระดับสากล, การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ, การ
พัฒนาอาชีพ  คุณภาพชีวิต ความเปนอยู  ระดับทองถ่ินและชุมชน, การพัฒนาความรูทักษะ  
การรองรับการเปล่ียนอาชีพ  เปล่ียนงาน  เลิกจางงาน, การรอง รับแรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร
, การพัฒนาผลิตภาพของผูทํางานตอเนื่อง  ผูท่ีพนวัยทํางาน  , การเรียนรูตลอดชีวติ 

(3)  สงผลทางบวกตอการผลิต  พัฒนา  กระจาย  และการทํางานของอาจารย  ดังนี ้
-  ทําใหการลงทุนผลิตพัฒนาอาจารยมีเปาหมายท่ีชัดเจนข้ึน  ท้ังฝายรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษา 

-  เอ้ือตอการอาจารยกระจายอยางเหมาะสมกับความถนดัและเช่ียวชาญซึ่งมีจํากัด
ในขณะท่ีกําลังผลิตเพิ่ม และไดรับการสนบัสนุนอยางเต็มท่ีตามพันธกจิของ
สถาบัน 

-  การตั้งเปาจํานวนและสาขาอาจารยและการลงทุนในการผลิตอาจารยจะมีความ
เปนไปไดและตรงเปาหมายของอุดมศึกษามากข้ึน 

ท้ังนี้  สวนเกินของงบประมาณท่ีไดคืนมาสามารถนํามาตอบแทนอาจารยคุณภาพใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีข้ึน    พรอมท่ีจะทํางานอยางเต็มท่ีโดยมิตองทํางานพิเศษนอกเวลามากเทา
ปจจุบัน 

 (4)  สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาอันเปนท่ีตองการของสังคม  การสราง
ความรู  เพื่อรองรับภาคการผลิตหรือการพัฒนาทองถ่ิน   ไดงายข้ึนจากฝายรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษา 

(5)  ควรลดภาวะการวางงาน   ท่ีสงผลดีกับผูเรียน  สถาบันอุดมศึกษา  และรัฐ 
100. ทุกระดับในกลุมอุดมศึกษาท้ังส่ี  ควรมีกลไกรวมกนัในการปรับคุณภาพ   ใหนักศึกษาสามารถ

ตอยอด ถายโอนแลกเปล่ียนกันไดระหวางกลุม 
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กลุม (Category) 
(ในหนึ่งมหาวิทยาลัย  อาจมี
คณะ/กลุมวิชาการตางกันอยู
คนละกลุมไดขึ้นกับความ 
สามารถการวางตําแหนงและ
บทบาท)  

ปริญญา พื้นที่

บริการ 

อาจารย

ปริญญา

เอก 

นักศึกษา 

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี 

ตอ 

สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร 

พันธกิจและ 

บทบาทในการพัฒนาสังคมและประเทศ 

 

ลักษณะของ 

ผูสําเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัยวิจัยและ
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา 

ตรี 
โท  

(วิทยานิพนธ หรือวิจัยลวน)  เอก, 
การวิจัยหลังปริญญาเอก 

มหานคร 
เมืองหลัก 

100% 90:10 การแขงขัน ผูขับดันประเทศในโลกาภิวัตน 
(Global  prime movers), 

ผูนําทางความคิด 
(Opinion leaders) 

มหาวิทยาลัยว.และท. 
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 

มหาวิทยาลัย Comprehensive 

ตรี 
โท 

 (โปรเจ็ค,  
วิทยานิพนธ หรือวิจัยลวน)   

เอก 

มหานคร 
เมืองใหญ 

70% 60:40 อุตสาหกรรม 
ภาคการผลิตจริง 

กําลังงานความรูและสมรรถนะ
สูง 

มหาวิทยาลัยสี่ป 
มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร 

ตรี 
โท 

จังหวัด 
ของภูมิภาค 

50% 40:60 องคการปกครองทองถิ่น,  
การผลิตและธุรกิจภูมิภาค,  
การเรียนรูตลอดชีวิต 

Self actualization 

กําลังคนขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงทองถิ่น, 
กําลังคนความรู 

(Knowledge workers) 
วิทยาลัยชุมชน อนุปริญญาAssociate degree จังหวัด 

อําเภอ 
 

10% 20:80 สรางความเขมแข็งชุมชน, 
การพัฒนาที่ยั่งยืน, 

ดูแลแรงงานออกจากภาคเกษตร, 
การเรียนรูตลอดชีวิต, Self actualization 

กําลังคนภาคการผลิตจริงใน
ทองถิ่น,  

กําลังคนความรู 
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101. ระบบวิทยาลัยชุมชนอยูในชวงเร่ิมกอต้ังและจะมีการขยายตัวตอไป    มีลักษณะสําคัญคือ
วิทยาลัยชุมชนควรเปนกลไกบริหารจัดการ   ใชหลัก co-location   โดยอาศัยโครงสรางพื้นฐาน
กายภาพ(อาคาร อุปกรณ)ท่ีมีอยูแลวของมหาวิทยาลัย   ของสถาบันการศึกษาอ่ืนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  กอนการลงทุนทางกายภาพ  
เนนการระดมทรัพยากรจากพื้นท่ี  ใชทรัพยากรบุคคลพื้นท่ี    

102. ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชน (และการตอยอดท่ีมหาวิทยาลัย 4 ป) จะรองรับหลักพื้นฐานของการ
สรางคนใหชุมชน, จัดหลักสูตรตามความตองการของชุมชน  ทําโจทยจริงจากชุมชน  , รักษา
คนมีประสบการณและความรูเพื่อพัฒนาทองถ่ินของตน, ใชและระดมทรัพยากรที่มีในพื้นท่ี  
รวมท้ังบริหารรวมโดยชุมชน 

103. กลไกวิทยาลัยชุมชน 
: จัดหลักสูตรอนุปริญญาและการฝกอาชีพ 
: สรางกําลังคนคุณภาพและจํานวน   เพยีงพอตอภารกิจของชุมชน  รองรับการกระจาย

อํานาจและความรับผิดชอบสูทองถ่ิน  
: รวมกับมหาวิทยาลัย  อาชีวศึกษา ภาคการผลิตจริง   และหนวยงานดานการพัฒนา

แรงงาน  เพื่อปรับแรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร  เพื่อเตรียมเขาสูภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม  ในพื้นท่ีบริการของวิทยาลัยชุมชน   รวมท้ังยกความรูสมรรถนะทักษะของผู
ทํางานในภาคการผลิตจริง  เพื่อเพิ่มผลิตภาพ   รองรับการเปล่ียนงานและเปล่ียนอาชีพ      ของ
พื้นท่ีบริการ 

104. โจทยของทองถ่ิน  การสรางคนใหทองถ่ิน เปนภารกจิสําคัญของวิทยาลัยชุมชนและ
มหาวิทยาลัย 4 ป    ผลงานท้ังการผลิตคนและการสรางองคความรูระดบัทองถ่ินจะเปนผลงาน
ทางวิชาการทีมี่คุณคาตอสังคมและเทียบเทาผลงานวิจัยอ่ืนไดเชนกัน 

105. ท้ังนี้ใหมีการจดัทําแผนพัฒนากลุมมหาวิทยาลัยในมิติอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งท่ี
ชัดเจนข้ึนอยางตอเนื่อง อาทิเชน กลุมมหาวิทยาลัยใหม,  กลุมมหาวิทยาลัยเนนบัณฑตินัก
ปฏิบัติ (hands-on),   กลุมมหาวิทยาลัยศิลปศาสตรในยุค Post Modern,   กลุมมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนาภูมิภาคหรือเสนทางพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะ (Development  corridor) ท้ังในประเทศและ
ท่ีเปนขอตกลงความรวมมือกบัประเทศเพ่ือนบาน  เปนตน 

106. การจัดกลุมอุดมศึกษาไดสําเร็จตองอาศัยหลายกลไกกลาวคือ 
(1) กลไกสมศ.ในการประเมินคุณภาพ   มีการพัฒนาเกณฑประเมินท่ีเหมาะสมกับแต

ละกลุมมหาวทิยาลัยท่ีมีพันธกิจตางกัน 
(2) การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจของแตละกลุมมหาวิทยาลัย 
(3) กลไกเงินกูกยศ.ตามความตองการของสังคมและพื้นท่ี   คุณภาพของการศึกษา  

ตามกลุมมหาวิทยาลัย   และผูท่ีสามารถเรียนได 
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(4) คณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับเชิงนโยบาย  ผานกลไก pre-audit และ post-
audit 

(5) หลักเกณฑการจัดสรรทุนสรางและพัฒนาอาจารย  ตามกลุมมหาวิทยาลัย 
(6) หลักเกณฑในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาอ่ืน ๆเชนทุนวจิัย(สรางองคความรู   

โจทยภาคการผลิต  โจทยชุมชน)    ทุนสรางนวัตกรรมและ spin off (ท้ังภาคการผลิตและ
ชุมชน)  ทุนเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ   ฯ 

107. การจัดกลุมอุดมศึกษาจะสรางหลักเกณฑในการคุมครองผูบริโภค    มีการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะ  รวมท้ังการวางระบบสิทธิประโยชนทางการเงินและภาษีสําหรับอุดมศึกษา 

 

  

ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

108. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (Governance and Management) เปนปจจยัสําคัญท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงตอการพฒันามหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาในภาพรวม กลาวคือ หาก
สถาบันอุดมศึกษามีกลไกการกําหนดทิศทางท่ีดีและกาวหนา พรอมกบัการขับเคล่ือน โดยการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพแลว ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุลวงไปได บทบาทและความ
รับผิดชอบขององคกรสูงสุดในท่ีนี้ คือ “สภามหาวิทยาลัย”  มีความสําคัญตอความเจริญของ
สถาบันและผลผลิตท่ีดี ฯพณฯ องคมนตรี นพ.เกษม วัฒนชัย ไดสรุปบทบาทและความ
รับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยไวอยางชัดเจนวาประกอบดวยการกําหนดพนัธกิจและ
เปาประสงค  สรรหา  สนับสนุน และติดตามกํากับการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประเมินการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย  ยืนหยัดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและกํากับติดตาม  
ทบทวนโครงสรางหลักสูตรและโครงการบริการสังคม  ประกันความพอเพียงของทรัพยากร  
และการบริหารจัดการท่ีดี  ยดึม่ันในความมีอิสระของสถาบัน เช่ือมโยงระหวางสถาบันกบั
ชุมชน  และทําหนาท่ีศาลอทุธรณในบางคร้ัง  อยางไรกต็าม ยังมีผูบริหารสภามหาวทิยาลัย 
รวมท้ังผูบริหารมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยท่ียังไมเขาใจบทบาทของสภาฯ  และการบริหาร
มหาวิทยาลัยอยางเพยีงพอ เกดิความยอหยอน ผลประโยชนทับซอน ความไมมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาท่ีปราศจากทิศทาง ขาดนวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนปญหาในการสรรหาผูนําท่ี
กอใหเกิดความแตกแยกในองคกรสงผลกระทบอยางรุนแรงตอนักศึกษาและประชาคม 
นอกจากนี้ธรรมาภิบาลในการกาํกับอุดมศึกษาท้ังระบบโดยสวนกลางกสํ็าคัญ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเม่ือตองผสมผสานการกํากับดูแลดวยกฎระเบียบ (Regulation) และการสนับสนุน 
(Facilitation) รวมท้ังการขับเคล่ือนอุดมศึกษาในภาพรวมเพ่ือใหสัมพนัธและสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ 
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แนวทางการพฒันา 

ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

109. การสรางความเปล่ียนแปลงในมหาวิทยาลัยตองอาศัยการกําหนดและกํากับนโยบาย 
(Governance)   การบริหารจดัการใหเกิดการปฏิบัติ   รวมท้ังการมีผูนําการเปล่ียนแปลง   
สถาบันอุดมศึกษาจํานวนมากประสบปญหาเนื่องจากความไมชัดเจนในบทบาทและขาดความ
เขมแข็งการทําหนาท่ีการกาํกบันโยบาย  และการขาดบุคคลากรในระดับท่ีเกี่ยวของ    สมควร
จัดต้ังองคกรหรือกลไกพัฒนาผูกํากับนโยบายและผูบริหารในลักษณะเดยีวกับ Institute of 
Directors - IOD   สรางกลไกใหพัฒนาผูบริหารตั้งแตกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปจนถึง
ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

110. องคกรดังกลาวจัดการฝกอบรม ใหความรู  จัดเยีย่มชม สรางเครือขายเปดเวทีแลกเปล่ียน
ความคิด และสนับสนุนการวิจัยองคกรและนวัตกรรมการบริหารนโยบาย (Governance) และ
การจัดการ (Management) 

111. ใชองคกรดังกลาวผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาใหแกผูบริหารทุกระดับ  
ต้ังแตการบริหารระดับสูงคือมหาวทิยาลัย  ลงไปถึงคณะ  ภาควิชา/สาขา  รวมท้ังใหการ
ฝกอบรมผูพัฒนาหลักสูตรและผูสอนอยางตอเนื่อง 

ท้ังหมดเปนกระบวนการสรางความเขมแข็งใหมหาวิทยาลัยดวยการสรางผูนํา  การ
บริหารนโยบายหรือธรรมาภบิาล   และการจัดการ (Leadership, Governance and Management 
- LMG)  

112. นอกจากนั้น   ใหมีการปรับโครงสรางการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย รวมถึง 
: ท่ีมาและระบบการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย 
: ท่ีมาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   สัดสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีควร

สูงกวากรรมการท่ีมาจากภายในมหาวิทยาลัย    การเลือกสรรกรรมการผูทรงคุณวุฒิควร
พิจารณาจากพนัธกิจของสถาบัน  การมีสวนรวมของ stakeholders  และนักคิดนักปฏิบัติ 

: ระบบการคัดเลือกอธิการบดีและผูบริหารอ่ืนท่ีปลอดการเมืองผิดปกติ และเปดกวาง
ถึงผูท่ีเหมาะสมนอกมหาวิทยาลัย โดยใหโอกาสผูมีสวนไดสวนเสียเชน ศิษยเกา สมาคม
วิชาชีพวิชาการ ฯลฯ มีสวนรวมในคณะกรรมการสรรหา 

113. ควรพิจารณาจดัใหมีสํานกังานของสภามหาวิทยาลัย  มีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเต็มเวลา    
สรางระบบการจัดวาระการประชุมท่ีโปรงใส  กาวหนา  มีเนื้อหาเชิงนโยบายมากกวาการอนุมัติ
วาระเชิงบริหารในรายละเอียด  ระบบการกล่ันกรองวาระเพื่ออนุมัติ   รับทราบ และทักทวง 
การติดตามความกาวหนาและผลการปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
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ท้ังนี้ตองสรางวัฒนธรรมองคกรและการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนใหการ
ทํางานของฝายบริหารและสํานักงานสภามหาวิทยาลัยปลอดความขัดแยง 

114. ควรทดลองระบบการบริหารนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัยใหม ๆ เชน President + 
Provost, Chancellor +Vice Chancellor ท่ีทํางานเต็มเวลา   โดยคํานึงถึงภารกิจหลักของสภา
มหาวิทยาลัย  ประกอบดวย การกําหนดทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร,  การสรางและรักษา
คุณภาพหลักสูตร บัณฑิตและสถาบัน, การสรางผูบริหารรุนใหม, การระดมทุนและทรัพยากร
อ่ืน ๆ 

115. กําหนดใหมีการประเมินมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอยางครบวงจร ต้ังแตนายกสภา
มหาวิทยาลัย  ไปจนถึงผูบริหารระดับภาควิชา   พรอมตัวช้ีวดัท่ีเหมาะสม 

116. สรางเวทีถายทอดนโยบายและแลกเปล่ียนประสบการณการบริหารนโยบาย  ระหวางรัฐมนตรี
ท่ีรับผิดชอบอุดมศึกษา  รัฐมนตรีท่ีดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  กับนายกสภาและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

117. พัฒนาความสามารถในการกํากับดแูลและการบริหารอยางตอเนื่องของมหาวิทยาลัยทุกกลุม   
ท้ังมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน    ในกรณีมหาวิทยาลัยรัฐเปนการสรางความพรอมเพ่ือใหพัฒนา
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล 

118. ปรับโครงสรางของคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปนคณะมนตรีหรือคณะกรรมาธิการ 
(Commission)   ท่ีมีมนตรีหรือกรรมาธิการ (Commissioners) ทํางานเต็มเวลา    โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมาธิการ(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปจจุบัน) ท่ีมีโครงสรางท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการ  ท้ังนี้รวมถึงการรวมภารกิจของกกอ.และกพอ.ในปจจุบัน
ใหเปนระบบเดียวกัน 

 

 

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

119. อุดมศึกษาเปนกลไกสําคัญหนึ่งในการเพ่ิมศักยภาพของประเทศในเวทีสากล ผานการสรางและ
พัฒนากําลังคน และการสรางความรูและนวัตกรรมผานระบบวจิัยและพัฒนา เพื่อประโยชนใน
ภาคการผลิตโครงสรางพื้นฐานและการยกระดับความเขมแข็งของสังคมโดยรวม  อยางไรก็ตาม 
จากผลการประเมินความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย พบวา มหาวิทยาลัยไทยไมติด
กลุมมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมีคุณภาพท้ังในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความสามารถในการ
สรางนวัตกรรมของประเทศตํ่า โครงสรางพื้นฐานทางวทิยาศาสตรอยูในระดบัทายๆ ของ
ประเทศท่ีไดรับการจัดอันดบั ซ่ึงสะทอนใหเห็นจากจํานวนบุคลากรวจิยั ผลงานตีพิมพทาง
วิชาการ สิทธิบัตร รวมท้ังการลงทุนของรัฐในกจิการวิจยัและพฒันา 
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120. อยางไรก็ตาม โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ อยูท่ีการปรับ
โครงสราง และเรงรัดใหเกดิความเช่ือมโยงในนโยบายและแผนตาง ๆ ซ่ึงมีอยูแลว เชน แผน
แมบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แผนแมบทรายอุตสาหกรรม แผนแมบทการปกครอง
ทองถ่ิน แผนยทุธศาสตรกระทรวงแรงงาน และแผนแมบทการศึกษา เปนตน  ซ่ึงเม่ือบูรณาการ
เปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาของประเทศแลว อุดมศึกษากจ็ะมีความชัดเจนในบทบาทของ
ตนเองมากยิ่งข้ึน 

121. ในฐานะท่ีอุดมศึกษาเปนองคประกอบหนึง่ของระบบวิจยัของประเทศ  การสรางความเปนเลิศ
ของการวิจยัของอุดมศึกษาจงึข้ึนอยูกับการวางโครงสรางระบบวิจยัในภาพรวม  ซ่ึงรวมถึง
นโยบายระบบวิจัย  การจัดสรรทรัพยากรวจิัย การบริหารจัดการทุนวิจยั ตลอดจนการประสาน
พลังระหวางหนวยปฏิบัติการวิจัย  รัฐตองมีนโยบายท่ีชัดเจนในกระบวนการจัดสรรทรัพยากร
วิจัยเพื่อสรางงานวิจยัท่ีมีมูลคาเพิ่มตอระบบเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาวะท่ีมีความจํากัดในงบประมาณสนับสนนุ ในขณะเดยีวกันกย็ังตองดูแลการวจิัยท่ีไมมีผลตอ
ภาคการผลิตหรือมูลคาเชิงเศรษฐกิจ  แตมีความจําเปนตอสังคม รวมท้ังการสนับสนุนนักวจิัย
รุนใหม ซ่ึงยังขาดประสบการณและโอกาส และการสนบัสนุนทางการเงินและสิทธิประโยชนท่ี
เอ้ือตอการผลิตผลงานท้ังจากสถาบันของรัฐและเอกชน 

122. ปจจัยความเช่ือมโยงและการทํางานรวมกนัระหวางภาคเอกชนกับอุดมศึกษาเปนประเด็นใหญ
ท่ีตองการการผลักดัน เนื่องจากความรวมมือยังอยูในระดับตํ่า  ภาคเอกชนมักไมทราบวา 
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีอาจเปนประโยชนตออุตสาหกรรม  ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยมักไม
วิจัยจากโจทยอุตสาหกรรมและไมทราบความตองการของภาคเอกชน นอกเหนือจากความ
แตกตางในวัฒนธรรมการทํางาน และปญหาความลับทางการคา แมในปจจุบันรัฐจะมีมาตรการ
สงเสริม เชน การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน 2 เทา หากเอกชนมีกจิกรรมวิจยัและพัฒนา 
เปนตน  แตการพัฒนางานวจิัยในภาคเอกชนเองยังตองพัฒนาอีกมาก   ยิ่งเอกชนสวนใหญไมมี
ความตองการนักวจิัย ทําใหขาดแรงจูงใจในเสนทางอาชีพของนักวจิัยไทยในภาคเอกชน 

 

 

แนวทางการพฒันา 

มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

123.  ประเทศท่ีพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมไดดี  มหาวิทยาลัยจะเช่ือมตอไดดกีับภาคการผลิต   สราง
ความรูและนวตักรรมใหม  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังถูกคาดหวังใหเปนสถาบันสังคมมี
บทบาทช้ีนําความคิดและการเปล่ียนแปลงของสังคม    พันธกิจและความคาดหวังนี้จําแนกให
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มหาวิทยาลัยแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเปนเพียงสถาบันท่ีจัดการศึกษาสูงกวาระดับ
มัธยมศึกษา   

การสรางความรูท่ีมีคุณภาพอาศัยระบบวิจยัท่ีสมบูรณเช่ือมตอท้ังมหภาคจนถึงหนวย
ปฏิบัติการวิจัย   ในสภาวะท่ีทรัพยากรมีจํากัด การจดัทรัพยากรเพื่อการวิจัยจะมีลักษณะการ
แขงขัน (Competitive research) ใหกับบุคคล   กลุมบุคคล หรือกลุมองคกรและสถาบัน   ระบบ 
Research Assessment Exercise (RAE) ของสหราชอาณาจกัรถูกสรางข้ึนมาประมาณ 15 ปใช
จําแนกและจัดลําดับความสามารถในการวจิัยของหนวยงาน/ กลุมสาขาวิชาการในมหาวิทยาลัย
สหราชอาณาจกัร  และมีการประยุกตและปรับปรุงกลไกและการจัดลําดับมาหลายคร้ัง    จึง
เสนอใหประยกุตและปรับใชระบบ RAE เพื่อการประเมินความสามารถการวิจยัและจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการวิจยัสําหรับอุดมศึกษาไทย 

124.   รัฐควรใชกลไก เชน RAE  
: จัดสรรทุนวจิัยแบบ Competitive bidding สําหรับกลุม  องคกร    
: สงเสริมศูนยแหงความเปนเลิศท้ังระดับมหาวิทยาลัย  ระดับประเทศ   และตามวาระ

ประเทศ (National agenda)หรือการช้ีเชิงนโยบาย (Policy directed)    
(ก) ท่ีใหทางเลือกประเทศและใหผลลัพธจากการวจิัยท้ังดานสังคมและเศรษฐกิจ   

สรางทรัพยสินทางปญญา  และเกดิผลผลิตเศรษฐกจิ   
(ข) จําแนกวาหนวยงานใดอยูในตําแหนงหรือมีสามารถในข้ันตอนใด  ท้ังการวิจยั 

(Research)  การพัฒนา (Development)   การบมเพาะความรูและทรัพยสินทางปญญาจากการ
วิจัย (Incubation)   การพัฒนาไปสูการผลิตเชิงพาณิชย (Commercialization)  

ท้ังนี้แตละหนวยงานหรือกลุมมหาวิทยาลัยอาจมีความสามารถ   มีความเหมาะสม   มี
ความจําเพาะ  และวางตําแหนงของตนท่ีข้ันหนึ่งตอนใด  หรือหลายข้ันตอนได 

ใชผล RAE  และการวางตําแหนงของแตละสถาบันในแตละกลุมมหาวิทยาลัย   ปรับ
ใหเหมาะเพื่อจัดเงินวิจยัสําหรับแตละกลุม 

125.  ปจจุบันโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทํางานใน
ลักษณะกลุมมหาวิทยาลัย (Consortium)   มุงสรางศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ 8 กลุม
สาขาวิชาการ  ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณผานคณะกรรมการอุดมศึกษา  มีการทาํงาน
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและภาคการผลิตถึงระดับหนึ่ง   ในชวงตอไปควรจัดใหมีการ
ทํางานรวมกนัระหวางมหาวทิยาลัย   กลุมมหาวิทยาลัย  ศูนยความเปนเลิศ   ภาคอุตสาหกรรม
ในและตางประเทศ  ภาคสังคมและชุมชน  และแหลงทุนแหลงวิชาการตางประเทศ   

โครงการรวมพลังนี้ในลักษณะกลุมมหาวทิยาลัยนี้  สรางพลังรวม (Synergy) และการ
เสริมกันและกนั (Complimentarity)   สามารถเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาอาจารยให
มหาวิทยาลัยใหม  สรางนักวจิัยใหภาคเอกชน  การทํางานรวมกับภาคสังคมและชุมชนจะชวย
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ตอบโจทยวิชาการท่ีมาจากชุมชนได   เกิดผลลัพธผลผลิตและผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจ   การทํางานกับภาคอุตสาหกรรมในและตางประเทศชวยการนําทรัพยสินทางปญญา
ไปใช  การบมเพาะวิสาหกิจ  และการสรางผลผลิตเชิงการคา   ท้ังนี้ตองมีกลไกอ่ืนสนับสนุน
เชน  การผลักดันของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   กระทรวงและกลุม
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง  การเขาถึง Venture  capital และแหลงเงินสําหรับการสรางวิสาหกิจ
เทคโนโลยี 

126. มหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของระบบวิจยั  แตความเขมขนและผลสัมฤทธ์ิการวิจัยยังอยูระดับท่ี
ตํ่ากวาประเทศเอเซียตะวันออกเชน  เกาหลี  ไตหวัน  สิงคโปร  ซ่ึงเร่ิมการพัฒนาประเทศในยุค
ใหมชวงเวลาใกลเคียงกันหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง   เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการจัดการ
เชิงระบบ   มหาวิทยาลัยจึงควรผลักดันใหเกิดระบบวจิยัแหงชาติ ท่ีควรประกอบดวย 

: องคกรระดับชาติท่ีกําหนดนโยบายวิจยั (National research policy body)  ท้ังมหภาค
และ sector  

: องคกรจัดสรรเงินทุนวจิัย (Funding agencies) จํานวนหนึ่ง    มีความหลากหลาย   
เนนกลุมวิชาการท่ีตางกัน  ท้ังนี้หนวยงานรัฐเชนกระทรวง   ภาคเอกชน   จะถูกกําหนดดวย
นโยบายแหงชาติและกลไกจูงใจใหสนับสนุนทุนวิจยัดวย 

: หนวยงานวจิยั (Research implementing bodies) ไดแกมหาวิทยาลัย  ศูนยแหงความ
เปนเลิศ  หองปฏิบัติการวิจัยในภาครัฐและเอกชน   

127. ใหมีการออกแบบระบบความเช่ือมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต   เพื่อสรางภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยจํานวนหนึง่ท่ีใชอุปสงคจากภาคการผลิตเปนตัวต้ัง  ท้ังการจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  การวิจัย  (Demand led curriculum, technical services 
and research)  โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยท่ีเนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ท้ังนี้รัฐพึงจัด
ทรัพยากรสนบัสนุน 

128. การสรางความรูและใชความรูเพื่อตอบโจทยท่ีหลากหลายของประเทศ   เพื่อผลิตกําลังคนดาน
การวิจยั  เพื่อบมเพาะผูมีความสามารถพิเศษ   เพื่อบมเพาะเทคโนโลยี  ตองการระบบสนับสนุน
งบประมาณวจิัยอีกหลายอยางนอกจากระบบ Competitive bidding   ดังนั้น  รัฐพึงจดัสรร
งบประมาณวจิัยอีกสวนหนึง่ใหกับสถาบันอุดมศึกษาสําหรับประเดน็ตางๆ  กลาวคือ  การวิจยั
ในสาขาท่ีจําเปนตอสังคม   โดยไมตองผูกกับการเพ่ิมผลผลิตทางเศรษฐกิจ,  การพัฒนานักวิจยั
รุนเยาว  นักวจิัยรุนใหม, ทุนประเดิมสําหรับการวิจยัเชิงพาณิชย และนวัตกรรมท่ีมีความเสี่ยง
ประเภท Venture Capital,  การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานการวจิัย, ทุนสมทบ (Matching 
fund) ในการลงทุนรวมกับมหาวิทยาลัยหรือภาคเอกชนในกิจกรรมวิจยับางประเภท   รวมท้ัง
พิจารณาสิทธิประโยชนทางการเงินและภาษีตามความเหมาะสม 
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การเงินอุดมศึกษา 

129. การลงทุนในอุดมศึกษาผานระบบงบประมาณปจจุบันยังไมสะทอนคุณภาพการศกึษา และยัง
มิไดใชเปนกลไกกํากับเชิงนโยบายอยางเต็มท่ี ท้ังในสวนของงบประมาณเพ่ือการเรียนการสอน 
งบประมาณวจิัย และคาใชจายอ่ืนๆ  เชน การสงเสริมกลไกการเช่ือมโยงกับภาคการผลิต การ
พัฒนาแรงงานในภาคการผลิตท่ีสําคัญ ตลอดจนการลงทุนในภาคการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

130. เปนท่ีประจักษวาในขณะท่ีนักศึกษามีจํานวนมากข้ึน แตคาใชจายตอหนวยท่ีไดรับการจัดสรร
จากรัฐไปสูมหาวิทยาลัยของรัฐกลับนอยลง จึงเปนภาระท่ีจะตองแสวงหาแหลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ
รักษามาตรฐานการศึกษานอกเหนือจากรองรับจํานวนนักศึกษาท่ีเพิม่ข้ึน นอกเหนือจาก
งบประมาณปกติและรายไดอ่ืนของมหาวทิยาลัยแลว  ปจจุบันยังมีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ซ่ึงจัดสรรตามความจําเปนของผูเรียนท่ีมีฐานะไมดีพอท่ีจะศึกษาได  อยางไรก็ตาม ใน
อนาคตยังมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมปจจยัดานการเงินเขามาในระบบอุดมศึกษา ซ่ึงคงจะตอง
พิจารณาเพิ่มเติมในสวนของเงินกูเพื่อการศึกษาท่ีไมยึดโยงกับฐานะ   กลไกดังกลาวยังจะเปน
เคร่ืองมือในการปรับนโยบายการรับนักศึกษาในสาขาท่ีเปนความตองการของสังคมอีกดวย 

131. รัฐควรพิจารณารวมกับอุดมศึกษาในการขับเคล่ือนนโยบายและงบประมาณท่ีสอดคลองกัน
เพื่อใหนโยบายแหงรัฐมีความเช่ือมโยงกับภารกิจของอุดมศึกษา โดยมีเปาหมายรวม และการ
จัดสรรงบประมาณท่ีสะทอนเปาหมายดังกลาว ซ่ึงจะทําใหงบประมาณท่ีรัฐลงทุนในอดุมศึกษา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตอาจจะตองมีกลไกประสานความเช่ือมโยงดังกลาว ซ่ึงใน
หลายประเทศใชองคกรท่ีตัวกลางระหวางรัฐกับมหาวิทยาลัยทําหนาท่ีเช่ือมนโยบายของรัฐ 
งบประมาณ และผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
แนวทางการพฒันา 

การเงินอุดมศึกษา 
132. รํฐพึงปรับการจัดสรรงบประมาณประจําป สําหรับมหาวทิยาลัยของรัฐ   ท่ีปจจุบันเปน Supply-

side financing ให 
:สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาประเทศ เชนแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แหงชาติ    แผนการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน   แผนโครงสรางพื้นฐานทางปญญา  
อยางเปนรูปธรรมมากข้ึน และ 

: เปนไปตาม Performance-based มากข้ึน  โดยอาจปรับปรุงตัวช้ีวัดใหเหมาะสมจาก
ตัวช้ีวดัท่ีกํากบัมหาวิทยาลัยอยูแลว  เชนตัวช้ีวดัของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) 
หรือตัวช้ีวดัของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา  (สมศ.)     
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133. ในขณะท่ีเงินยมืกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปนการใหผูเรียนกูยืมตามความจําเปน 
(Need-based loan)   จะตองมีการพิจารณาและจัดรูปแบบใหมของกองทุนประเภท 
Contribution scheme ท่ีถูกตองเหมาะสม  ระหวางรัฐและผูเรียน   สําหรับผูท่ีมีความสามารถ
เรียนระดับอุดมศึกษาได  เพื่อเปนเคร่ืองมือเชิงนโยบายในการกําหนดกรอบการพัฒนา
อุดมศึกษา เชน ใชกํากับการผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีสังคมตองการ  

134. รัฐพึงจัดต้ัง “กองทุนพัฒนาอดุมศึกษา”  เพื่อการพัฒนาอาจารยและบุคคลากร,  เช่ือมโยง
อุดมศึกษากับภาคการผลิต  (เชนหลักสูตรทวิภาคี/ทักษะวิศวกรรม, Internship, Apprenticeship   
หลักสูตร Demand-led โดยผูประกอบการ,  ศูนยการเรียนศูนยฝกในโรงงาน, ศูนยบมเพาะ
อุดมศึกษาในนิคมอุตสาหกรรม ),  สนับสนุนการจดัต้ังวสิาหกิจโดยมหาวิทยาลัย (Spin-off, 
University-owned enterprises)  , พัฒนาแรงงานความรู รวมถึงเกษตรกรท่ีเลิกอาชีพ และการ
เรียนรูตลอดชีวิต, สนับสนุนทองถ่ิน   ในสวนนี้ควรสรางกลไกการใชงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถ่ิน (อปท.) 

รัฐพึงใชกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาพรอมงบประมาณท่ีปรับตัวไดตามความเปล่ียนแปลง
ท่ีมีพลวัตและมีผลกระทบสูง (เปน Rolling budget)    เสริมกับงบประมาณประจําป   เพื่อลด
ผลกระทบของการกํากับทิศทางอุดมศึกษาอันเนื่องมาจากความเปล่ียนแปลงของโลกและเหตุ
พิเศษอ่ืน ๆ   เช่ือมโยงของอุดมศึกษากับภารกิจสําคัญของประเทศไดอยางคลองตัวและมี
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเช่ือถือได 

135. ใหจดัต้ังองคกรกันชน (Buffer organization) แบบ Higher Education Funding Council  for 
England -  HEFCE ของอังกฤษ) เพื่อจดัสรรงบประมาณอุดมศึกษาตามพันธกิจอุดมศึกษาและ
การเจรจาดานนโยบายกับรัฐบาล  ท้ังนี้องคกรกันชนอาจทําภารกิจสําคัญ ๆ เชน  การเจรจาดาน
นโยบายและงบประมาณกับรัฐ,   การทําแผนกลยุทธของระบบอุดมศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย  
หรือแตละมหาวิทยาลัย, การวางแผนงบประมาณ  การบริหารการเงิน  และการจัดสรร
ทรัพยากร,  การทบทวนโครงการท่ีมีความสําคัญและผลกระทบสูง  เปนตน   

136. รัฐพึงใชหลักการ Financial autonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษา   สรางความชัดเจนการ
บริหารการเงินโดยสวนผสมของงบประมาณจากภาครัฐ   รายไดของมหาวิทยาลัยจากคาเลา
เรียน งานวิจยั งานบริการวิชาการ งานการคา และอ่ืน ๆ 

ความชัดเจนในการบริหารการเงินอุดมศึกษาท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชนนี้    ใชกําหนดโครงสรางการเงินอุดมศึกษา   โดยใชหลัก 

- Sources of fund  ขยายวงเงินงบประมาณท่ีไดจากแหลงตาง ๆ 
- Allocation of fund  จัดสรรใหเหมาะสมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และนโยบายท่ี

รัฐอยากเห็น 
- Utilization of fund  ใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และมีวนิัยการเงินการคลัง 
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ท้ังนี้บนพื้นฐานของการจัดกลุมมหาวิทยาลัย 
 

 

การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 

137. จุดออนท่ีสําคัญประการหนึง่ของอุดมศึกษาไทย คือ อาจารยและระบบการพัฒนาบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงจะตองแกปญหาต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ในสวน
ของตนน้ํานั้นเกี่ยวของกับการบริหารจัดการแหลงทุนเพื่อพัฒนาอาจารย สวนกลางน้ําเกี่ยวของ
กับการเพ่ิมสมรรถนะใหกับอาจารยประจําการ ท้ังทางดานความเปนครู การบมเพาะ
ความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม จนถึงปลาย
น้ํา ท่ีเปนบุคลากรท่ีมีประสบการณ สามารถถายทอดประสบการณยาวนานสูอาจารยระดับอ่ืน  
รวมถึงการเช่ือมโยงกับภายนอกท้ังภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคม 
ท้ังหมดนีจ้ะชัดเจนหากพิจารณาววิัฒนาการของอาจารยในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของ
บุคลากรอาจารย 

138. การพัฒนาอาจารยเปนความอยูรอดของอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถาบันใหม หรือ 
สถาบันท่ีมีความขาดแคลนอาจารยท่ีมีคุณภาพ การวางแผนกําลังคนจึงตองมีกรอบท่ีชัดเจนท้ัง
ในเชิงปริมาณ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงคุณภาพท่ีเปนความตองการท่ีแทจริง คาดวา ใน
ระยะยาว 15 ป จะมีความขาดแคลนอาจารยในระดบัตาง ๆ ประมาณ 30,000 คน ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน ความขาดแคลนดังกลาวอาจเปนโอกาสสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย 

 
 
แนวทางการพฒันา 

การพัฒนาบุคคลากรในอุดมศึกษา 

139. การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัย  ตองคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ  เชน  
: ดานวิชาการ ความเปนครู ความสามารถในจัดการเรียนการสอน  ความสามารถดาน

การวิจยั   สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับสาขาท่ีตนรับผิดชอบ    การบริหารจัดการ  การ
ขัดเกลาทางสังคม 

: ชวงวัยตางๆของการทํางานและพัฒนา (Life cycle development)  ต้ังแตการบมเพาะ
(incubation)ในชวงตนการทํางาน    ชวงการทํางานจริง   ชวงเปนผูสูงความรูและประสบการณ  
และการเปนคลังสมองหลังเกษียณ 
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โดยจัดใหมีกระบวนการ Mentoring โดยผูมีความรูและประสบการณ    เนนการพัฒนา
จากการทํางานจริงเชน Sabbatical, Shadowing กับภาคการผลิต  ภาคสังคม  โดยรวมมือกับ
หนวยงานวิจยั  ภาคการผลิต  สมาคมวิชาการวิชาชีพ  และภาคประชาสังคม 

140. ขอเสนอหลักเกี่ยวกับเกณฑการจัดสรรทุนของสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  
: สาขาท่ีประเทศไทยมีความเขมแข็งแลว   ใหศึกษาภายในประเทศหรือแบบ

ผสมผสาน  ควบคูกับเปาหมายการสรางโปรแกรมช้ันนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขา
ท่ีประเทศมีความเขมแข็ง 

ท้ังนี้ถาเรียนตางประเทศ   ใหเขามหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก 
: สาขาขาดแคลนท่ีมีการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาภายในประเทศ   ใหเรียนแบบ

ผสมผสาน   หากจําเปนตองไปเรียนตางประเทศใชเง่ือนไขขางตนเชนกัน 
: สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไมมีบัณฑิตศึกษาในประเทศ     เพื่อใหเกดิ

ประโยชนสูงสุดควรใหเขาเรียนในมหาวทิยาลัยช้ันนําของโลก  
: เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

141. สรางแรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยและผูเรียนรวมลงทุนพัฒนาอาจารย   ดวยมาตรการดานการเงิน
เชน  ทุนจากรัฐบาลท้ังหมด   ทุนรัฐบาลรวมกับมหาวิทยาลัย  ทุนรัฐบาลรวมกับมหาวิทยาลัย
และผูเรียน   เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยท่ีรับการพัฒนาไดมากข้ึน    กระตุนใหมหาวิทยาลัยและ
ผูเรียนจริงจังกบัการเรียนในสาขาวิชาและในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ    อีกท้ังคํานึงถึง
ผลตอบแทนจากการไดทุนจากรัฐ   การลงทุนของมหาวทิยาลัยและผูเรียนเอง 

142. การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุมใหม    ท่ีไดกรอบอัตรากาํลังจํานวนมากในชวงตนแผนพัฒนา
ระยะยาวฉบับท่ีสองตองใชเปนโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมอยางกาวกระโดด   เขา
สูระบบการจัดกลุมมหาวิทยาลัยและการวางตําแหนงในสาขาตางๆ    ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยควร
กําหนดยุทธศาสตรการใชอัตราใหมใหเกดิประโยชนสูงสุด  ใชเปนเคร่ืองมือในการปรับ
ทิศทางมหาวทิยาลัย   อาจารยท่ีบรรจุในอัตราใหมควรอยูในโครงการของยุทธศาสตรการ
พัฒนาท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย    ใหความสําคัญสูงสุดตอศักยภาพและคุณภาพของอาจารยท่ี
จะรับเขา 

143. มหาวิทยาลัยใหมควรใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยเปนทีม   เชนกลุมวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพื้นท่ีหรือสหวิทยาลัยเดิม   ใช
กระบวนการคัดเลือกและสรรหาท่ียุติธรรม โปรงใส และมีสวนรวมโดยมีผูทรงคุณวฒิุท้ัง
ภายในและนอกสถาบัน 

144. กําหนดใหรัฐมีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาจารยและบุคคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน   สราง
แรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยเอกชนลงทุนพฒันาอาจารยและบุคคลากรดวยมาตรการดานภาษี   
หรือการเงิน(เชนชวยสนับสนุนคาใชจายเปนบางสวน)    ท้ังนี้ควรขยายบทบาทและใหโควตา
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พิเศษสําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในโครงการท่ีไมผูกมัดเง่ือนไขการทํางานของผูรับทุนวาตอง
ทํางานในภาครัฐ เชน  โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   โครงการกาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  โครงการ Thailand Graduate Institute of Science and Technology- TGIST 
ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 
 
 
เครือขายอุดมศึกษา 
145. มหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษามีความซํ้าซอน แยงชิงตลาดการศึกษา มีความสูญเปลาของ

โครงสรางพื้นฐาน และไมทํางานโดยการรวมกลุมเพื่อเพิม่พลังความหลากหลาย และความ
เช่ียวชาญทีก่ระจัดกระจาย 

146. มหาวิทยาลัยไทยเองมีความแตกตางสูง และมีชองวางของระดับการพฒันา (University Divide) 
ความแตกตางดังกลาวมีหลายมิติ อาทิเชน ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานท่ีต้ัง บุคลากร 
คุณภาพของนกัศึกษา คุณภาพของสถาบัน ตลอดจนช่ือเสียง เปนตน ซ่ึงหลายปญหาของ
อุดมศึกษาจะแกไมไดหากมหาวิทยาลัยยังแยกสวนกนัทํางาน ไมรวมพลัง (Synergy) หรือแบง
งานกันทํา (Division of labor) แมสถาบันมีคุณภาพและความเปนเลิศ แตเม่ือไมทํางานรวมกนั 
ก็ไมสามารถสรางสรรคผลงานในระดับประเทศ หรือท่ีสูงข้ึนไปได 

147. สังคมไทยมีสถิติดานผลิตภาพ (Productivity) ของแรงงานคอนขางตํ่า หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืน ๆ  เชน มาเลเซีย เกาหลีใต และญ่ีปุน ประเทศเหลานี้มีผลิตภาพสูงกวาไทยประมาณ 
2, 3 และ 5 เทา ตามลําดับ ดงันั้นความเช่ือมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิตเปนหัวใจ
สําคัญอันดับตน ๆ ดังท่ีไดกลาวแลว ปจจัยสําคัญในการแกปญหาดังกลาวประการหน่ึง คือ การ
ใชเครือขายอุดมศึกษาในการพัฒนาผลิตภาพของภาคการผลิต 

148. เครือขายอุดมศึกษาเปนปจจยัหลักในกระบวนการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน ท้ังนี้ เพื่อระดม
บุคลากร ความเช่ียวชาญ และฐานความรูท่ีหลากหลาย ในการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงมี
ผลตอท้ังเศรษฐกิจชุมชน ความเปนอยูของประชาชน และชุมชนท่ีเขมแข็งในท่ีสุด 

149. นอกจากนี้ ความซํ้าซอนในลักษณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไทย มีปรากฏอยูมาก ต้ังแตความ
ซํ้าซอนในหลักสูตร การเรียนการสอน อาจารยท่ีขาดแคลน โครงสรางพื้นฐานท่ีซํ้าซอน 
ตลอดจนระบบบริหารจัดการท่ีส้ินเปลือง การทํางานแบบเครือขายอุดมศึกษาจะชวยลดปญหา
และเพิ่มโอกาสใหแตละมหาวิทยาลัย 
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แนวทางการพฒันา 

เครือขายอุดมศึกษา 
150. มหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษาไทยมีความซํ้าซอน   มีความแตกตางและมีชองวางของระดับ

การพัฒนาสถาบัน อุดมศึกษา (University Divide)   แกปญหาไมไดถาไมรวมพลัง  รวมท้ัง
ขอเท็จจริงท่ีวาโจทยของสังคมและประเทศซับซอนและใหญเกนิกวาท่ีแตละมหาวิทยาลัยแหง
หนึ่งจะทําโดดๆ   จําเปนท่ีรัฐตองสนับสนุนการทํางานในลักษณะเครือขายโดยใชกลไกการ
จัดสรรทรัพยากรและอ่ืนๆ   ท่ีนําไปสูการควบรวมในมิติตาง ๆ เชนหลักสูตร ทรัพยากรการ 
เรียนรู   การลงทุนรวมโครงสรางพื้นฐานและการใชรวม  การพัฒนาบุคคลากรและระบบ
บริหาร ฯลฯ    จนถึงการควบรวมสถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ีโดยมีกลไกกฎหมายรองรับ 

151.  ท้ังนี้ควรมีการสรางแรงจูงใจ 
: ในการชวยยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพ โดยเฉพาะระหวางองคกรท่ี

เขมแข็งและองคกรใหมหรือออนแอกวา 
: สนับสนุนการทํางานในระบบเครือขายอุดมศึกษาเพื่อพฒันาชุมชน เพือ่ใหอุดมศึกษา

เปนกลไกสําคัญของรัฐในการสรางความเขมแข็งและความพรอมใหกับการกระจายอํานาจสู
ทองถ่ิน โดยรวมมือกับผูนําชุมชน และประชาสังคม 

: สรางความเขมแข็งใหกับเครือขายทางวิชาการ  
: เช่ือมโยงเครือขายอุดมศึกษากับภาคการผลิต อุตสาหกรรมระดับชาติ  อุตสาหกรรม

ระดับทองถ่ิน การวิจยัรวม  
การแบงภารกจิทางวิชาการแบบเดยีวกับหวงโซอุปทานของเอกชน   การสรางและ

พัฒนาเสนทางอาชีพ “นักวจิัยอาชีพ” รวมกับภาคเอกชน 
: สนับสนุนการทํางานระบบเครือขายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน   สงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในสังคม  
จรรโลงเสรีภาพและประชาธิปไตย    สรางแบบอยางท่ีดแีละแรงบันดาลใจในความ

รับผิดชอบตอสังคมตอเยาวชน 

 

 

การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

152. ดังท่ีไดกลาวแลวในภาคอนาคต ปญหาของจังหวดัชายแดนภาคใตจําตองใชการศึกษาเขา
เยียวยาเพ่ือสันติสุขและการพัฒนาพื้นท่ีในระยะยาว สถิติของเยาวชนในปจจุบันแสดงใหเห็นวา 
สถานศึกษาเอกชนมีบทบาทสําคัญในพ้ืนท่ี ในขณะท่ีจํานวนประชากรและเด็กในวัยเรียนมี
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จํานวนคอนขางคงท่ี แตผลการทดสอบทางวิชาการพบวา เดก็นักเรียนมีความออนแอดาน
วิชาการ 

153. ในระดบัอุดมศึกษา บัณฑิตและหลักสูตรอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรมีสัดสวนตํ่า เชนเดียวกับ
ภูมิภาคอ่ืน ๆ นักศึกษาในพืน้ท่ีเกือบคร่ึงไปศึกษาในสถาบันนอกพืน้ท่ี ในขณะท่ีบางสวน
เดินทางไปศึกษาตอแถบตะวันออกกลางและประเทศมุสลิม และโดยมากสําเร็จการศึกษาแลว
กลับมาเปนครู 

154. มหาวิทยาลัยควรเช่ือมโยงและบูรณาการวชิาการวิชาชีพกับศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน มิ
เพียงจดัการเรียนการสอนดานศาสนาเทานัน้ ระบบอุดมศึกษาเองควรใหการสนับสนนุใน
ลักษณะตาง ๆ แกเพื่อนสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีท้ังสถาบันของรัฐ สถาบันเอกชน และ
วิทยาลัยชุมชน 

 

แนวทางการพฒันา 

การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

155. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต   ตองมองภาพรวม
หลายมิติ 

: ท้ังทางสังคม   ศาสนา  ประวัติศาสตร  การเมือง   ระบบการศึกษาวิชาโลกและ
ศาสนาแบบคูขนาน     

: การแกปญหาระยะส้ัน  กลาง  และยาว  รวมถึงเปายุทธศาสตรและเปาปฏิบัติ 
: ในเบ้ืองตน    สรางความเขมแข็งของกลุมสถาบันอุดมศึกษาท้ังรัฐและเอกชน  

วิทยาลัยชุมชนในพ้ืนท่ี   และรวมถึงการระดมสรรพกําลังของสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต 14 
จังหวดัและท้ังประเทศ   ในลําดับตอมา   

: การพัฒนาอุดมศึกษาครอบคลุมท้ังการพัฒนาเดก็เยาวชนและนักศึกษา  การพัฒนาครู
และบุคคลากรในพ้ืนท่ี  การสรางความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษา   และการพัฒนา
อุดมศึกษาสูอาเซียน 

156. ดานการพัฒนาเด็กเยาวชนและนักศึกษา   ตองเรงสรางโอกาสดานการศึกษาใหกับเยาวชนให
สามารถเรียนรูวิชาท่ีเช่ือมตอกับอาชีพ,   พัฒนาทักษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาไทย   ภาษาบา
ฮาซามาเลเซียและอินโดนเีซีย,   พัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต,   
สงเสริมการแลกเปล่ียนเยาวชนเพ่ือเรียนรูพหุลักษณพหวุัฒนธรรม,    สงเสริมความเขาใจสันติ
ศึกษา 

157. ดานการพัฒนาครูและบุคคลากรในพ้ืนท่ี    อุดมศึกษาจําเปนตองใหความสําคัญสูงยิ่งในการ
พัฒนาครูระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือสังคมพหุลักษณ  พหวุัฒนธรรม  รวมถึงการพัฒนา
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ระบบการเรียนการสอน  ส่ือ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู,   นําโครงการครูสห
กิจแกปญหาความขาดแคลนครู,  เสริมสรางความรูและทักษะอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน,  
สรางความเขาใจในการเช่ือมโยงวิชาการวิชาชีพกับศาสนาวัฒนธรรม    และสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

158. ดานการสรางความเขมแข็งใหสถาบันอุดมศึกษา  สรางและพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยชุมชนท่ีมีคุณภาพโดยเง่ือนไขพิเศษ,  สงเสริมการทํางานในระบบเครือขายอุดมศึกษา  
ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี,  ใชประโยชนอยางเหมาะสมจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร,  
จัดใหมีกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาของพื้นท่ีเฉพาะ,  เรียนรูจากประสบการณการบริหารการศึกษา
พิเศษของประเทศอ่ืน   โดยเฉพาะสรางความเช่ือมตอแลกเปล่ียนประสบการณกับโลกมุสลิม 

159. ดานการพัฒนาการศึกษาสูภมิูภาคอาเซียน  เรงพัฒนาพื้นท่ีไปสูความรวมมือในภูมิภาคของ
อาเซียน, Indonesia-Malaysia – Thailand Growth Triangle  IMT-GT, Joint Development 
Strategy - JDS,  สรางโอกาสในการประกอบอาชีพ  การสงออก และภาคบริการ  กับมาเลเซีย  
อาเซียน  และโลกมุสลิม , สรางความเขมแข็งของวิทยาลัยชุมชนใหจัดหลักสูตรระยะส้ันและ
อนุปริญญาเพ่ือผลิตแรงงานความรู (Knowledge workers) ปอนภูมิภาค,  เช่ือมโยงอุดมศึกษา
ไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในมาเลเซีย 

 

 

โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู 

160. โครงสรางพื้นฐานการเรียนรูของอุดมศึกษาครอบคลุมท้ังโครงสรางเชิงเนื้อหาสาระและ
โครงสรางทางกายภาพ ท่ีสําคัญมี 4 ประการ คือ 

- โครงสรางหลักสูตรท่ีตอบสนองตอความตองการของตลาดและสังคมในปจจุบันและ 
อนาคต 

- สังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู ทรัพยากรการเรียนรู 
- ระบบการเรียนรูตลอดชีวิตจะเปนกลไกสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อุดมศึกษา

ตองเขาใจนยัสําคัญของเปาหมายและวิธีการ 
- ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิสัมพันธและการเรียนรู  

161. โครงสรางหลักสูตรไมตอบสนองตอความตองการจากขอเท็จจริงตอไปนี ้
- ภาคเอกชนระบุชัดเจนถึงความออนดอยของบัณฑิตทางดาน: 

  วิชาการ (ความเขาใจพืน้ฐาน ความลึกซ้ึง การปฏิบัติจริง) 
  ทักษะอ่ืนๆ (การเขียนการพูด ตรรก ความคิด การส่ือ การแกปญหา จริยธรรม การ
เรียนรูดวยตนเอง) 
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- ผลจากโลกาภวิัตน และ เทคโนโลยีกาวหนา ท่ีจะทําใหวิถีชีวิต และวถีิการงานของ
บัณฑิตในอนาคตเปล่ียนไป การเรียนรูศาสตรเฉพาะทางท้ังวิชาชีพและวิชาการดังท่ี
ดําเนินอยูในปจจุบัน อาจไมเพียงพอตอความอยูรอดและการแขงขันของแรงงานใน
อนาคต 

- สถาบันอุดมศึกษาไทยในอดตีท่ีผานมา สรางหลักสูตรจํานวนมากตามความตองการของ
สถาบัน  โดยขาดการคํานึงถึงผลลบดานการจางงาน  คุณภาพของบณัฑิต  หลายแหง
ขยายหลักสูตรทางดานวิชาชีพโดยขาดความพรอม  บัณฑิตจํานวนมากขาดทักษะชีวิต
และความรูรอบในศิลปวิทยาการท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต  

162. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเคล่ือนยายยุคอุตสาหกรรม
ไปสูสังคมสารสนเทศ ซ่ึงมีคุณลักษณะหลายดาน 

- ภายในระยะเวลาไมกี่ทศวรรษ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดทําการปฏิวัติวิถี
ชีวิต วิถีการทํางาน และพฤตกิรรมของผูคนในสังคมโลก 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนเคร่ืองมือช้ินสําคัญท่ีทําใหโลกาภิวัตนเปนไป
ไดและมีอิทธิพลตอกันและกัน และครอบงํากันในบางกรณี 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนท้ังโอกาสและการคุกคาม ท้ังดานเศรษฐกจิ 
สังคม ส่ิงแวดลอม การเมือง ฯลฯ 

- เยาวชนมีทักษะการใชเทคโนโลยีประเภทนี้เหนือผูใหญ 
163. การเรียนรูตลอดชีวิตจะมีผลกระทบอยางสูงในศตวรรษน้ี เนื่องจากความเปล่ียนแปลงอยางกาว

กระโดดของสังคม กอใหเกิดรูปแบบใหมๆ ในวิถีชีวิต การทํางาน และการปรับตัวใน
สถานการณใหมๆ   การเรียนรูตลอดชีวิตเกี่ยวของกับทุกสาขาอาชีพและชนทุกวัย  โดยการจดั
ใหมีส่ิงแวดลอมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ไมแข็งตัวเหมือนระบบการศึกษาปจจุบัน มีผูเรียน
เปนศูนยกลางอยางแทจริง มีปฏิสัมพันธหลายรูปแบบ  พรอมๆ กับทรัพยากรการเรียนรูท่ีอุดม 
และมีการประเมินอยางสมํ่าเสมอ จะเปนกลไกสําคัญท่ีชวยยกระดับกําลังคนของประเทศได 

164. ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ประกอบดวย  
- ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ภูมิทัศน และธรรมชาติ 
- สันทนาการ ศิลปะ ดนตรี กฬีา   
- หองสมุด และแหลงเรียนรู   
- ปฏิบัติสัมพันธ (Interaction) และสนทนา (Dialogue)     

ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูจะทําใหเกดิประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลในผูเรียนท้ัง
ในเชิงวิชาการ และสุนทรียภาพของเพื่อนมนุษย   ท้ังนี้ยังเอ้ือตอชีวิตอาจารยและผูบริหาร
การศกึษา และมีผลตอคุณภาพชีวิตและความสุขอันเปนท่ีพึงประสงคของประชาคมอุดมศึกษา 
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แนวทางการพฒันา 

โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู 

165. นอกเหนือจากการสนับสนุนหลักสูตรทางดานเทคนิค วชิาการ วิชาชีพแลว  รัฐจะใหการ
สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร” (Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสราง
พื้นฐานการเรียนรู ท้ังในลักษณะหลักสูตรเสริม เพิ่มเติม ทดแทน ตลอดจนการปรับเปล่ียนพันธ
กิจของบางสถาบันใหเปนมหาวิทยาลัยดานศิลปศาสตรเต็มรูปแบบ 
 นอกจากนี้ควรออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรในยุคหลังอุตสาหกรรม (Post Modern Liberal 
Arts) ท่ีสามารถรองรับความตองการของคนรุนใหมและตลาดแรงงาน เชน ดนตรี ศิลปะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  Neuro Science  การบริหารจัดการ  พลังงานและส่ิงแวดลอม 
วัฒนธรรมและนักคิดของโลก เปนตน รวมท้ังคํานึงถึงการสนับสนุนการศึกษาพิเศษในรูปแบบ
ตาง ๆ  

166. อุดมศึกษาพฒันาและใชศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    เพื่อรองรับ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตร            
e-Society, e-Industry, e-Commerce, e-Education, และ e-Government  

ท้ังนี้ใหรัฐใชประโยชนจากบุคลากรและองคความรูของสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐ
และเอกชนในการพัฒนาท้ังหายุทธศาสตรดังกลาวโดยนโยบายการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ 
(Government procurement)  ท้ังสวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดย
สถาบันอุดมศึกษา หรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา   เปนผูรับจางและใหบริการ 

167. โดยผานวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัย 4 ป ซ่ึงมีความใกลชิดและเปนสวนหนึ่งของชุมชน    
อุดมศึกษาจะชวยรัฐพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยเฉพาะอยางยิ่งกลไก
ท่ีจะเปนหวัใจหรือสมอง (Nervous system) ของการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชน ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ   

ระบบดังกลาวครอบคลุมท้ังโครงสรางพื้นฐานฮารดแวร ซอฟตแวร การพัฒนาคน การ
พัฒนาระบบขอมูล ตลอดจนการพัฒนาและบริหารจัดการองคความรู (Community knowledge 
management) ระดับชุมชน  เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัย 4  ป  เปนกลไก 

: การขับเคล่ือนสังคมและชุมชนสารสนเทศ (Informatization)  และ 
: การบริหารจดัการองคความรู 

 ในชุมชนและพื้นท่ีบริการ 
168. ทุกสถาบันอุดมศึกษาตองใหความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลของตนเองท่ีทันสมัยอยูเสมอ  

เพื่อนําไปสูการวางแผนอุดมศึกษาท่ีมีพลวตั โดยศูนยสถิติอุดมศึกษาเปนหนวยกลางในการ
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จัดเก็บ ประมวล วิเคราะห และนําขอมูลวิเคราะหใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
มหาวิทยาลัยเจาของขอมูลนําไปใชประโยชนในการวางแผนตอไป  

ท้ังนี้การใหขอมูลของสถาบันควรเปนเง่ือนไขในกระบวนการจัดสรรงบประมาณ และ
การประเมินคุณภาพ   

นอกจากนี้อุดมศึกษาจะตองจัดระบบการคุมครองผูบริโภคจากการใหบริการขอมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยผูเรียนและผูปกครองมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลอุดมศึกษาท่ีมี
ความถูกตองและทันสมัย 

169. รัฐควรใหการสนับสนุนอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพ่ือการเขาถึง (Access) และการลดชองวางดจิิทัล (Digital divide) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการใหบริการการเรียนรูทางไกล (Distance learning) และการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส
ตาง ๆ (e-Learning) ท้ังท่ีเปนการเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ท้ังท่ีเปนการ
ออกแบบการเรียนรูเฉพาะตัว (Customization) ไปจนถึงการเรียนรูของมวลชน (Massification) 
ท้ังในระบบจํากัดรับและไมจาํกัดรับ 

170. รัฐควรลงทุนสนับสนุนการวิจัยและพฒันาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเทคโนโลยีฮารดแวร ซอฟตแวร เนื้อหาสาระ อุตสาหกรรม
ระดับชาติ การสงออก ตลอดจนภูมิปญญาชาวบาน เพื่อพฒันาขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดับสากล และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

171. อุดมศึกษาควรเปนแหลงเรียนรู วิจยั ทดลอง และสาธิตในการรองรับผลกระทบเชิงลบ 
(Discordance) อันเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

172.   จัดทํากรอบนโยบายการพฒันาระบบ “การเรียนรูตลอดชีวิต” ของอุดมศึกษา 
173.   วางระบบธรรมาภิบาลของการเรียนรูตลอดชีวิตซ่ึงเกีย่วของกับภาคสวนตางๆในสังคม 

- ประสานหลากสาขา (Multisectoral approach) ในรูปแบบของภาคีท้ังรัฐ เอกชน และ  
ประชาสังคม 

- สรางทางเลือก ขอมูล แรงจูงใจ อุปกรณและสถานท่ี   รวมท้ังการบริหารจัดการ 
- ผูเรียนเปนสําคัญคือหัวใจ 
- สรางกรอบการประกันคุณภาพการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงประกอบดวยมาตรฐานหลัก   

การยอมรับการเรียนรูนอกระบบ   และการลดชองวางระหวางการเรียนรูในระบบกบัการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

174. สนับสนุนโครงการนํารองดานการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการติดตามและประเมินผล 
โดยมีฐานขอมูลท่ีเช่ือมโยงและเช่ือถือได 

175. ศึกษากลไกทางเลือกทางดานการเงินของการเรียนรูตลอดชีวิต 
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176. สรางแรงจูงใจและการแขงขันเพื่อใหอุดมศึกษาสงเสริมการเรียนรูอยางกวางขวาง โดยนําส่ือ
การเรียนรูของมหาวิทยาลัยออกสูสาธารณะ (Open courseware) ผานเครือขายอินเทอรเน็ต    
ซ่ึงนอกจากจะทําใหเกิดการปรับคุณภาพของส่ือการสอนโดยธรรมชาติแลว   ยังกอใหเกิด
นวัตกรรมการเรียนท่ีประกอบดวย 

- ระบบเปดของส่ือการเรียนการสอน ท่ีจะทําใหนกัศึกษาสามารถเตรียมความพรอมกอน
เขาเรียนไดในระบบ Anywhere-Anytime   ทําใหอาจารยสามารถชวงชิงเวลาในช้ันเรียน
ใหเกิดการสนทนา   การแลกเปล่ียน การไตถาม และการคิดนอกตํารา  ไดมากข้ึนทวคูีณ  
เกิดเปนชวงเวลาคุณภาพ (Quality time) ของระบบการศึกษา 

- เปดโอกาสใหส่ือการสอนการเรียนรูท่ีเปนเลิศสามารถแพรกระจายและใชประโยชนท่ัว
ประเทศจากเดมิท่ีใชเพียงไมกี่คนในหองเรียน  เปนประโยชนอยางยิ่งโดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาท่ีขาดแคลนส่ือความรู   ผลท่ีตามมาคือปฏิสัมพันธระหวางผูใหส่ือและ
ผูใชส่ือ 

177. สนับสนุนการลงทุนและการบริหารจัดการในการจดัระบบ “เครือขายหองสมุดและแหลง
เรียนรู” ของอุดมศึกษา รวมท้ังนวัตกรรมเครือขายฯเพื่อการใชประโยชนสูงสุด   ลดความ
ซํ้าซอน  สงเสริมการแลกเปลี่ยน โดยหองสมุดและแหลงเรียนรูเหลานีถื้อเปนสมบัติสาธารณะ  
เพื่อพัฒนาทองถ่ิน และสังคมโดยรวม นอกเหนือจากใชประโยชนภายในสถาบัน 

178. จัดต้ังกองทุนพัฒนาโครงสรางทางกายภาพสําหรับสถาบันของรัฐและสนับสนุนสิทธิ
ประโยชนทางการเงินสําหรับสถาบันของเอกชน สําหรับการลงทุนในการพัฒนา
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย เพื่อเอ้ือตอการเรียนรูและพัฒนาการทางปญญาของผูเรียน โดย
เนนความรมร่ืนของภูมิทัศน แหลงเรียนรู  แหลงปฏิสัมพันธของนักศึกษาและอาจารยเจาหนาท่ี  
แหลงสันทนาการตาง ๆ ท่ีครอบคลุมกีฬา ดนตรี ศิลปะ นอกเหนือจากโครงสรางพื้นฐานการ
เรียนรูในหองเรียนและหองปฏิบัติการมาตรฐาน รวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ 
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