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บทความบริหาร (Executive Report)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565
เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ.2565 คือ การ
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพือ่ ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานทีเ่ กิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวตั น สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขาย
อุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะฉบับที่สองครอบคลุมชวงเวลา 15 ป ระหวาง พ.ศ. 2551 - 2565
จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ภายใตการกํากับของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(กกอ.) และสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใตมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีวา การ กระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาเกิดจากการสังเคราะห วิเคราะห ขอมูล
ความคิดเห็นที่ไดจากการประชุมระดมสมองประมาณหนึ่งรอยครั้งระหวางผูมีสว นเกี่ยวของทัง้ จาก
หนวยงานรัฐ การวางแผน การจัดทรัพยากร และการศึกษา ไดปรึกษากับภาคการผลิตและบริการ กลุม
ประชาสังคม เยาวชนนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษารวมถึงวิทยาลัยชุมชน มีการสัมภาษณผูรู ผูนาํ
ทางการเมืองระดับประเทศ ผูนําองคกรปกครองทองถิ่น ศึกษาเอกสารวิชาการ และทําวิจัยเพิ่มเติม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่สองนี้ ออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวม
ของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategic direction) สาระหลักมีสองสวน สวน
แรกเปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเรา สงผลกระทบตอมนุษยและ
โลก ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา สวนสองเปนปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ภาพฉายปจจุบนั และ
อนาคต(scenario)มี 7 เรื่องคือ ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร พลังงานและสิ่งแวดลอม การมีงานทํา
และตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง การกระจายอํานาจการปกครอง
เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต และเศรษฐกิจพอเพียง ปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา
ไดพิจารณา 9 ประเด็น ไดแก รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบนั
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การเงิน
อุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือขายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู
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ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร ประชากรไทยยังเพิ่มขึน้ ตอไปอยางชาๆ จํานวนเด็ก
และเยาวชนทีล่ ดลง อัตราการปนผลประชากรที่จะหมดไป และผูสงู อายุที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง ภาพฉาย
ดังกลาวชี้ใหอดุ มศึกษาโดยเฉพาะสําหรับประชากรวัยอุดมศึกษา 18-22 ป ตองลดการขยายตัวอยางไมมี
จุดสิ้นสุดเชนหลายทศวรรษที่ผานมา โดยเนนคุณภาพ อุดมศึกษาตองเพิ่มบทบาทดานการเพิ่มผลิตภาพ
เศรษฐกิจของกลุมวัยทํางาน เนนการศึกษาตอเนื่องเพือ่ รองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพ
ใหม อุดมศึกษาตองสงเสริมผูสูงอายุใหยงั มีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic
productivity) พลังงานและสิ่งแวดลอม เปนปญหารวมของทุกประเทศ ประเทศไทยพึง่ พิงพลังงาน
นําเขาสูง สงผลตอเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากราคาพลังงานโดยเฉพาะน้าํ มันเพิม่ ขึ้นตอเนื่องและจะไม
ถูกลง การใชพลังงานจากฟอสซิลสรางปญหาเรือนกระจก สงผลตอความอยูรอดของมนุษยชาติ
อุดมศึกษาตองสรางความตระหนักการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ ใน
การศึกษาทุกระดับและในหมูประชาชน ผลิตบัณฑิตและความรูลึกดานการอนุรักษและจัดการพลังงาน
พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ และพลังงานทางเลือก ทํางานกับภาคการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน เรงเราความเขาใจสาธารณะ จนถึงการสรางคนและองคความรูดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้าํ ปาไม ระบบนิเวศ
ในสวนการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต มี 4 ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอ
ตลาดแรงงาน ไดแก โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และโลกสารสนเทศ การเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนตอเนื่องคือภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรมเติบโตมาก สําคัญทัง้ การจางงานและผลผลิตในรายไดประชาชาติ อุดมศึกษาตอง
ทํางานกับภาคการผลิตจริง จําแนกบทบาทความสําคัญของกลไกทีข่ ับดันระบบเศรษฐกิจทัง้
ผูประกอบการขนาดเล็ก SME ธุรกิจของครอบครัวกลุมสําคัญ บริษทั ขามชาติ เพื่อใหโจทยชัดและสราง
ผลงานไดชัดเจน อุดมศึกษาตองทํางานทัง้ กับอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุมอุตสาหกรรมเชิงพืน้ ที่เชน
นิคมอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิต ฝกอบรมและเพิ่มผลิตภาพในลักษณะdemand led ทํางานกับหนวยงาน
วางแผนและภาคการผลิตเพือ่ ผลักดันอุตสาหกรรมความรู วิเคราะหและชักนําภาคบริการใหมที่สําคัญจาก
การพิจารณาหวงโซมูลคาของบริการแตละประเภท ความรูและเทคโนโลยีที่ใชในแตละหวงโซ ภาค
เกษตรแมจะลดสัดสวนในรายไดประชาชาติ แตคนยังอยูภาคเกษตรในสัดสวนที่สงู มีแรงงานออกจาก
ภาคเกษตรปละนับหมื่นคน เปนกระแสทีย่ ากที่จะหยุดยั้งและหวนกลับ แตประเทศไทยตองยืนหยัดให
ภาคเกษตรรองรับคนที่อยูในภาคเกษตรใหอยูไดและอยูไดดีขึ้น อุดมศึกษาตองชวยเตรียมความรูและ
สรางทักษะใหแรงงานที่ออกจากภาคเกษตรจนถึงระดับหนึ่งกอนเขาสูภาคการผลิต สรางมูลคาเพิ่มและ
ความสําคัญของระบบเกษตรทั้งเกษตรน้ําฝนเกษตรกาวหนา เนนความสําคัญของภาคเกษตรตอความ
มั่นคงทางอาหาร (Food security) ในระดับครอบครัว ชุมชน พืน้ ที่ และประเทศ เปนผูรูผูเลนสําคัญดาน
อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร ในสวนโลกาภิวัตน อุดมศึกษาจะถูกกระทบและมี
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ทั้งโอกาสที่จะเติบโตจากโลกาภิวัตนและการเปดเสรีทางบริการการศึกษา โดยเฉพาะตามขอตกลงของ
WTO ขอตกลงพหุภาคี และทวิภาคี จากการที่ประเทศไทยจะเขาสูป ระชาคมอาเซียนในป 2558 ที่
พลเมืองสวนใหญเปนมุสลิมและพูดภาษาบาฮาสาอินโดนีเซีย อุดมศึกษาไทยสามารถวางตําแหนงผูเลน
หลักในอาเซียนไดโดยการดูตนแบบจากประชาคมยุโรป เชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิด
มาตรฐานการศึกษาและปริญญาที่ยอมรับรวมกันได (Mutual recognition) อุดมศึกษาไทยตองเตรียม
ความพรอมสําหรับ “ศตวรรษแหงเอเซีย” ที่จีนและอินเดียเปนผูเลนสําคัญ ตระหนักวา ความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นํามาซึ่ง “ผลิตภาพ” (Productivity) และ“นวัตกรรม” (Innovation) ใน
กระบวนการผลิตสินคาและบริการ เรียนรูจ ากนักคิดอนาคต (Futurists) ตอเทคโนโลยีที่มองไมเห็นในวันนี้
หนวยงานที่สาํ คัญของรัฐไดรวมกับภาคเอกชนกําหนดแผนยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อุดมศึกษาเขาไปเปนผูเลนสําคัญ โลกยุคสารสนเทศ เปนสังคมไรพรมแดน
เกิดการจางงานและความมัง่ คั่งทางเศรษฐกิจ การเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูก ระทําไดงาย
เทคโนโลยีแพรกระจายอยางกวางขวาง โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ มีนวัตกรรมและตลาด
แรงงานใหม ๆ ที่มมี ูลคาเพิ่มและมูลคาสูง บนฐานของนวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย โครงสรางพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ
การกระจายอํานาจการปกครอง เปนภาพฉายทีส่ ําคัญที่ประเทศไทยไมมีประสบการณ
มาก แตจะเพิม่ ความสําคัญตอความเปนไปและความเปนอยูของบานเมืองในอนาคตอยางสูง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการปกครอง
สูทองถิน่ โดยมีแนวทางการกระจายอํานาจประกอบดวยการถายโอนภารกิจ การกระจายอํานาจการเงิน
การถายโอนบุคลากร การพัฒนาระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชน การปรับปรุงการ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ การกํากับดูแลการ
ถายโอนภารกิจ และการสรางระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณะ อปท. ตองการการสนับสนุน ความ
เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ การจัดการความรู การฝกอบรมและยกระดับความสามารถของบุคลากร
เปนตน นอกจากนี้ ทองถิน่ ยังมีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากสวนกลาง และมีรายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีคาบํารุง และคาธรรมเนียม การที่อดุ มศึกษาทํางานกับทองถิน่ จะเสริมภารกิจหลักหนึง่ ของ
อุดมศึกษาคือการบริการสังคมใหโดดเดน รองรับเหตุผลของการจัดตัง้ และการสงเสริมสถาบันอุดมศึกษา
บางกลุม ที่อยูใ นภูมิภาคและทองถิ่น งบประมาณ อปท.เปนแหลงรายไดที่จะเพิ่มความสําคัญ
สถาบันอุดมศึกษาในพืน้ ที่ ในการทํางานกับอปท. อุดมศึกษาควรรวมตัวทํางานเปนเครือขายพื้นที่ (เชิง
ภูมิสังคมและเขตการปกครอง) และเครือขายเชิงประเด็น เพราะโจทยทองถิน่ เปนโจทยบูรณาการ
ตองการความรูหลายระดับหลากสาขา การทํางานตองการมวลวิกฤติทงั้ ฝายอุปสงคและอุปทาน ประเด็น
หลักที่เปนเรื่องใหมทาทายอุดมศึกษาไทยคือ การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง เราเห็น
วาการตอสูโดยใชกําลังทหารดวยกองทัพ โดยรวมยุติไปพรอมกับการจบลงของสงครามโลกครั้งทีส่ องเมื่อ
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กลางทศวรรษ 1940 และการยุติสงครามเย็นที่ทาํ โดยตัวแทนอีกสามทศวรรษตอมา สงครามสมัยใหมเปน
การตอสูระหวางประชาชน ไรรูปแบบสงครามและภาพศัตรูชัดเจน ความขัดแยงและความรุนแรงในโลก
กระทบประเทศไทยมากบางนอยบาง ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตระเบิดขึ้นในป พ.ศ. 2547
หลังจากมีเหตุการณรุนแรงระดับเล็กตอเนือ่ งมาหลายสิบป ดวยปจจัยภายในที่สะสมมาหลายรอยป ผสม
กับการนําเขาวิธีการทารุณโหดรายเพื่อแยกสามจังหวัดภาคใต รัฐกําลังแกปญหาดวยความเด็ดขาดใน
เบื้องตน สรางการเขาถึงเขาใจ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในปจจุบนั ควบคูกับการสรางความ
เขาใจและโอกาสอยางถาวรในอนาคตดวยการศึกษา ทั้งนี้อุดมศึกษาจะเปนปจจัยชี้ขาดในระยะกลาง
และยาว
ทุกประเทศใหความสําคัญตอเด็กและเยาวชนของตนเอง ผูไดรับผลโดยตรงของแผนอุดมศึกษา
ระยะยาวคือ เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต เด็กเยาวชนและนักศึกษาใน
วันนี้เปลี่ยนแปลงทัง้ ในมิตกิ ารใชชีวิต การเรียนรู ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงตาง ๆ สะทอนถึง
แนวโนมของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง (Post-industrial / Post-modern) มี
สัญญาณชี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตงานของบัณฑิตในอนาคตที่แตกตางจากปจจุบนั อาทิเชน การทํางานโดย
มีหลายอาชีพทั้งตลอดชวงอายุ การทํางานไรสังกัด (Freelance) ความเสี่ยงตอรายไดไมแนนอน การจับคู
ผูรวมงานและเปลี่ยนผูรวมงาน เปนตน มีความไมสอดคลองกัน (Mismatch) ระหวางการศึกษาและทักษะ
อาชีพที่พงึ ประสงคในอนาคต นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรแลว ความสามารถที่สาํ คัญไมยิ่ง
หยอนจะเกีย่ วกับทักษะการสื่อสาร การทํางานเปนหมูคณะ การแกปญ
 หา การรับความเสีย่ ง การ
ออกแบบและความสรางสรรค ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอผูอ ื่น การเรียนรูอ ยางตอเนื่อง การ
บริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม อุดมศึกษาควรเพิ่มพืน้ ที่การเรียนรูของเยาวชนและนักศึกษาใน
แบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานรวม(Base line competencies)ที่ขามพน
ความรูวิชาการที่เปนแทง ความรูและความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝง ตัว (Tacit knowledge and ability) ที่
หาไมไดจากการเรียนการสอนในหองที่ขาดปฏิสัมพันธ สรางความพรอมเพื่อเปดโลกทัศนสาํ หรับบัณฑิต
ในสภาวะโลกาภิวัตนดานภาษาและวัฒนธรรม รูและเห็นคุณคาของพหุลักษณพหุวฒ
ั นธรรม เพิม่
mobility และความหลากหลาย (diversity) ของนักศึกษาตางวัย ตางภูมหิ ลังวัฒนธรรมและสังคม ตาง
เผาพันธุ รวมถึงอาจารย การแลกเปลี่ยนและหลักสูตรสองภาษาจะเปนกลไกสําคัญ อุดมศึกษาพึงจัดให
มีการศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร” (Liberal Arts Education) ในยุค Post Modern-Post
Industrialization ทั้งนีห้ มายรวมทัง้ สาระแหงศาสตรและกระบวนการแหงศาสตร เรียนรูบนฐานการ
ทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based / Community-based education) เชน
Internship/Apprenticeshipในภาคการผลิตและภาคสังคม สหกิจศึกษา (Co-operative education), ทักษะ
วิศวกรรม (Engineering practice school) เศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนชาวไทยไดรับพระราชทาน
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จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั นั้น สถาบันอุดมศึกษายังเขาใจและปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในขั้น
เริ่มตน อุดมศึกษาควรเปนผูน ําใหวิเคราะหไดปฏิบัติได บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม สรางความรูใหม
เกิดผลเปนรูปธรรมทั้งระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน พื้นที่ (กายภาพ การปกครอง และภูมิสังคม)
องคกร ภาคการผลิต
ตามทีก่ ลาวแลว กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมีมิตบิ ูรณาการและองครวมการพัฒนา จึง
พิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของและปจจัยภายในอุดมศึกษาเอง ปจจัยแรกคือรอยตอกับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการอาชีวศึกษา หลักฐานเชิงประจักษและแนวโนมนาเปนหวงคือ นักเรียนมัธยมที่เปน
ตัวปอนอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมต่าํ ลง ดูจากสัมฤทธิผลการศึกษา จนถึงความสามารถพืน้ ฐานการ
อานภาษาไทยซึ่งเปนฐานของการเรียนรูวชิ าการ ทุกคนตระหนักวาคุณภาพนักเรียนตกต่ําเปนผลจาก
คุณภาพของครู เกี่ยวพันไปถึงสถานภาพที่ต่ําของครูทาํ ใหไมมีนกั เรียนเกงเปนครู หมุนเวียนเปนวัฏจักรที่
ตองแกใหได นอกจากนัน้ คานิยมดานปริญญาทําใหมผี ูเรียนอาชีวศึกษานอยลงเปนลําดับทั้งที่แรงงาน
ระดับกลางจําเปนยิง่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ทั้งนี้รัฐตองจริงจังกับการจัดการเรื่องคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เขมขนกับอาชีวศึกษา อุดมศึกษาเอง
ตองใหเวลากับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและอาชีวศึกษาสามเรื่อง เรื่องแรกคือพัฒนาและสรางครู
คุณภาพสูงซึง่ เปนตัวคูณ (Multiplier) ทําใหมีคนเกงมาเรียนครู โดยมีการทบทวนการผลิตครูนอกจาก
ระบบ 5 ป ครูมัธยมศึกษาและครูชางเทคนิคตองมีฐานแนนทางวิชาการ ทั้งฝกสอน รวมทั้งฝกทักษะจริง
ในสถานประกอบการสําหรับครูชางเทคนิคที่อาจตองการเวลาเพิ่มมากกวาหนึ่งป เรือ่ งสองคือการพัฒนา
เด็กที่มีความสามารถพิเศษซึ่งเปนเสมือนหัวรถจักรสําหรับประเทศในอนาคต เรื่องสามคืออุดมศึกษา
ตองเปดโอกาสใหผูจบอาชีวศึกษาและกําลังทํางานสามารถเขาศึกษาตอในอุดมศึกษาไดดวยความ
ยืดหยุน ประกอบอาชีพตอไป ไมตองทิ้งงานทิง้ อาชีพ ศึกษาในเงื่อนไขเวลาที่ไมบบี รัด ไมผูกมัด
นักศึกษาที่เปนผูขับดันภาคการผลิตจริง ไมกําหนดวาตองเรียนสําเร็จในเวลาอันสัน้ เชนระบบการศึกษา 4
ป ซึ่งเปนเรื่องของนิสิตนักศึกษาในวัย 18-22 ป และการสะสมหนวยกิตในทํานองธนาคารหนวยกิต (Credit
Bank)
ในสวนของระบบอุดมศึกษาปจจุบันที่มีสถาบันใหปริญญาประมาณรอยหาสิบแหงที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีความซ้ําซอน แยงชิงนักศึกษาและทรัพยากร มีปญหาคุณภาพ การ
แกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน ตองใชกลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อลดเลิก
หลักสูตรที่ไมใชความตองการของสังคมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ปดหนวยงานทีม่ คี ุณภาพการศึกษาต่ํา
เกิดระบบอุดมศึกษาที่แบงงานกันทํา (Division of labor) วางตําแหนงของแตละสถาบันใหเหมาะสม
(Positioning) แบงอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ กลุมวิทยาลัยชุมชน, กลุมมหาวิทยาลัยสี่ปและ
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มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร, กลุมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัย Comprehensive, และกลุมมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ทัง้ สี่กลุมจะ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการสรางขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล ภาคการผลิตจริง
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน การรองรับการเปลี่ยนอาชีพ
เปลี่ยนงาน เลิกจางงาน การพัฒนาผลิตภาพของผูท ํางานตอเนื่อง ผูที่พน วัยทํางาน จนถึงการเรียนรู
ตลอดชีวิต ธรรมมาภิบาลและการบริหารจัดการ ชวยการกําหนดทิศทางจนถึงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไดเร็ว อุดมศึกษาไทยตองปรับปรุงเรื่องนี้ตงั้ แตระดับองคกรกําหนดและกํากับนโยบายคือ
สภามหาวิทยาลัย ผูบริหารทุกระดับ ขอเสนอของแผนอุดมศึกษาระยะยาวคือสรางกลไกพัฒนาผูดํารง
ตําแหนงสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารระดับตางๆ ปรับระบบธรรมาภิบาลซึ่งรวมถึงโครงสรางสภา
มหาวิทยาลัยใหมีผูทรงวุฒิจากภายนอกเปนหลัก สภามหาวิทยาลัยมีสํานักงานเลขาธิการทํางานเต็ม
เวลาสนับสนุน จนถึงการปรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหทาํ หนาที่คณะมนตรีหรือคณะกรรมาธิการ
(Commission) ที่มีมนตรีหรือกรรมาธิการ (Commissioners) เต็มเวลา และปรับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใหสอดคลองกัน
ในการประเมินความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย มหาวิทยาลัยไทยไมตดิ กลุม
มหาวิทยาลัยชั้นนําทีม่ ีคุณภาพทัง้ ในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความสามารถในการสรางนวัตกรรมของ
ประเทศต่ํา โครงสรางพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับทายๆ ของประเทศที่ไดรับการจัดอันดับ
อุดมศึกษาเปนองคประกอบหนึง่ ของระบบวิจัยของประเทศ การสรางความเปนเลิศของการวิจยั ของ
อุดมศึกษาจึงขึ้นกับการวางโครงสรางระบบวิจัยในภาพรวม ซึ่งรวมถึงนโยบายระบบวิจัย การจัดสรร
ทรัพยากรวิจยั การบริหารจัดการทุนวิจยั ตลอดจนการประสานพลังระหวางหนวยปฏิบัติการวิจยั ความ
เชื่อมโยงและการทํางานรวมกันระหวางภาคเอกชน ในฐานะองคกรอุดมปญญา อุดมศึกษาถูกคาดหวังวา
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดวยความจํากัด
ของทรัพยากรและนักวิจัยคุณภาพสูง อุดมศึกษาตองโฟกัสโจทยวิจยั และสรางกลไกความเปนเลิศ ระบบ
การประเมินสมรรถนะการวิจัยของกลุมวิชาการในมหาวิทยาลัย - ระบบ Research Assessment Exercise
(RAE) ที่ใชในตางประเทศควรนํามาประยุกตและปรับใช เพื่อการประเมินความสามารถการวิจัยและ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจยั สําหรับอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยควรผลักดันใหเกิดระบบวิจยั แหงชาติ
ที่ควรประกอบดวยองคกรระดับชาติทกี่ าํ หนดนโยบายวิจัย องคกรจัดสรรเงินทุนวิจัยและหนวยงานวิจยั ที่
มหาวิทยาลัยเปนผูเลนสําคัญ สรางระบบความเชื่อมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต เพื่อให
อุดมศึกษาทําภารกิจจากมุมอุปสงค(demand led)เพิ่มขึน้ มีกลไกการทํางานรวมกันในลักษณะพหุ
ภาคี ระหวางมหาวิทยาลัย กลุมมหาวิทยาลัย ศูนยความเปนเลิศ ภาคอุตสาหกรรมในและ
ตางประเทศ ภาคสังคมและชุมชน
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กลไกสําคัญทีห่ ลายประเทศใชการปฏิรูปอุดมศึกษาไดสําเร็จคือธรรมมาภิบาลและการบริหาร
และการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาผานระบบงบประมาณปจจุบันยังไมสะทอน
คุณภาพการศึกษา และยังมิไดใชเปนกลไกกํากับเชิงนโยบายอยางเต็มที่ การแบงภาระคาใชจายเพื่อ
อุดมศึกษาระหวางผูเรียน รัฐ และผูไดรับประโยชนจากผลผลิตอุดมศึกษาไมเหมาะสม นอกจากนั้น
สถาบันอุดมศึกษาไทยจํานวนมากมีภาระที่จะตองแสวงหาแหลงทุนเพือ่ รักษามาตรฐานการศึกษา
นอกเหนือจากรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิม่ ขึ้น ไดรับการตําหนิจากสาธารณะวาเปนอุดมศึกษาพาณิชย
แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอใหรัฐปรับการจัดสรรงบประมาณประจําปสําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ยงั
เปน Supply-side financing ใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาประเทศและ เปนไปตาม
Performance-based มากขึน้ พิจารณาและจัดรูปแบบใหมของกองทุนประเภท Contribution scheme ตั้ง
กองทุนพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาอาจารยและบุคคลากร เชือ่ มโยงอุดมศึกษากับภาคการ
ผลิต สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจโดยมหาวิทยาลัย การพัฒนาแรงงานความรูและเกษตรกรที่เลิกอาชีพ
การเรียนรูตลอดชีวิต สนับสนุนทองถิ่น สรางกลไกกําหนดและจัดสรรงบประมาณควบคูกับการทําแผน
ยุทธศาสตร การกํากับคุณภาพดวยองคกรกันชน (Buffer organization ) ใชหลักการ Financial
autonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษาบนฐานการแบงกลุมอุดมศึกษา
การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศควบคูก ับการเติบโตของอุดมศึกษาอยาง
รวดเร็วและขาดทิศทางในทศวรรษที่ผานมา การนําสถาบันอุดมศึกษาเกือบหาสิบแหงที่อยูใน
กระทรวงศึกษาธิการเดิมมารวมกับสถาบันอุดมศึกษาเดิมในทบวงมหาวิทยาลัย ทําใหเห็นเงื่อนไขเรงดวน
ที่จะสรางอุดมศึกษาใหมีคุณภาพคือระบบการพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ทัง้ นีก้ ารพัฒนา
อาจารยในมหาวิทยาลัยตองคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน ดานวิชาการ ความเปนครู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถดานการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพทีเ่ กี่ยวของ
กับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม คํานึงถึงชวงวัยตางๆของการ
ทํางานและพัฒนา (Life cycle development) จัดใหมีกระบวนการ Mentoringโดยผูมีความรูและ
ประสบการณบนฐานของการพัฒนาจากการทํางานจริง แผนอุดมศึกษาระยะยาวไดเสนอใหมที ศิ ทาง
ชัดเจนในการจัดทุนการศึกษา การมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัยและผูเรียนในการออกคาใชจายในการ
สงนักศึกษาไปตางประเทศ และการสรางทิศทางสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐใหมดวยอัตรากําลังคนทีร่ ัฐบาล
กําหนดให
มหาวิทยาลัยไทยมีความแตกตางสูงและมีชองวางของระดับการพัฒนา (University Divide)
หลายมิติ อาทิเชน ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที่ตงั้ บุคลากร คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพ
ของสถาบัน ตลอดจนชื่อเสียง เปนตน หลายปญหาของอุดมศึกษาแกไมไดหากมหาวิทยาลัยยังแยกสวน
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กันทํางาน ไมรวมพลัง (Synergy) หรือแบงงานกันทํา (Division of labor) แมสถาบันมีคุณภาพและความ
เปนเลิศ เมื่อไมทํางานรวมกันก็ไมสามารถสรางสรรคผลงานในระดับประเทศหรือที่สูงขึ้นไป ยุทธศาสตร
สรางพลังรวมโดยเครือขายอุดมศึกษาเปนสิ่งที่ควรสนับสนุนและผลักดันดวยนโยบายและกลไก
งบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน การทํางานและการลงทุนโครงสราง
พื้นฐานรวมกัน จนนําสูก ารควบรวมสถาบันเมื่อพรอม รัฐสนับสนุนใหสถาบันที่เขมแข็งสราง
ความสามารถสถาบันใหม สรางเครือขายพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคคลากร การทํางาน
ภาคสังคมเปนตน
ปจจัยพืน้ ฐานสามจังหวัดภาคใตที่นาํ สูปญ
 หาความรุนแรง ขอเสนอแนวทางสรางความ
สมานฉันทและการพัฒนาพืน้ ที่ ไดกลาวถึงในเรื่องการจัดการความขัดแยงและความรุนแรงในสวนภาพ
ฉายที่ระบุมาแลว ในป 2550 รัฐบาลไดทาํ แผนยุทธศาสตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยสกอ.กําหนดการพัฒนาอุดม ศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนสวนของแผนอุดมศึกษาระยาว ซึง่ ประกอบ ดวยการพัฒนาเด็กเยาวชนและ
นักศึกษา การพัฒนาครูและบุคคลากรในพื้นที่ การสรางความเขมแข็งของสถาบัน อุดมศึกษา และการ
พัฒนาอุดมศึกษาสูอาเซียน แนวทางหลักเปนการใชปญ
 ญาใหเขาถึง เขาใจ ยอมรับและเห็นคุณคาของ
สังคมไทยที่มคี วามเปนพหุลักษณ พหุวฒ
ั นธรรม การสรางmobilityสําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนใน
ภาคใต สรางโอกาสการไดรับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ การประกอบอาชีพในภาคใต ความเชื่อมตอกับ
อาเซียนและประชาคมมุสลิมในโลก

โครงสรางพื้นฐานการเรียนรูของอุดมศึกษา เปนทัง้ หัวใจและปจจัยสําคัญของ
อุดมศึกษา ครอบคลุมทั้งโครงสรางเชิงสารัตถะและโครงสรางทางกายภาพที่สาํ คัญ 4 ประการ สวนหัวใจ
คือโครงสรางหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดและสังคมในปจจุบันและอนาคต สวนที่เปน
ปจจัยคือสังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู ทรัพยากรการเรียนรู ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
สิ่งแวดลอมทีเ่ อื้อตอการปฏิสัมพันธและการเรียนรู อุดมศึกษาตองตระหนักวาการอุดมศึกษาอนาคตเปน
ทั้ง “การเตรียมคนเขาสูชวี ิตและการปรับแตงคนเขาสูง าน” นอกจากความรูเทคนิค วิชาการ วิชาชีพแลว
รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา “ศิลปศาสตร” (Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสรางพืน้ ฐานการเรียนรู
ทั้งในลักษณะหลักสูตรเพิ่มเติม จนการปรับบางสถาบันอุดมศึกษาใหเปนมหาวิทยาลัยดานศิลปศาสตร
เต็มรูปแบบ ออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรในยุคหลังอุตสาหกรรม (Post Modern Liberal Arts) ที่สามารถ
รองรับความตองการ ของคนรุนใหมและตลาดแรงงาน เชน ดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการ
สมอง การบริหารจัดการ พลังงานและสิง่ แวดลอม วัฒนธรรมและนักคิดของโลก เปนตน รวมทัง้ คํานึงถึง
การสนับสนุนการศึกษาพิเศษในรูปแบบตางๆ สงเสริมใหอุดมศึกษาพัฒนาและใชศักยภาพทางดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ชาติ โดยเฉพาะอยางยิง่ ยุทธศาสตร e-Society, e-Industry, e-Commerce, e-Education, และ
e-Government ผานนโยบายการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (Government procurement) สรางหัวใจหรือ
สมอง ของการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทั่วประเทศ รัฐพึง
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใหความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลของตนเองที่ทนั สมัยอยูเสมอ
จัดระบบการคุมครองผูบริโภคจากการใหบริการขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยผูเรียนและ
ผูปกครองมีสทิ ธิในการเขาถึงขอมูลอุดมศึกษาที่มีความถูกตองและทันสมัย สนับสนุนอุดมศึกษาใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเขาถึง (Access) และการลดชองวางดิจิทัล (Digital divide)
เพื่อการเรียนรูเ ฉพาะตัว (Customization) ไปจนถึงการเรียนรูของมวลชน (Massification) ลงทุนการวิจัย
และพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐลงทุนใหอุดมศึกษาเปนแหลงเรียนรู วิจัย
ทดลอง และสาธิต จัดทําสือ่ การเรียนรูข องมหาวิทยาลัยออกสูสาธารณะ (Open courseware) ลงทุน
และจัดการในการจัดระบบเครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรู ศึกษาและเตรียมการรองรับ
ผลกระทบเชิงลบ (Discordance) อันเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้ง
กองทุนพัฒนาโครงสรางทางกายภาพของสถาบันอุดมศึกษา ประการสุดทายในการรักษาผลิตภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบการเรียนรูตลอดชีวิตเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จ อุดมศึกษาควร
จัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาระบบ “การเรียนรูตลอดชีวิต” ของอุดมศึกษา วางระบบธรรมาภิบาล
ของการเรียนรูตลอดชีวิตซึ่งเกี่ยวของกับภาคสวนตางๆในสังคม ประสานหลากสาขา (Multisectoral
approach) การบริหารจัดการ โดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญคือหัวใจ สรางกรอบการประกันคุณภาพการ
เรียนรูตลอดชีวิต

ทั้งนี้เพื่อใหอุดมศึกษาสรางสังคมไทยใหเปนสังคมความรู สังคมอุดมปญญา
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่สอนและถายทอดความรูใ หแกเยาวชนและผูเรียน
พรอม ๆ กับทําหนาที่รวบรวม สังเคราะหวเิ คราะห สราง และเผยแพร “ความรู” ผาน
กระบวนการศึกษาวิจัยโลกในอดีต สิ่งที่เปนอยูในปจจุบนั และสิ่งที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต ผล
ที่สังคมควรไดรับจากมหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิต” ที่มีความรู สามารถเขาสูชีวิตการทํางาน เปน
พลเมืองที่ไดรบั การขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเปนอยางดี สวนความรูและองคความรู
ที่เปนผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจากจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทางเศรษฐกิจแลว ยังจะตองชวยนําพาสังคมไปสูความเปนอารยประเทศอยางยั่งยืนอีกดวย
2. ในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาประเทศโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตั้งแตฉบับที่ 8 เปนตนมา มุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และพยายามสรางสมดุล
ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบท
ตางๆ ตั้งแตกระแสโลกาภิวัตน นําโดย การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงใน
ตลาดการเงินของโลก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ปญหาการกอการราย
โรคระบาด ความเสื่อมโทรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติอัน
เปนผลกระทบที่ตามมา
3. สถานภาพภายในประเทศเองยังมีปญหาคุณภาพของคนอยูมาก ไมวาจะเปนภาพสะทอนจาก
ผลิตภาพของแรงงานไทย ซึ่งยังมีประสิทธิภาพต่ําเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ ความออนแอ
ของการสรางองคความรู นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนายังคงเปนจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน ประกอบกับการประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรงในชวงตน
ทศวรรษ สงผลสะเทือนตอประชาชนอยางกวางขวาง ประเทศยังคงพึง่ พิงในเชิงโครงสรางการ
ผลิตที่ตองนําเขาวัตถุดิบ พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยีในสัดสวนที่สูง ประชาชนยากจน
ยังคงมีอยูกวารอยละสิบ วิกฤตคานิยมอันเปนผลมาจากการแพรกระจายของวัฒนธรรมจาก
ภายนอก ผานสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และลาสุด ภาคการเมืองที่ขาด
เสถียรภาพอยางรุนแรง
4. การพัฒนาประเทศในอนาคตตั้งอยูบนฐานของพันธกิจและเปาหมายที่เหมาะสมกับยุคสมัยและ
มีความกาวหนา มีสมดุลกับพลวัตการเปลีย่ นแปลง ในบรรดาแผนระดับชาติทั้งหลาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดพันธกิจ 4 ดาน
คือ พัฒนาคน สรางเศรษฐกิจ สรางความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
พัฒนาธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพคน
พัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน รักษาฐาน
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ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบธรรมาภิบาลทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทั้งหมดนี้เปนเปาหมายระดับประเทศในชวง 5 ปขางหนา ในขณะเดียวกันก็เปน
เปาหมายที่อดุ มศึกษามีสวนเกี่ยวของคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการพัฒนาคน
พัฒนาความรู และบทบาทของอุดมศึกษาที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
5. อยางไรก็ตาม การวางแผนอุดมศึกษาที่สอดคลองกับธรรมชาติของการพัฒนาและการจัดการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษานัน้ ตองอาศัยความตอเนื่องและการติดตามประเมินผลเปน
ระยะเวลายาวกวา 5 ป โดยมีการปรับแผนเปนระยะๆ “แผนอุดมศึกษาระยะยาว” ฉบับที่ 1
ถูกจัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2533 เพื่อเปนแผนเชิงรุกไปสูอนาคต โดยใชฐานขอมูลจากงานวิจยั เชิง
นโยบายที่เกี่ยวกับสภาพการณ และความเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ของประเทศ แผนดังกลาวมี
ระยะ 15 ป ครอบคลุมระหวาง พ.ศ. 2533 - 2547 ซึ่งถือไดวาไดวางแนวทางการพัฒนาที่เปน
พื้นฐานสําคัญ และเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง จึงมีความจําเปนที่จะตองเรงจัดทําแผนอุดมศึกษา
ระยะยาวฉบับที่ 2 เพื่อมิใหกระบวนการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงระบบตองสะดุดหรือไรทิศทาง
6. โดยสรุป สาระสําคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 ไดวางหลักการพื้นฐานไว 4
ประการ คือ ภารกิจอุดมศึกษาเพื่อการกระจายโอกาสและความเสมอภาค ภารกิจเพื่อ
ประสิทธิภาพของอุดมศึกษา ภารกิจเพื่อคุณภาพและความเปนเลิศของอุดมศึกษา และความ
เปนสากลของอุดมศึกษาไทย
7. ในบรรดาขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 ไดเสนอไวตอรัฐบาล
นั้น ไดมพี ัฒนาการของอุดมศึกษาในชวงของแผนฯ ทั้งในสวนที่มีสัมฤทธิผลตามแผน และใน
สวนที่ยังไมประสบสัมฤทธิผล อาทิเชน
- การจัดตั้งและดําเนินภารกิจทางดานมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
- การมีสวนรวมในการรับภาระคาใชจายของผูเรียน นอกเหนือจากคาเลาเรียนและ
คาธรรมเนียมตางๆ แลว มีการรวมรับภาระในรูปแบบของเงินกูยืมเพื่อการศึกษาตามที่ได
เสนอไว
- คุณวุฒิของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีสัดสวนปริญญา เอก :โท : ตรี เปน
25:60:15 จากที่กําหนดไว 30:60:10
- ไดมีการนําเอาแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาใชเปนกรอบการปฏิบัติเพียงครึ่งหนึ่งของ
ชวงเวลา
- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพียงจํานวนหนึ่งที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีความ
เปนอิสระ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ
- การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มีอัตราสวน 25:75 จากที่ตั้งเปาไว 50:50
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- การจัดสรรงบประมาณดานการวิจยั และพัฒนาโดยรวมของประเทศมีสัดสวน 0.25 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จากที่กําหนดไว 1.5
8. นอกจากความตอเนื่องของทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาแลว ปจจัยความเปลี่ยนแปลงและ
พลวัตของสถานการณในโลก และภายในประเทศ ก็มีผลกระทบตอการอุดมศึกษาทัง้ ทางตรง
และทางออม อาทิเชน การเปดเสรีทางการคาทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ซึ่งเกีย่ วของกับ
การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่ง
เกี่ยวของกับการวิจยั และพัฒนา ความขัดแยงทางการเมือง การทหาร ซึ่งเกี่ยวของกับ
กระบวนการสันติภาพและสันติศึกษา การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศใหญ
เชนจีนและอินเดีย ซึ่งมีสัมพันธภาพและความรวมมือทีด่ ี ทั้งกับประเทศและอุดมศึกษาไทย
สําหรับบริบทการพัฒนาประเทศของไทยก็มีพลวัตเชนกัน อาทิ เชน การเคลื่อนตัวของสังคม
ในภาคการเกษตร อุตสาหรรม และบริการ ไปจนถึงภาคการผลิตใหมๆ เชน อุตสาหกรรม
ฐานความรู รูปแบบการใชพลังงาน ซึ่งพึ่งพาการนําเขาเชื้อเพลิง และผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม ไปจนถึงบทบาทของแนวคิดการพัฒนาในรูปแบบใหมๆ เชน การนําเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคม เปนตน
9. ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอุดมศึกษาไทยคงจะเพิกเฉยตอพัฒนาการในระดับอุดมศึกษาสากล
มิได จากการสํารวจเบื้องตน พบวา วงการอุดมศึกษาโลกมีจุดเนนและนวัตกรรมหลายประการ
ทั้งในสวนทีเ่ กีย่ วกับวิชาการ เชน แนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม การเฟนหา
นักศึกษาเชิงรุก และกระบวนการใหไดมาซึ่งความเปนเลิศทางการวิจยั เปนตน ในสวนของ
โครงสรางและการบริหารนัน้ อุดมศึกษาในหลายประเทศใหความสําคัญกับการทํางานใน
ลักษณะภาคีความรวมมือและเครือขายการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ การสงเสริมความ
หลากหลายในมิติตางๆ รวมไปจนถึงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยที่สมบูรณสมดั่ง
เจตนารมณของสถาบันการศึกษา เชน การสนับสนุนใหประชาคมมหาวิทยาลัยใหบริการแก
สังคมในรูปแบบตางๆ การสรางกิจกรรมและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเพื่อเอื้อตอการพัฒนา
บุคลิกภาพและความมั่นคงในตัวนักศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพรอมและความเขาใจที่ดี
ใหแกนกั ศึกษา ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน
10. การจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 จึงเปนพันธกิจทีเ่ หมาะสมแกกาลเวลา และ
จําเปนตอการพัฒนาระบบอุดมศึกษาไทยไปสูอนาคต ที่เต็มไปดวยความเปลี่ยนแปลงและความ
ไมแนนอน อาจกลาวไดวา ณ ป พ.ศ. 2550 อุดมศึกษาของประเทศไทยกําลังอยูใ นจุดเปลี่ยนที่
สําคัญ ซึ่งหากออกแบบระบบอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย พรอมๆ กับติดตั้ง
ระบบเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาอยางกาวกระโดด ก็จะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ
สมดังเจตนารมณที่มุงใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ไดทั้งการสรางความเขมแข็งในระบบ
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เศรษฐกิจที่สามารถแขงขันได และการสรางคุณภาพชีวติ ที่ดีใหกับประชาชนและสังคม
โดยรวม
11. จุดเดนของกระบวนการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 อยูที่ “การมีสวนรวม” อยาง
กวางขวางของประชาคมกลุมตางๆ นําโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งไดรวมกันคิดใน
การระดมสมองเฉพาะเรื่องดังกลาวถึง 4 ครั้ง มีการรายงานความกาวหนาตอคณะอนุกรรมการ
แผนและนโยบายอยางตอเนือ่ ง มีการประชุมทุก 2 เดือนกับทุกกลุมมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
มหาวิทยาลัยรัฐเดิม 26 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9
แหง มหาวิทยาลัยเอกชน 67 แหง และวิทยาลัยชุมชน 19 แหง มีการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณสูงหลายทาน การประชุมคณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผน (Steering
Committee) ทุกสัปดาห เปนจํานวนทั้งสิ้น 30 ครั้ง แตละครั้งมีสาระที่เปนขอมูลและแงคิดทั้งที่
เกี่ยวกับอุดมศึกษาโดยตรงและที่เปนผลกระทบสําคัญตออุดมศึกษา มีการประชุมสัมมนา
รวมกับผูเชี่ยวชาญของธนาคารโลกอยางเต็มรูปแบบ และในสาระทีไ่ ดกลั่นกรองมาจาก
ประสบการณของนานาประเทศทั่วโลก มีการเสวนากับกลุมสําคัญ เชน กลุมเยาวชน
นักศึกษา และบัณฑิต ภาคเอกชนซึ่งรวมถึงสภาอุตสาหกรรม และกลุม อุตสาหกรรมหลาย
สาขา จัดการสัมมนา 4 ภาค รวมกับสื่อมวลชนที่เนนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและปราชญชาวบาน จัดใหมีคณะทํางานและมีการประชุมกลุมจังหวัดชายแดนภาคใตที่
กําลังประสบปญหาความรุนแรงหลายครัง้ มีการศึกษาเชิงลึกในเรื่องบทเรียนจากตางประเทศ
และบทบาทของเครือขายอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมภิ าคและชุมชน มีคณะทํางานคิดเรื่อง
พัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ การจัดทําแผนครั้งนี้ยังมีขอมูลจากผลการศึกษาที่มีอยูแ ลวจํานวน
หนึ่งและไดรบั ขอมูลที่เปนประโยชนจากการสืบคนจากอินเทอรเน็ต ดวยกระบวนการที่ได
กลาวมาทั้งหมดนี้ ทําใหสามารถจัดทําแผนครั้งนี้ไดสําเร็จในชวงเวลาที่จํากัดแตเขมขนภายใน
ประมาณ 6 เดือน
12. แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 แบงออกเปน 2 ภาค ภาคแรกวิเคราะหภาพอนาคตที่คาดวา
จะมีผลกระทบตอโลก ตอประเทศ และตออุดมศึกษาไทย การทีแ่ ผนฯ มีภาคอนาคต ก็เพราะ
บอยครั้งที่อุดมศึกษาถูกผลกระทบของปจจัยภายนอกอุดมศึกษาทําใหเกิดอุปสรรค และความ
ไมพรอมที่จะรับมือกับสภาพการณตางๆ จนกระทั่งอุดมศึกษาอยูใ นภาวะตั้งรับอยูเนืองๆ
นอกจากนี้ยังทําใหมีปญหาในการบริหารแผนเนื่องจากขาดจุดเนน การจัดลําดับความสําคัญ
และพลวัตในการปรับตัว ภาคที่สองเปนประเด็นเชิงนโยบายของอุดมศึกษาไทย ซึ่งครอบคลุม
มิติตางๆ ทั้งที่เปนการแกปญหาที่ดํารงอยูใ นอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาไปสูอนาคต
อยางมั่นคงแข็งแรง มิติทางนโยบายเหลานี้ยังมีความเชือ่ มโยงระหวางกัน ทั้งในลักษณะของ
การตอยอดซึ่งกันและกัน ตลอดจนการใชทรัพยากรและกระบวนการเดียวกันในการรองรับ
เปาหมายหลายดานพรอมๆ กัน ทั้งนี้นอกเหนือจากการออกแบบแผนเพื่ออุดมศึกษาแลว แผน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
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อุดมศึกษาฉบับนี้ยังคํานึงถึงบทบาทของอุดมศึกษาที่มีตอ การพัฒนาประเทศโดยรวมอีกดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบาทอุดมศึกษาทีเ่ อื้อตอการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น และ
บทบาทของอุดมศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเชิงเศรษฐกิจของ
ประเทศ
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ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตอโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทย
13. แมอนาคตจะเปนสิ่งที่พยากรณดวยความถูกตองแมนยําไมได แตหากมีกระบวนการที่ใช
หลักฐานและขอมูลขอเท็จจริงเพื่ออางอิง โดยตระหนักถึงความไมแนนอน (Uncertainties)
ควบคูไปกับความเปนไปไดที่มีเหตุผลนาเชื่อถือ (Plausibility) ภาพอนาคตก็สามารถใชเปน
ประโยชนในการวางแผนทัง้ ในเชิงรับและในเชิงรุก และในจังหวะกาวของการพัฒนาในชวง
ตางๆ ได แผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับนี้ ไดประมวลและคัดกรองภาพอนาคตจํานวนหนึ่ง ซึ่ง
คาดวาจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสังคมไทย และตอเนือ่ งมาถึงอุดมศึกษา
ประกอบดวยประเด็นผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงดานประชากร พลังงานและสิง่ แวดลอม
การมีงานทําและตลาดแรงงาน การกระจายอํานาจการปกครอง ความรุนแรงและความขัดแยง
เยาวชนและอาชีพภายหลังยุคอุตสาหกรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร
14. ประชากรไทยในอนาคตจะเพิ่มขึ้นในอัตราการเพิ่มที่ลดลง กลาวคือ จากจํานวนประชากร
62.83 ลานคน ในป พ.ศ. 2549 คาดวาจะเพิม่ ขึ้นเปน 70.82 ลานคนในป พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนการ
เพิ่มในอัตราทีน่ อยกวาในอดีต เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็กไทยลดลง ในทาง
ประชากรศาสตรสรุปไดวา ความไดเปรียบของประเทศเชิงประชากร หรือที่เรียกวา “การปน
ผลทางประชากร” (Population dividend) อันเนื่องมาจากสัดสวนที่เหมาะสมของกลุมประชากร
เอื้อใหสังคมมีผลผลิตที่ดตี อการพัฒนาและคุณภาพชีวิต ในกรณีของประเทศไทยนั้น การปน
ผลทางประชากรดังกลาวจะสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2554 โดยประมาณ ซึ่งการหวนกลับไปสูการ
ปนผลในอดีตจะเปนสิ่งทีก่ ระทําไดยาก พรอมกันนี้ สังคมไทยก็กําลังเคลื่อนเขาสูสังคมสูงอายุ
(Ageing society) มากขึ้น ดังที่หลายประเทศกําลังประสบอยู ดังนัน้ จึงมีความจําเปนทีจ่ ะตอง
วิเคราะหผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงดานประชากรที่จะมีตอการพัฒนาประเทศและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะตอไป โดยมีอุดมศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งในการ
แกปญหาและการปรับตัวของสภาพประชากรที่เปลี่ยนไป ซึ่งตองพิจารณาในรายละเอียดของ
ประชากรที่มี 3 กลุมหลัก คือ กลุมเด็ก กลุมแรงงาน และกลุมผูสูงอายุ
15. จากประมาณการของวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประชากรวัยเด็กจะ
ลดลงจากรอยละ 24.65 เปน 17.95 ของประชากรทั้งหมด ในป พ.ศ. 2563 ในจํานวนนี้เปนเด็ก
ในวัยเรียน ชวงมัธยมปลายทีม่ ีอายุระหวาง 15-17 ป จาก 3.2 ลานคน เปน 2.75 ลานคน ในป
พ.ศ. 2568 ในขณะที่เด็กในวัยเขาอุดมศึกษาอายุระหวาง 18-21 ป ลดลงจาก 4.30 ลานคน เปน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
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3.77 ลานคน ตามลําดับ สาเหตุสําคัญมาจากนโยบายคุมกําเนิดและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของ
ประชากรในวัยเจริญพันธุ นับเปนสัญญาณสําคัญที่สงผลตอจํานวนที่นงั่ ของอุดมศึกษาใน
อนาคต
16. จากการประมาณการแหลงเดียวกันพบวา วัยแรงงานซึ่งเปนประชากรชวงอายุ 15-59 ป แมมี
จํานวนที่เพิ่มขึน้ แตเปนการเพิ่มในอัตราทีล่ ดลง สัดสวนตอประชากรทัง้ หมดของวัยแรงงาน
เปนรอยละ 67 จะหดตัวลงเหลือรอยละ 62 ในป พ.ศ. 2568 และจากการที่วัยแรงงานเปนกําลัง
หลักในภาคการผลิตของสังคม อัตราที่ลดลงดังกลาวจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอความอยูดี
กินดีของสังคม นั่นคือ จากการที่วัยแรงงาน 1.93 คนตอประชากรวัยพึง่ พิง 1 คน ในอนาคต
สังคมไทยจะเหลือวัยแรงงานเพียง 1.64 คนที่จะรองรับประชากรวัยพึง่ พิง 1 คน ซึ่งทางออกใน
การแกปญหาที่สําคัญคือการยกระดับผลิตภาพตอหนวยของแรงงาน เพื่อใหสามารถปอน
ผลผลิตสูสังคมไดอยางเพียงพอ
17. เปนที่ประจักษวา ความเจริญกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งความรูความเอาใจ
ใสที่ดีขึ้นในการรักษาสุขพลานามัยของตนเอง ทําใหคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ประมาณวาจะมีผู
สูงวัย (60 ปขึ้นไป) เพิม่ ขึ้นในสัดสวนที่สงู จากรอยละ 9.4 ในปจจุบนั เปนรอยละ 20 ในป พ.ศ.
2563 นอกเหนือจากการดูแลผูสูงอายุแลว สังคมยังตองพิจารณาถึงการทํางานบางระดับหลัง
เกษียณอายุของประชากรกลุม นี้เทาที่เปนไปได และเปนประโยชนตอผูสูงอายุและสังคม
โดยรวม ซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตและฝกทักษะจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางความพรอม
ในลักษณะดังกลาว
18. นอกจากนี้ โครงสรางประชากรยังเกีย่ วของกับการเพิ่มขึน้ ของชุมชนเมืองจากรอยละ 31 เปน
รอยละ 38 โดยเฉพาะอยางยิง่ ในหัวเมืองและปริมณฑลรอบๆ กรุงเทพฯ หรืออีกนัยหนึ่งการ
ลดลงของทองถิ่นชนบท การกระจายของประชากรในภูมิภาค นําโดย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสัดสวนประชากรประมาณหนึ่งในสามของประเทศ รวมทั้งการ
กระจายตัวของวัยแรงงานในภาคการผลิต ซึ่งในป พ.ศ. 2550 มีผูมีงานทําราว 36 ลานคน
กระจายอยูใ นภาคการเกษตร 12.85 ลานคน ภาคการผลิตราว 6 ลานคน คาขาย 5.46 ลานคน
ภาคบริการอื่นๆ อีกราว 11 ลานคน ซึ่งในจํานวนดังกลาวมีผูจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
อยูราว 5.2 ลานคน หรือรอยละ 15 ซึ่งอาจเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญกลุมหนึ่ง สําหรับ
อุดมศึกษาในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่อง
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แนวทางการพัฒนา
ประชากรและนัยยะตออุดมศึกษา
19. อุดมศึกษาไทยจะตองหยุดการขยายตัวอยางไมมีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะการขยายตัวเพื่อรองรับ
ประชากรวัยอุดมศึกษา 18-22 ป เนื่องจากอุปสงคคือเยาวชนวัยเขาเรียนอุดมศึกษาจะลด
นอยลง ในขณะเดียวกันอุดมศึกษาเพิ่มความสําคัญกับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สงเสริมการ
สรางความรู ตกผลึกความรูเ ปนองคความรู ใชความรูใหเกิดประโยชนทางสังคม เศรษฐกิจ
และพาณิชย การสรางมูลคาเพิ่ม การสรางนวัตกรรม การกระตุกสํานึกสังคม
20. แมการเกิดจะลดลง แตอัตราการเขาเรียนอุดมศึกษาอาจเพิ่มขึ้นอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากหลาย
ปจจัยเชน อัตราการเรียนตอของนักเรียนมัธยมศึกษาตนสูม ัธยมปลายสูงขึ้น คานิยมของสังคม
และโอกาสในการกูยืมเพื่อการศึกษา แตเมื่อการผลักดันใหผูจบมัธยมตนเรียนตอระดับ
อาชีวศึกษาทั้งปวช.และปวส.ทําไดตามเหตุผลที่ประเทศควรมีกําลังคนระดับกลางสําหรับภาค
การผลิตและบริการ นักเรียนที่เขาเรียนอุดมศึกษาจากมัธยมปลายจะตกลง รัฐตองตัดสินใจ
เชิงนโยบายระหวางการเปดกวางและการจํากัด ที่สําคัญคือรัฐ สังคม ผูเรียน ผูใชผลผลิต
อุดมศึกษาตระหนักวาคุณภาพอุดมศึกษาโดยรวมยอมลดลงถาเนนแตปริมาณ
21. เพื่อใหวัยแรงงานที่จะตองรับภาระหนักขึน้ ในการเลี้ยงดูสังคมเนื่องจากอัตราการปนผลทาง
ประชากรลดลง อุดมศึกษาตองพัฒนาคนไทยใหมีผลิตภาพเศรษฐกิจ (Economic Productivity)
สูงขึ้น ผลิตภาพเศรษฐกิจนีข้ ึ้นกับปจจัยสามประการคือ คุณภาพและระยะเวลาที่ไดรับ
การศึกษา การฝกอบรมและการพัฒนาทีต่ อเนื่อง และสุขภาพอนามัย โดยนัยยะนี้อุดมศึกษา
ตองเขาใจ สรางความรู และสรางกลไกการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยตั้งแตวัย
เด็ก ผานการศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการแกสังคม รวมทั้งการสรางวัฒนธรรมการดูแล
สุขภาพ
22. ผูสูงวัยมีสุขภาพโดยทัว่ ไปดีขึ้นและอายุยืนยาวขึ้น อุดมศึกษาจะตองเปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แกผูสูงวัย ทั้งเพื่อการทํางานหลังวัยเกษียณ การเปลีย่ นงาน
และการประกอบการใหม ๆ ที่จะเปนผลิตผลเสริมจากวัยแรงงาน ผูสูงวัยจะชวยเพิ่มทั้งผลิต
ภาพทางเศรษฐกิจและผลิตภาพทางสังคม (Social Productivity) ในสวนผลิตภาพทางสังคมนี้
อุดมศึกษาตองตระหนักและเสริมสรางความสําคัญของสถาบันครอบครัว การดูแลผูส ูงอายุ
บทบาทของผูสูงอายุตอครอบครัวและชุมชน การเปนคลังสมอง เปนตน
23. อุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงการกระจายตัวของสถานศึกษาตามแหลงประชากร (เชน เขต
เทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อีกตองคํานึงความไมเทาเทียมทางการศึกษาที่อาจเกิดขึน้
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รวมถึงการกําหนดนโยบายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ เครือขายความรวมมือของสถานศึกษา และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสาร
24. อุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงกลุมประชากรวัยแรงงานนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการยกระดับวัยแรงงานที่มีความรูเปนทุนเดิม (Knowledge Workers) เชน ผูที่เคยจบ
ระดับปริญญาตรีซึ่งมีอยูประมาณ 1/7 ของแรงงานทั้งหมด หรือประมาณ 1/13 ของประชากร
ทั้งหมดในปพ.ศ. 2550 ทั้งนี้อุดมศึกษาตองจัดกระบวนการใหการศึกษา การเรียนรู การสราง
สมรรถนะ ที่ออนตัว คลองตัว จัดวิธีใหการศึกษาที่รักษาการจางงานของคนที่ทํางาน ไม
ดึงคนออกจากงานเพื่อมาเรียนหนังสือ สรางระบบการเรียนที่ผูทํางานสามารถเรียนตามความ
ตองการ ทันเหตุการณ ทันความจําเปน (Just-in-time Learning หรือ On-Demand Learning)

พลังงานและสิง่ แวดลอม
25. พลังงานเปนปจจัยสําคัญตอวิถีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่สงิ่ แวดลอม
มีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนประเด็นทีเ่ กี่ยวของทั้งใน
ระดับโลกและระดับประเทศ การใชพลังงานในประเทศตางๆ ทั่วโลกมีปริมาณมหาศาล อาทิ
เชน น้ํามันดิบ 80 ลานบารเรลตอวัน พลังงานไฟฟา 43,000 ลาน kWh ตอวัน ความไมสมดุล
ของการใชพลังงานเกิดขึน้ อยางกวางขวางทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกาซึง่ เปนประเทศที่บริโภค
พลังงานมากเปนอันดับตนๆ ของโลก ใชพลังงานเบื้องตน 7.91 toe ตอคน พลังงานไฟฟา
13,338 kWh ตอคน ในขณะคาเฉลี่ยของโลกทั้งสองรายการคือ 1.77 และ 2,516 ตามลําดับ
หรือการใชรถสวนตัวตอประชากร 1,000 คนของสหรัฐอเมริกามีจํานวน 450 ในขณะที่
ประเทศจีนมีจาํ นวน 9 เปนตน ในกรณีของประเทศไทยนัน้ มีการใชพลังงานเบื้องตน 1.52 toe
ตอคนโดยเฉลีย่ และใชพลังงานไฟฟา 1,865 kWh ตอคน
26. การไดมาซึ่งพลังงานจากแหลงพลังงานฟอสซิลของโลก ซึ่งมีจํากัดโดยเฉพาะแหลงน้าํ มัน รอย
ละ 80 ของพลังงานรวมที่ใชในการผลิตไฟฟาของโลกมาจากฟอสซิล ซึ่งประกอบดวย น้ํามัน
กาซธรรมชาติ ถานหิน ที่เหลือมาจากพลังงานปรมาณู พลังน้ํา พลังงานหมุนเวียนอืน่ ๆ เชน
ชีวมวล ลม แสงอาทิตย
27. ประเทศไทยไมโชคดีเหมือนบางประเทศที่อุดมไปดวยแหลงพลังงาน ดังนั้นเราจึงตองซื้อและ
นําเขาพลังงานจากภายนอก ในป พ.ศ. 2547 ไทยนําเขาพลังงานฟอสซิลกวารอยละ 70 ซื้อ
พลังงานไฟฟาประมาณรอยละ 3 รวมเปนมูลคาการใชพลังงานในประเทศ 1.227 ลานลานบาท
คิดเปนรอยละ 20 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ที่สําคัญคือใชเงินประมาณรอยละ
12 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติในการนําเขาพลังงาน
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28. นอกจากนี้ ประเทศไทยยังพึง่ พิงกาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาสูงถึง
รอยละ 65 ซึ่งอาจเปนปญหาความมั่นคงดานพลังงาน (Energy security) ได เนื่องจากขาด
ความหลากหลายในการใชเชื้อเพลิงอื่นๆ ผลิตไฟฟา เชน ถานหิน น้าํ มันเตา น้ํามันดีเซล
29. ทางดานสิ่งแวดลอมซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั่วโลกเริม่
ตระหนักถึงภยันตรายของคารบอนไดออกไซด ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการใชพลังงานฟอสซิล
และมีผลตอระบบนิเวศอยางรุนแรง อาทิเชน การลดลงของน้ําแข็งในขั้วโลกเหนือ
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นเปนผลใหเกิดภัยธรรมชาติ ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
30. ทางออกในกรณีของประเทศไทยทางดานพลังงาน เปาหมายคือการลดการพึ่งพาและการนําเขา
พลังงาน ซึ่งสามารถกระทําไดหลายวิธี นับตั้งแตการใชพลังงานอยางประหยัดมีประสิทธิภาพ
การใชพลังงานรูปแบบอื่นทีเ่ ปนพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการเพิ่มความ
หลากหลายของเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา ทางดานสิ่งแวดลอมควรมีการนําหลาย
กระบวนการมาปฏิบัติอยางตอเนื่อง นับตั้งแต การอนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ํา การ
สรางความตระหนักในเยาวชนถึงคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมเพื่อใหเกิด
การพัฒนาและการใชพลังงานทางเลือกอืน่ ๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนการกําหนด
นโยบายสิ่งแวดลอมแบบองครวมและมีความตอเนื่องในนโยบาย โดยไมขึ้นอยูกับการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลหรือการเมือง โดยกลไกการใหการศึกษา การปลูกฝงจิตสํานึกและ
กฎหมาย เปนตน
แนวทางการพัฒนา
พลังงาน สิง่ แวดลอมและนัยยะตออุดมศึกษา
31. รัฐกําหนดภารกิจใหอุดมศึกษาสรางบุคลากรและความรู เพื่อใหประเทศสามารถพึ่งตนเองได
เพิ่มขึ้นทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ทั้งเพื่อลดการนําเขาพลังงาน และเพื่อรักษา
สิ่งแวดลอม โดยการสนับสนุนทางนโยบายและทรัพยากร โดยใชเปาหมายการพลังงานของ
ชาติเปนตัวตั้ง
32. อุดมศึกษาเพิ่มบทบาทดานการอนุรักษพลังงาน การสรางและประยุกตความรูพลังงานที่เปน
ทางเลือกเหนือจากพลังงานจากฟอสซิล(เชน พลังงานชีวมวล พลังงานหมุนเวียน ฯ) โดยยึด
สามแนวทางหลักคือ
: สรางความตระหนักและความตื่นตัว โดยจัดใหมีการเรียนการสอนเปนวิชาพืน้ ฐาน
: สรางความรู โดยจัดการศึกษาเชิงลึกและการวิจัย
: เพิ่มบทบาทการบริการเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ทั้งแก
สาธารณะและภาคการผลิตจริง
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ทั้งนี้อุดมศึกษาตองสรางความเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคอาชีวศึกษา
ในฐานะผูผลิตและพัฒนาอาจารย การสรางความตระหนักแกเด็กและเยาวชนผานกิจกรรม
รวม
33. อุดมศึกษาทําการวิจยั ทางดานพลังงาน สิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากร เชน
: พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก เชนเทคโนโลยีการจับและเก็บคารบอน
(CCS) การผลิตและการใชเอธานอล, โซลาเซลลหรือเซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูงและ
ราคาต่ําสําหรับโรงจักรไฟฟา การใชงานตามอาคารบานเรือน, เซลลเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี
ไฮโดรเจน, พลังงานนิวเคลียรแบบแตกตัว (Fission) และแบบหลอมตัว (Fusion), พลังงานลม,
การผลิตและใชชีวมวล (Biomass)และพลังงานชีวภาพ (Biofeul)
: การอนุรักษน้ํา (ตั้งแตแหลงน้ํา การจัดการและการใชน้ําในระดับมหภาค พืน้ ที่
ชุมชน ครัวเรือน ) ระบบนิเวศและการอนุรักษปาไม ปาชายเลน และชีวมณฑลพื้นที่ (Local
biosphere) ฯลฯ
: การจัดการดานอุปสงค (Demand-side Management) การสรางประสิทธิภาพในการ
ใชพลังงานในภาคที่อยูอาศัย อุตสาหกรรมและธุรกิจ การขนสง ฯ
34. พัฒนาทั้งคนทีอ่ ยูแลวในตลาดแรงงานและผลิตกําลังคนทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
35. สงเสริมการวิจัยและการทํางานรวมกันระหวางอุดมศึกษากับภาคเอกชน(การผลิตและบริการ)
ซึ่งมีความเกี่ยวของสองมิติคือ
ก. เปนภาคการผลิตและบริการที่ใชพลังงานสูง ตองการผูรูผูปฏิบัติไดดานการจัด
การพลังงาน การใชพลังงานรูปแบบใหม และสิ่งแวดลอม
ข. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษพลังงาน พลังงานทางเลือก การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสงผลถึงการวิจยั การพัฒนา และการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทั้งอุปกรณ
ระบบ ที่ใชตรวจสอบ วัด ควบคุม และผลิตพลังงานนั้นๆ ฯ

การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต
36. การมีงานทําและตลาดแรงงานที่เขมแข็งเปนเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศและความ
สงบสุขในสังคม โดยที่อุดมศึกษาเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่สรางบุคลากรและความรูรองรับ
ตลาดแรงงาน ความเขาใจในเรื่องการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต จึงมีความสําคัญตอ
ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว โดยมี 4 ประเด็นสําคัญที่สงผลกระทบตอ
ตลาดแรงงาน ประกอบดวย โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน ความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และโลกสารสนเทศ
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โครงสรางเศรษฐกิจ
37. โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศในรอบ 2 ทศวรรษที่ผานมาอยูในสภาพที่มีความ
เปลี่ยนแปลงในหลายดาน สงผลกระทบในระดับสูงตอการพัฒนาประเทศ ทั้งที่เปนโอกาสใน
การกาวกระโดดและภาวะคุกคามตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
38. มักเปนทีย่ อมรับกันอยางกวางขวางวาประเทศไทยยังเปนสังคมเกษตร แมเปนขอเท็จจริงหาก
พิจารณาจากโครงสรางแรงงานไทย ซึ่งมีวยั แรงงานในภาคเกษตรราว 13 ลานคน คิดเปน
สัดสวนราวรอยละ 39 ของแรงงานทั้งหมด แตหากพิจารณาจากมูลคาทางเศรษฐกิจของภาค
การเกษตรนั้นมีเพียงรอยละ 8.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ความทาทายของภาครัฐ
และโดยเฉพาะอยางยิ่งอุดมศึกษาคือ การใชการศึกษาในการยกระดับผลิตภาพของเกษตรกร
เพื่อสรางมูลคาภาคการเกษตรที่สูงกวาปจจุบัน นอกจากนี้ หากพิจารณาจากสถิติแรงงานใน
ภาคการเกษตรในรอบทศวรรษที่ผานมา พบวามีเกษตรกรที่เลิกอาชีพในภาคเกษตรกรอยาง
ตอเนื่อง จากแรงงานเกษตรรอยละ 42 ลดลงเปนรอยละ 39 ในป พ.ศ. 2541 และ 2549
ตามลําดับ แตละเปอรเซ็นตของการออกจากภาคการเกษตร หมายถึงแรงงานไรฝมือและคน
วางงานจํานวนแสน การเตรียมคนกลุมนีท้ ี่กําลังทยอยออกจากภาคการเกษตรจึงเปนเรื่องสําคัญ
ในระดับชาติ
39. ในทางตรงกันขาม เศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพิงตอภาคบริการที่มีการขยายตัวอยางตอเนือ่ งซึ่งนับ
ไดวาเปนภาคเศรษฐกิจที่คนไทยจํานวนมากมีความถนัดและเชี่ยวชาญมีการขยายตัวของ
แรงงานในภาคบริการจากรอยละ 38 ในป พ.ศ. 2541 เปนรอยละ 44 ในป พ.ศ. 2549 อยางไรก็
ตามเปนที่นาสังเกตวาสัดสวนของภาคบริการในเชิงเศรษฐกิจนั้นกลับลดลงอยางตอเนื่อง จาก
มูลคาในสัดสวนรอยละ 59 ในป พ.ศ. 2541 ลดลงเปนรอยละ 51.8 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ ในป พ.ศ. 2549 ทั้งที่เปนภาคเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพสูง อุดมศึกษาเปนกลไกสําคัญ
หนึ่งในการแกปญหาเพื่อเพิ่มมูลคาในภาคบริการซึ่งมีหลากหลายประเภท เชน การทองเที่ยว
การเงิน การแพทย การสื่อสาร การขนสง ฯลฯ รวมทัง้ ความเชื่อมโยงของสาขาบริการเหลานี้
40. สําหรับภาคอุตสาหกรรมนัน้ เนื่องจากนโยบายการสงเสริมการสงออก ทําใหภาคการผลิตมี
พลวัตในการปรับตัวคอนขางดีเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ โดยมูลคาทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 29 ในป พ.ศ. 2533 เปนรอยละ 36.4 , 38.5
และ 39.3 ในป พ.ศ. 2543 , 2547 และ 2549 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตามลําดับ โดย
มีการใชแรงงานในสัดสวนประมาณรอยละ 15 ของแรงงานทั้งหมด อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ภาวะการแขงขันระหวางประเทศและความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนแรงกดดันให
อุตสาหกรรมไทยตองยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้นอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อเผชิญกับการแขงขันจากประเทศที่มีแรงงานราคาถูก และพลังปญญามหาศาลของ

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

23

ประชากร เชน จีน อินเดีย และเวียดนาม การวิจยั และพัฒนาจึงเปนเรื่องสําคัญที่อาจสงผลถึง
ความอยูรอดของอุตสาหกรรมไทยในอนาคตทั้งใกลและไกลตามธรรมชาติของแตละ
อุตสาหกรรม โครงสรางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย เปนแรงงานที่มีการศึกษา
ระดับประถมและต่ํากวาเกือบรอยละ 60 ในขณะทีแ่ รงงานที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเพียง
รอยละ 5 ประเด็นจึงอยูทกี่ ารยกระดับทักษะของแรงงานสวนใหญ พรอมๆ กับขยับ
โครงสรางแรงงานภาคอุตสาหกรรมไปสูแรงงานความรู (Knowledge workers) และแรงงานหัว
รถจักร การพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบอาจตองใชกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
เปนตัวขับเคลือ่ น
โลกาภิวัตน
41. ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เอื้อตอการพัฒนาและที่ครอบงําการพัฒนา
โลกาภิวัตน เปนรูปธรรมขึ้นได เนื่องจากปจจัยสําคัญ ๆ หลายประการ รวมถึงความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การคมนาคมขนสง และสื่อสารมวลชน สงผล
โดยตรงตอวิถชี ีวิต การงานอาชีพ ตลอดจนปจจัยสองขั้วตาง ๆ เชน ความรวมมือกับการแยงชิง
เปนตน ปจจุบนั โลกาภิวตั นสรางความทาทายใหแกอดุ มศึกษาในสองลักษณะ คือ การศึกษาใน
ฐานะการคาประเภทบริการขามพรมแดน และอิทธิพลของการรวมตัวของประเทศในภูมภิ าค
อาเซียน
42. ในกรณีการศึกษาขามพรมแดน เปนไปตามขอตกลงทางการคาบริการ (General Agreement on
Trade in Services : GATS) ขององคกรการคาโลก (WTO) ที่ประเทศไทยเปนสมาชิก ขอตกลง
ดังกลาวมี 4 ประเภท (Mode) คือ
- การใหบริการขามพรมแดน (Cross border delivery) เชน การศึกษาทางไกล บริการ
ทดสอบทางการศึกษา การศึกษาผานอินเตอรเน็ต
- การบริโภคในตางแดน (Consumption abroad) เชน การทีน่ ักศึกษาไทยไปศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา
- การจัดหนวยการศึกษาเชิงพาณิชย (Commercial presence) เชน การใหบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาในไทย ซึ่งอาจจะเปนการจัดตั้งวิทยาเขตหรือสาขา
หรือการใหสมั ปทาน
- การใหบริการโดยชาวตางชาติ (Presence of natural persons) เชน โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย
43. อุดมศึกษาไทยควรศึกษากฎเกณฑระหวางประเทศเหลานี้ ซึ่งเปนขอตกลงพหุภาคี รวมทั้ง
กฎเกณฑในขอตกลงระดับทวิภาคี เชน ขอตกลง FTA ที่ไดรวมกันแลวหรือที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ทั้งนี้ ควรตระหนักถึงผลที่จะเปนประโยชนตออุดมศึกษาไทย ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก มี
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การวางระบบและการตรวจสอบ เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ทั้งในเชิงกายภาพ และ
การศึกษาที่มาตามสาย (Cyber education) แมไมปดกั้นแตเฝาระวัง รวมทั้งสรางความพรอมใน
อุดมศึกษาไทย เพื่อรวมมือและรับมือกับการเคลื่อนยาย (Mobility) ของอุดมศึกษาตางประเทศ
ซึ่งรวมทั้งสถาบัน หลักสูตร นักศึกษา และอาจารย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศในกลุม
อาเซียนและภาคีคูเจรจาของอาเซียน อีกทั้งโอกาสในการสงออกอุดมศึกษาไทยในอนาคต
44. ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอ ประเทศไทยอีกดานหนึ่ง คือ การรวมตัวของประชาชาติใน
อาเซียน ซึ่งไทยเปน 1 ใน 10 ประเทศภาคีสมาชิก ที่ผานมา 40 ป อาเซียนไดมีความรวมมือกัน
ทางดานเศรษฐกิจ และไดขยายความรวมมือออกไปยังสาขาอื่น ๆ รวมทั้งการศึกษา แตจากการ
แขงขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงของประเทศและภูมภิ าคอื่น ๆ การกีดกันและการตอรองทาง
การคา การโจมตีคาเงินจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง ตลอดจนผลกระทบทางดานสังคม
และการเมืองทําใหผูนําของอาเซียนมีความเห็นพองกันที่จะผลักดันใหประเทศสมาชิกรวมตัว
กันแนนแฟนยิง่ ขึ้น ในรูปของ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ภายในป พ.ศ.2558
หรืออีก 8 ป นับจากนี้
45. แตละประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจึงมีภารกิจที่จะตองเตรียมความพรอม เพื่อนําประเทศไปสู
จุดที่เหมาะสมในประชาคม ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากตัวเลขในป พ.ศ.2549 อาเซียนใน
ฐานะประชาคม มีประชากรรวมกัน 567 ลานคน คิดเปนรอยละ 8.57 ของประชากรโลก ใน
มิติความหลากหลายของการพัฒนา กลุมประเทศกอตั้งอาเซียนดั้งเดิม 6 ประเทศ และกลุม
สมาชิกใหมที่เรียกวา CLMV (กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม) มีสัดสวนประชากรรอยละ 72
และ 28 ตามลําดับ ในขณะทีร่ ายไดตอหัวของประชากรในประเทศในภูมิภาค มีความแตกตาง
กันไดถึง 15 เทาในบางกรณี ในมิติทางสังคม อาเซียนมีประชากรที่นบั ถือศาสนาหลัก ๆ เชน
อิสลาม ประมาณรอยละ 44 และใชภาษาบาฮาซา ในสัดสวนใกลเคียงกัน
46. การรวมตัวของอาเซียนในอนาคตอันใกลดังกลาว เปนทีค่ าดการณไดวา จะทําใหเกิดการ
เคลื่อนยาย (Mobility) ในหมูป ระเทศสมาชิก ไมวาจะเปนการเคลื่อนยายของประชากร แรงงาน
การคา อุตสาหกรรม ตลอดจนความรู ภาษา และวัฒนธรรม หากเปนความรวมมือทางดาน
การศึกษาและแรงงาน จะมีการเคลื่อนยายของนักเรียน นักศึกษา อาจารย ตลอดจนคนทํางานใน
สาขาอาชีพตาง ๆ นอกจากนี้ ความรวมมือทางดานการวิจัยและพัฒนา ก็จะเอื้อใหเกิดการ
เคลื่อนยายทางความรู นวัตกรรม แมกระทัง่ การบริหารจัดการ จากบทเรียนของยุโรป โดยความ
รวมมือโบโลนญา (Bologna Accord) ชี้ใหเห็นวา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหเกิด
มาตรฐานการศึกษาและปริญญาที่ยอมรับรวมกันได (Mutual recognition) เปนเรื่องสําคัญใน
อันดับตน ๆ โดยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเอื้อใหนกั ศึกษาสามารถ
เคลื่อนยายเขาสูระบบการศึกษาที่ใหญขึ้น หลากหลายขึน้ บูรณาการไดมากขึ้น และอาจสงผล
ทําใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ซึ่งแนนอนวาประเทศที่สามารถเปนตนแบบของความเขมแข็ง
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ทางดานคุณภาพการศึกษา ยอมอยูในสถานะไดเปรียบ สามารถรองรับความตองการและการ
พัฒนาไดทั้งเชิงรับและเชิงรุก ซึ่งนอกเหนือจากการเปดโอกาสใหบุคลากรในประเทศสามารถ
เขาถึงการศึกษาที่เขมแข็งในประเทศอื่นแลว ยังเปนโอกาสในการใหบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพตอเพือ่ นสมาชิกอื่นอีกดวย การรวมตัวกันของอาเซียนยังเปดโอกาสทางการศึกษาอื่น ๆ
อาทิเชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย การศึกษาวิจัยรวมกัน การพัฒนาหลักสูตร
รวมกัน การเรียนรูภาษาระหวางกัน การโอนยายหนวยกิตขามสถาบันและประเทศ การสงเสริม
การศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Leaning) ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต นับเปนโอกาสทอง
ในการมองการอุดมศึกษาจากมิติภายนอก ซึ่งเปนทั้งตลาดการศึกษาทีม่ ขี นาดใหญ ความ
รวมมือทางการศึกษาและวิจยั และความเขาใจอันดีระหวางพลเมืองอันจะนําไปสูภูมภิ าคที่มี
ความสงบและสันติในระยะยาว
47. การดําเนินงานของอาเซียน ยังมีผลตอความรวมมือกับมิตรประเทศหรือกลุมประเทศในนาม
ของ “คูเจรจา” (Dialogue partners) อาทิเชน คูเจรจาที่สําคัญ คือ จีนและอินเดีย ซึ่งมีพฒ
ั นาการ
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในรอบทศวรรษที่ผานมา อีกทั้งประชากรในสองประเทศดังกลาว มี
จํานวนมหาศาลกวา 1 ใน 3 ของประชากรโลก กลาวกันวา ประเทศทั้งสอง กําลังเดินไปสูความ
เปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในรอบศตวรรษที่ 21 และนาจะสงผลตออํานาจทางสังคมและ
การเมืองไปในเวลาเดียวกัน ภาวะดังกลาวคงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่อดุ มศึกษาไทยจําเปนตอง
คํานึงถึง และสงเสริมความรวมมือทางดานอุดมศึกษากับจีนและอินเดียในรูปแบบตาง ๆ
นับตั้งแตการเรียนรูภาษา ความรวมมือทางวิชาการ การรับและแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจยั
และอาจารย การทําโครงการรวมกัน
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
48. ความเปลี่ยนแปลงและโดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี เปนปจจัย
สําคัญที่สงผลตอการจางงาน นับตั้งแตเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร
เทคโนโลยีที่เปนแรงขับเคลื่อนการปฏิวัตอิ ุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เพิม่ มูลคาในภาคบริการ
ตลอดจนเทคโนโลยีนําสมัยในยุคฐานความรู กอใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “ผลิตภาพ” (Productivity)
และ “นวัตกรรม” (Innovation) ในกระบวนการผลิตทั้งที่เปนสินคาและบริการ นอกเหนือจาก
การมองภาพอนาคตทางเทคโนโลยี (Technology foresight) แลว ในโลกตะวันตกมักมีนกั คิด
อนาคต (Futurists) ที่มีแนวคิดตอเทคโนโลยีที่มองไมเห็นในวันนี้ เชน เทคโนโลยีทาง
การแพทยเพื่ออายุยืนยาว เทคโนโลยีเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เทคโนโลยี
ดานพลังงานใหม ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับอุดมศึกษา
49. การพัฒนาเทคโนโลยีโดยอุดมศึกษานัน้ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อการตีพมิ พ
บทความทางวิชาการแลว การทําวิจัยตามความตองการของประเทศก็เปนประโยชน
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เชนเดียวกัน ความรวมมืออยางใกลชิดระหวางอุดมศึกษากับหนวยงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระดับประเทศ ซึง่ มีรอยตอกับโจทยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และภาคเอกชนอยู
แลว อาทิเชน ความรวมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนตน
โลกยุคสารสนเทศ
50. เทคโนโลยีประเภทหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลสูงตอวิถีชีวิต อาชีพ และธุรกิจอุตสาหกรรมใหม ๆ คือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปฏิวัติสารสนเทศเริ่มขึ้นโดยวิวัฒนาการของวงจร
รวม คอมพิวเตอร ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอินเตอรเน็ต กอใหเกิดการจางงานและความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โลกยุคสารสนเทศเปนสังคมไรพรมแดน การเขาถึงขอมูลขาวสารและ
ความรูกระทําไดงาย เทคโนโลยีแพรกระจายอยางกวางขวาง โดยไมมีขอ จํากัดดานเวลา มี
นวัตกรรมและตลาดแรงงานใหม ๆ ที่มีมลู คาเพิ่มและมูลคาสูง บนพื้นฐานของนวัตกรรม
ทรัพยากรมนุษย โครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมสารสนเทศ ดังที่ระบุไวในนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศของไทย (IT 2010) ซึ่งเมื่อแปลงเปนรายละเอียดของการพัฒนา โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมแลว จะอยูใ นรูปแบบของ
โครงการพัฒนาทางดานสังคม (e-Society) การศึกษา (e-Education) อุตสาหกรรม (e-Industry)
พาณิชยกรรม (e-Commerce) โดยรัฐมีบทบาทนําผานโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (eGovernment) นอกจากนี้ โลกยุคสารสนเทศ ยังเปนปจจัยสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน
และการจางงานของแรงงานในอนาคต ซึ่งเปนภาพอนาคตที่สําคัญตอการออกแบบอุดมศึกษา
ในปจจุบนั
51. นอกจากประเด็นตาง ๆ ดังกลาวแลว ตลาดแรงงานในอนาคตยังตองใหความสําคัญแกการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งกระจายตัวอยูใ นทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ครอบคลุมธุรกิจการผลิต การคาปลีกคาสง และบริการ รวมทั้งธุรกิจครอบครัวขนาด
ใหญ
แนวทางการพัฒนา
ตลาดแรงงาน การจางงานในอนาคตและนัยยะตออุดมศึกษา
52. เนื่องจากจะมีเกษตรกรออกจากภาคเกษตรตอเนื่องนับแสนคนตอป ทั้งการออกถาวร
ออกเปนฤดูกาลออกตามปจจัยการมีงานทํา ออกจากสภาวะภัยธรรมชาติในพื้นที่ อุดมศึกษา
ตองเพิ่มความรูและทักษะใหประชากรเหลานี้ที่มีการศึกษานอย (ระดับประถมหรือ
มัธยมศึกษา) และออกจากภาคเกษตร กอนเขาสูภาคบริการและภาคการผลิต ทั้งนีอ้ ุดมศึกษา
ตองทํางานกับหนวยงานรัฐที่ดูแลขอมูลการเคลื่อนยายประชากร คาดคะเนการเคลื่อนยาย
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แรงงานหนวยงานรัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน ภาคการศึกษาและฝกอบรม เชน
สถาบันอาชีวศึกษา องคกรพัฒนาแรงงาน จัดหลักสูตรการฝกอบรมรองรับ
ทั้งนี้ อุดมศึกษาตองเนนการสรางหนวยปฏิบัติการฝกอบรมระดับลึกในพื้นที่
มากกวาการตัง้ รับแรงงานทีอ่ อกจากภาคเกษตรไรฝมือนี้ในเขตเมืองใหญ
53. อุดมศึกษาชวยประชากรที่ยังอยูในภาคเกษตร ใหอยูตอไปได และอยูไดดีขึ้น อุดมศึกษาตอง
ชวยสรางคน ความรู กลไกเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร (Food security)ในระดับครัวเรือน
ชุมชน พื้นที,่ เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต , การจัดการการเกษตรที่ยั่งยืน,
การเกษตรสมัยใหม, การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตเกษตร ดวยอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมฐานวัตถุดิบเกษตร
54. ภาคบริการซึ่งจะเปนหลักเศรษฐกิจทีใ่ หญของประเทศ มีความสําคัญสูงทั้งการสรางรายได
ประชาชาติ การจางงาน การนําเขาวัตถุดบิ และสินคาทุนไมสูง การเอื้อตอการรักษาและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม อุดมศึกษาตองทํางานใกลชิดกับภาคบริการ โดย
สรางความเขาใจทั้งมิติประเภทของภาคบริการรูปแบบใหม การเอื้อตอการสรางเศรษฐกิจ
ฐานความรูและการใชเทคโนโลยี และองคประกอบ( knowledge/technology content),
ความสําคัญใน value chain เพื่อการพัฒนาบุคลการและความรูรองรับ
55. อุดมศึกษารวมมือกับภาคอุตสาหกรรมรายสาขา โดยเฉพาะการวิเคราะหหวงโซมลู คา มูลคา
ในการสงออก การจางงงาน เปาหมายของอุตสาหกรรมในการเพิม่ ผลิตภาพ ฯ เพื่อ
กําหนดแผนรวมเพื่อการผลิตและพัฒนากําลังคน การบริการเทคนิค และการวิจัยทีก่ ําหนด
โดยผูใช (Demand led manpower development, technical services and research) ทั้งนี้ตอง
ทํางานในเชิงพื้นที่ (เชนนิคมอุตสาหกรรม) ทําเปนกลุม อุตสาหกรรม และอุดมศึกษาทํางาน
เปนเครือขาย เพื่อมีโจทยชดั เจน ติดตามและปรับตัวไดตอเนื่อง
ควรมีการทํางานทั้งระดับมหภาคสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการคา หนวยงานรัฐที่สนับสนุนงบประมาณการทํางานและการวิจยั และกลุมอุดมศึกษา
การทํางานในระดับพื้นทีก่ ับนิคมอุตสาหกรรม การทํางานกับกลุมอุตสาหกรรม
56. อุดมศึกษาควรทํางานกับภาคการผลิตจริง หนวยงานวางแผน หนวยงานสรางความสามารถ
เพื่อการแขงขันริเริ่มเศรษฐกิจใหม ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฐานความรู โดยกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร เปาและแผนปฏิบัติรวมกันเชน
: เพิ่มสัดสวน Knowledge Industry เปน x% ภายในป….
: เพิ่มแรงงานความรู (Knowledge Workers) เปน y% ภายในป…
: เลื่อนอันดับประเทศไทยใน Technology Achievement Index ของ HDR/UNDP

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

28

การกระจายอํานาจการปกครอง
57. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ไดกําหนดใหมกี ารกระจาย
อํานาจการปกครองสูทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล รวม 7,853 แหงทัว่
ประเทศ โดยมีแนวทางการกระจายอํานาจประกอบดวยการถายโอนภารกิจ การกระจายอํานาจ
การเงิน การถายโอนบุคลากร การพัฒนาระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชน การ
ปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) การปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบ การกํากับดูแลการถายโอนภารกิจ และการสรางระบบประกันคุณภาพบริการ
สาธารณะ ซึ่งหมายถึงความจําเปนที่จะตองมีการสนับสนุนความเชีย่ วชาญในการติดตั้งระบบ
การจัดการความรู การฝกอบรมและยกระดับความสามารถของบุคลากร อปท. เปนตน
นอกจากนี้ ทองถิ่นยังมีงบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรรจากสวนกลาง คิดเปนงบประมาณ
ประมาณ 3.9 แสนลานบาทในป พ.ศ.2550 หรือประมาณ รอยละ 25 ของงบประมาณประเทศ
และยังมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีคาบํารุง และคาธรรมเนียมอีกดวย
58. ที่ผานมา อปท.สวนใหญมีกจิ กรรมหลายดาน ครอบคลุมโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาอาชีพ
การศึกษา การพัฒนาสังคม และสุขภาพ โดยรายจายสวนใหญมุงเนนไปในการสรางโครงสราง
พื้นฐานในพืน้ ที่ อยางไรก็ตาม การพัฒนาทีย่ ั่งยืนยังตองอาศัยกิจกรรมที่เปนเนื้อหาในดาน
ตาง ๆ ในปจจุบัน อปท.มีความตองการที่จะรับการสนับสนุนจากอุดมศึกษาในดานการศึกษา
การใหความรูเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพแกประชาชน และการใหคําปรึกษาแก อปท.เอง ซึ่งหากมอง
ในภาพรวมแลวเปนภารกิจขนาดใหญ ลําพังการผลักดันศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนเกีย่ วของ
กับศูนย 17,000 แหง เด็กหนึง่ ลานคนและผูด ูแลเด็กอีก 30,000 คน ในจํานวนนี้อยูนอกเมืองรอย
ละ 95 อีกทั้งโรงเรียนเทศบาลมากกวา 600 แหง โรงเรียน ตชด. 200 แหง อุดมศึกษาซึง่ มี
ทรัพยากรคนและความรู จําเปนตองใหการสนับสนุน โดยอาจรวมตัวเปนเครือขาย เพื่อสราง
พลังรวมที่จะเปนประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา อปท. และทองถิ่น ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของ
การกระจายความเจริญและความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
แนวทางการพัฒนา
การกระจายอํานาจการปกครองและนัยยะตออุดมศึกษา
59. การกระจายอํานาจการปกครองและการกระจายความรับผิดชอบดูแลสูองคกรการปกครองสวน
ทองถิ่นเปนทิศทางที่ประเทศตางๆไดดําเนินการมานับศตวรรษ แตประเทศไทยไดทํามาเพียง
หนึ่งทศวรรษ สามารถทําไดจํากัด แมมีการจัดสรงบประมาณจากรัฐบาลสวนกลาง เนื่องจาก
ความเขาใจของผูเกี่ยวของ ความพรอมดานระบบและกําลังคน
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อุดมศึกษาจะมีความสําคัญสูงตอประสิทธิผลและความสําเร็จในการกระจายอํานาจการ
ปกครอง ทั้งนี้การที่อุดมศึกษาทํางานกับทองถิ่นจะเสริมภารกิจหลักหนึ่งของอุดมศึกษาคือการ
บริการสังคมใหโดดเดน และรองรับเหตุผลของการจัดตั้งและการสงเสริมสถาบันอุดมศึกษา
บางกลุมที่อยูในภูมภิ าคและทองถิ่น นอกจากนั้นงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
แหลงรายไดทจี่ ะเพิ่มความสําคัญสถาบันอุดมศึกษาในพืน้ ที่ ถาอุดมศึกษาสามารถปรับตัวเขา
หาได
60. งานที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถทําไดกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรทําไดหลายลักษณะ
: ใหคําปรึกษาในกิจการของทองถิ่น ทั้งดานการวางแผนมหภาค เปน sector หรือ
เฉพาะโครงการ รวมทั้งการติดตาม การประเมินผล ในชวงทศวรรษที่ผานมา อุดมศึกษาได
ทํางานลักษณะนี้บาง แตอยูบ นฐานของความสัมพันธสวนบุคคล ไมมีการสรางกลไกเชิง
ระบบ จึงไมยั่งยืน ขยายผลและขยายขอบเขตไดจํากัด
: การใหความรูเพิ่มทักษะอาชีพ การจัดการสิ่งแวดลอม การดูแลสุขภาพ กับ
ประชาชนในทองถิ่น สิ่งเหลานี้จะเปนเรื่องใหมเมื่อมีการถายโอนอํานาจและงบประมาณสู
ทองถิ่นเพิ่มขึน้
: พัฒนาคนทํางานปจจุบันของทองถิ่น เชน เจาหนาที่องคการปกครองทองถิ่น ผูแล
เด็กในศูนยเด็ก
: สรางคนทํางานในอนาคตของทองถิ่น เชน ครู เจาหนาที่สาธารณสุข การเกษตร
สิ่งแวดลอม ฯ โดยเฉพาะเมือ่ มีการถายโอนสถานศึกษาใหทองถิ่น จะครูและบุคลากร
ทางการศึกษานับหมื่นนับแสนคนที่ทองถิ่นตองดูแลทางวิชาการ อุดมศึกษาจะเปนกลไกหลักที่
จะชวยเปนแขนขาทางวิชาการได ในเบื้องตนกลุมวิชาการในอุดมศึกษาที่เกี่ยวของจะเปน
ศึกษาศาสตรครุศาสตร แตตอไปจะเปนดานเกษตรกรรม วิศวกรรม วิทยาศาสตรสุขภาพ
สิ่งแวดลอม เปนตนทั้งนี้อุดมศึกษาตองชวยใหทองถิน่ วางแผนแมบทการพัฒนาเพื่อกําหนด
แผนผลิตและพัฒนากําลังคนรวมกับอุดมศึกษา โดยการใหทุนการศึกษาฝกอบรม สรางเปา
การทํางานในทองถิ่นใหเด็กและเยาวชนของตน แทนการดึงคนมาจากภายนอกที่มกี ารแขงขัน
สูง
61. สถาบันอุดมศึกษาควรรวมตัวทํางานเปนเครือขายเชิงพื้นที่ เครือขายเชิงประเด็น เพราะโจทย
ทองถิ่นเปนโจทยบูรณาการ ตองการความรูหลายระดับหลากสาขา การทํางานที่มมี วลวิกฤติ
ทั้งฝายอุปสงคและอุปทานตองมีการพิจารณา การทํางานเชิงพื้นที่ควรหมายถึงพืน้ ที่เชิงภูมิ
สังคมนอกเหนือจากพืน้ ที่ตามเขตการปกครอง
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การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง
62. ณ ป พ.ศ.2550 ประชากรโลกประสบปญหาความขัดแยงและความรุนแรง ที่มีความแตกตาง
จากความขัดแยงและความรุนแรงในอดีตในลักษณะตาง ๆ บางสวนก็กระจายมากระทบ
ประเทศไทยมากบางนอยบาง แตในปเดียวกันนี้ ประเทศไทยเองก็ประสบปญหาที่มีการใช
กําลังรุนแรง นํามาซึ่งการเสียเลือดเนื้อจํานวนมากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งครอบคลุมจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และบางอําเภอในจังหวัดสงขลา
63. มูลเหตุพื้นฐานมาจากการศึกษา ซึ่งมีสองระบบควบคูกนั คือ การศึกษาสามัญสําหรับนักเรียน
พุทธและมุสลิม และการศึกษาศาสนาสําหรับนักเรียนมุสลิมในระดับประถมนั้น นักเรียนพุทธ
นักเรียนพุทธ/มุสลิม (มิติศาสนา) นักเรียนไทย/มาลายู (มิติชาติพันธุ) เรียนรวมกันในวิชา
สามัญในโรงเรียนสพฐ. นักเรียนมุสลิมเรียนศาสนาเพิ่มเติมในสถานศึกษาของมัสยิด ปอเนาะ
ระดับมัธยม สวนมากเรียนแยกกัน นักเรียนพุทธและมุสลิมบางสวนเรียนในโรงเรียนรัฐ
นักเรียนมุสลิมจํานวนมากเรียนในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เพราะ
โรงเรียนรัฐไมสอนศาสนา เริ่มสรางความแปลกแยกเชิงเผาพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา ตั้งแต
มัธยมจนตลอดชีวิต การเรียนในสถานศึกษาของมัสยิด ปอเนาะ โรงเรียนเอกชน โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา เปดโอกาสใหครูสอนศาสนาบางคนบิดเบือนหลักการศาสนา
ประวัติศาสตร ตอกย้ําการถูกทอดทิ้ง การขาดโอกาส ประเด็นที่มกี ารใชกระตุนคือ ศาสนา
ประวัตศิ าสตร ชาติพันธุ ในขณะที่ครูในโรงเรียนเอกชนและเอกชนสอนศาสนา มีฐานทาง
วิชาการออน ทําใหนกั เรียนพื้นฐานออนทางวิชาการ ไมสามารถหางานนอกพืน้ ที่ได ไม
สามารถเรียนตอในอุดมศึกษาไทยได นักเรียนทีไ่ ปเรียนตางประเทศสวนมากเรียนทางดาน
ศาสนาและวัฒนธรรมอันสืบเนื่องกับอิสลาม จบกลับมาเปนครูสอนศาสนา เปนวงจรตอเนื่อง
นักเรียนที่ไดโควตามาเรียนนอกพื้นที่ มีปญ
 หาเรื่องภาษาไทย ความรูว ิชาการ
64. เปนที่ประจักษชัดวา การแกปญหาในพื้นที่ดังกลาวคงไมสามารถกระทําไดดว ยมาตรการดาน
ความมั่นคงเพียงอยางเดียว แตการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเปนกลไกสําคัญตอการแกปญหา
ที่ยั่งยืน ทั้งนี้ อาจตองใชเวลาคอนขางยาว ตลอดทั้งชวงเวลาของแผนอุดมศึกษาจึงจะเห็นความ
สงบและพัฒนาที่ยั่งยืนได
แนวทางการพัฒนา
การจัดการความขัดแยง ความรุนแรง และนัยยะตออุดมศึกษา
65. ความขัดแยงในโลกปจจุบันสงตอถึงกันหมดและรวดเร็วดวยกลไกโลกาภิวัตน ความทันทีของ
การถายทอดขอมูลขาวสาร ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตระเบิดขึ้นในมี 2547 หลังจาก
มีเหตุการณรุนแรงตอเนื่องในระดับเล็กมานับสิบป ดวยปจจัยสะสมหลายรอยป ปญหาสาม
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จังหวัดภาคใตแกดว ยความเด็ดขาดในเบื้องตน การสรางความเขาใจและโอกาสทางการศึกษา
และอาชีพในปจจุบัน และการสรางความเขาใจและโอกาสอยางถาวรในอนาคตดวยการศึกษา
ทั้งนี้อุดมศึกษาจะเปนปจจัยชี้ขาดในระยะกลางและยาว ตองใชเวลาหนึ่งถึงสองชั่วอายุคนถา
วิเคราะหและดําเนินการถูกตอง
66. เนื่องจากสังคมไทยทั้งประเทศ สังคมในสามจังหวัดภาคใต ขาดความเขาใจ ไดรับขอมูลและ
การแสดงความเห็นบนฐานของความเขลาความไมรู อคติ ภยาคติ อุดมศึกษาตองสรางองค
ความรู ความเขาใจ สําหรับสังคมไทยโดยรวมและในสามจังหวัดภาคใต ในประเด็น
: สังคมพหุลักษณ พหุวัฒนธรรม ทั้งเผาพันธุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯ)
ในประเทศไทยโดยรวม และในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต คนในประเทศตองตระหนักวา
ประเทศไทยประกอบดวยชนหลากเผาพันธุ หลากภาษาทองถิ่น หลากศาสนา หลาก
วัฒนธรรม และหลากความเชื่อ พื้นที่สามจังหวัดภาคใตมีประชากรสวนใหญเชื้อชาติมาเลย
ไมใชไทยสยามไทยลาวหรือไทยโยนก ภาษาหลักไมใชภาษาไทย มีอิสลามเปนศาสนาหลัก
ซึ่งมีวัฒนธรรมตางจากประชาชนสวนใหญของประเทศ นอกจากวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับ
อิสลามแลวยังมีวัฒนธรรมมาลายู ความเชือ่ ของมาลายู
การอยูรวมกันในสังคมพหุลกั ษณ พหุวัฒนธรรม ประชากรตองมีความเขาใจความ
แตกตาง ยอมรับความ แตกตาง จัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี โดยมีตัวอยางชุมชน
พหุลักษณพหุวัฒนธรรมจํานวนมากทั่วประเทศที่เปนตนแบบได
: มีการศึกษาคูขนานในสามจังหวัดภาคใตดานวิชาโลกและศาสนาอิสลาม เพื่อรักษา
ความเปนมาลายูและอิสลาม
: ความซับซอนประวัติศาสตรในพื้นทีแ่ ละผลตอเนื่อง นับตั้งแตกอนอาณาจักร
ปตตานีประมาณเกือบพันปที่เปนสังคมฮินดูและพุทธ อาณาจักรปตตานีที่ประชาชนนับถือ
ฮินดู พุทธในลําดับตอมา และอิสลามเมื่อประมาณหารอยปที่ผานมา เขาใจวาอาณาจักร
ปตตานีกับความขัดแยง ความกระดางกระเดื่อง เปนขบถกับสยามอยุธยา สยามรัตนโกสินทร
และการปราบปราม
: ประวัตศิ าสตรการถูกทอดทิ้งและการขาดโอกาส
67. เนื่องจากครูทสี่ อนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานออนทางวิชาการ ขาดการเตรียมตัวการใชชีวิต
เพื่อสรางสังคมพหุลักษณพหุวัฒนธรรม อุดมศึกษาจึงตองพัฒนาครูและผลิตครู ทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา หลักสูตร กระบวนเรียนรู และสือ่ สําหรับ
การสรางและการดํารงสังคมพหุลักษณพหุวัฒนธรรม
68. เนื่องจากเด็ก เยาวชนและประชาชนในสามจังหวัดภาคใตขาดโอกาสและการพัฒนาทาง
วิชาการ การประกอบอาชีพในโลกที่กวางขวาง การมีโลกทัศนที่หลากหลาย อุดมศึกษาตอง
เปนกลไกหลักเพื่อการเพิ่ม mobility ทางกายภาพ ความคิดและโลกทัศน ใหเด็กและเยาวชน
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ไดออกนอกพืน้ ที่ทั้งกายภาพและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (และการเขาพื้นที่ของเด็กและ
เยาวชนจากภายนอก), สงเสริมการเรียนวิชาการเพื่ออาชีพในโลก , ชวยสรางอาชีพในพื้นที่
สามจังหวัดภาคใต และเพิม่ โอกาสที่จะออกไปประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน และโลก
อิสลาม
69. อุดมศึกษาสงเสริมการสรางประสบการณการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี สงเสริมสันติ
ศึกษา ในสถานศึกษาทุกแหง โดยอาศัยการถอดบทเรียนจากตนแบบชุมชนในประเทศและ
เรียนรูจากประเทศที่มีประสบการณ

เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต
70. ดวยวิวัฒนาการหลาย ๆ ประการ เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี อิทธิพลของสื่อสารมวลชน
ระบบการศึกษาและอุตสาหกรรมใหม รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของสังคม
วัฒนธรรม และความคิด ทําใหเด็ก เยาวชน และนักศึกษาในวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงทัง้ ในมิติ
การใชชีวิต การเรียนรู ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งสะทอนถึงแนวโนมของสังคม
ภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง (Post-industrial / Post-modern)
71. ในขณะเดียวกัน เริ่มมีสัญญาณที่ชี้ไปในทางเปลี่ยนแปลงของชีวิตการทํางานของบัณฑิตใน
อนาคต ที่แตกตางไปจากลักษณะงานปจจุบัน อาทิเชน การทํางานโดยมีหลายอาชีพทั้งตลอด
ชวงอายุการทํางานหรือในขณะใดขณะหนึง่ การทํางานไรสังกัด (Freelance) ความเสี่ยงตอ
ความไมแนนอนของรายได การจับคูและเปลี่ยนคูผูรวมงาน เปนตน ซึง่ จะเปนเหตุใหเกิดความ
ไมสอดคลองกัน (Mismatch) ระหวางการศึกษา และทักษะอาชีพที่พงึ ประสงคในอนาคต
นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรแลว ความสามารถที่สําคัญไมยิ่งหยอนจะเกี่ยวกับทักษะ
การสื่อสาร การทํางานเปนหมูคณะ การแกปญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและความ
สรางสรรค ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอผูอื่น การเรียนรูอยางตอเนื่อง การบริหาร
จัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม คานิยมการศึกษาในศาสตรเฉพาะหรือสาขาเฉพาะจึงไม
เพียงพออีกตอไป แตตองเสริมฐานความรูและสมรรถนะที่จะชวยใหบณ
ั ฑิตสามารถอยูใน
ตลาดแรงงานไดและไดเปนอยางดี ทั้งดานการอยูรวมในสังคม การสรางสรรค ความรูเชิง
ปฏิบัติ และความรูพื้นฐานทัง้ ทางโลก ปรัชญา และสังคม
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แนวทางการพัฒนา
เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต
72. อุดมศึกษาควรสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพืน้ ที่การเรียนรูข องเยาวชนและ
นักศึกษาในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานที่ขามพน
ความรูวิชาการ (Base line competencies) การสะสมความรูและความสามารถเชิงบูรณาการที่
ฝงตัว (Tacit knowledge and ability) ที่หาไมไดจากการเรียนการสอนในหองที่ขาดปฏิสัมพันธ
โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพสังคม , การบูรณาการกิจกรรมนอก
หลักสูตรและชีวิตจริงเขากับหลักสูตรเปนอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อใหนักศึกษาไดฝก มีความทา
ทายตอนักศึกษาและตออาจารย มากกวาการสอนจากตําราอยางเดียว
73. อุดมศึกษาจัดใหมีระบบวัดผลงาน (KPI) ของอาจารยทางดานการดูแลนักศึกษา ทั้งทางวิชาการ
กิจกรรมนอกหลักสูตร และจริยธรรม
74. เพื่อเปนการเปดโลกทัศนและเตรียมความพรอมสําหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัตน การเพิ่ม
ความเขมขนและประสิทธิภาพของการเรียนรูของนักศึกษาทางดานภาษาและวัฒนธรรมของ
ตางประเทศ เปนสิ่งทีตองสนับสนุน ทั้งนี้การเรียนดานภาษาที่มีประสิทธิภาพและการซึมซับ
วัฒนธรรมตองมีปริบท การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเพิ่มmobility ของนักศึกษาและอาจารย
การจัดหลักสูตรสองภาษา จะเปนกลไกสําคัญ
75. เพิ่มเติมจากวิชาการ อุดมศึกษาควรจัดใหมีการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
พัฒนาการทางดานการสื่อความ การตัดสินใจ การนํา การแกปญหา การทํางานเปนทีม ความ
อดทน คุณธรรม ฯลฯ ทั้งนีก้ ารศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร” ในยุค Post Modern-Post
Industrialization จะเปนกลไกสําคัญ ทั้งนี้ระบบศิลปศาสตรหมายรวมทั้งสาระแหงศาสตรและ
กระบวนการแหงศาสตร
76. หนวยงานรับผิดชอบการศึกษากําหนดใหสวนกลางของอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยมีการ
ใหบริการทางการแนะแนวอาชีพแกนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และแนะแนวทางดาน
“การอาชีพและการมีงานทํา (Career counseling)” แกนักศึกษาและบัณฑิต เพื่อเปนการให
ขอมูล ทั้งในรูปของศูนยขอมูลอาชีพ การใหคําปรึกษา การจัดนิทรรศการและโอกาสที่
ผูประกอบการจะมาใหขอมูลและแนะนําตัวระหวางกัน
77. การเรียนรูบนฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based / Community-based
education) เชน สหกิจศึกษา (Co-operative education) , ทักษะวิศวกรรม (Engineering
practice school), Internship/Apprenticeship ในภาคการผลิตและภาคสังคม เปนแนวทางการ
จัดอุดมศึกษาที่ควรมีการขยาย โดยอาจารยมีสวนรวมอยางใกลชิด เก็บเกีย่ วประสบการณจริง
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ในลักษณะการจัดการเรียนรูบนฐานการทํางานของอาจารยเอง เพื่อนําประสบการณไปตอยอด
วิจัย และสอนนักศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอไป
78. ปจจุบันการติดตามสัมฤทธิผลการศึกษาบัณฑิตทําเฉพาะการสํารวจการมีงานทําเมื่อชวงรับ
ปริญญา ระบบอุดมศึกษาและสถาบันจึงขาดขอมูลสัมฤทธิผล ผลลัพธ ผลกระทบ เสนทาง
การประกอบอาชีพ (Career path) จัดควรใหมีการจัดทํา Tracer Study ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระบบอุดมศึกษาโดยรวม เพื่อติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยาง
เปนระบบ รวมทั้งการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและตัวบัณฑิตเอง เพื่อใช
ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมทั้งวางแผนอุดมศึกษาอยางมีระบบ
79. การใหประชาคมอุดมศึกษาเรียนรูและเห็นคุณคาของพหุลักษณพหุวัฒนธรรม การเห็น
จุดออนจุดแข็งและทางเลือก จําเปนตองสงเสริมความหลากหลาย (diversity) และ mobility
ของนักศึกษาตางวัย ตางภูมิหลังวัฒนธรรมและสังคม ตางเผาพันธุ เชน การจัดโควตา
กลุมเปาหมายเฉพาะ, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายประเทศ และกับตางประเทศ โดยเฉพาะ กับ
ประเทศกลุมอาเซียน เอเซียตะวันออก และเอเซียใต, การรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเขาเรียน
ตอในมหาวิทยาลัย 4 ป, การศึกษาและการปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่บริการของ
วิทยาลัยชุมชน เปนตน

เศรษฐกิจพอเพียง
80. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงทีป่ ระชาชนชาวไทยไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั เปนปรัชญาของการดํารงชีวิตดวยทางสายกลาง มีผลตั้งแตระดับปจเจกบุคคล
ครอบครัว ชุมชน ไปถึงประเทศ โดยมีเปาประสงคในการเชื่อมโยงวิถชี ีวิต เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และการเมืองทีม่ ีความสมดุล มั่นคง เปนธรรม ยั่งยืน พรอมรับการเปลี่ยนแปลง มี
หลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมคิ ุมกัน ทั้งนี้มีเงื่อนไขสําคัญ คือ ความรอบรู
คุณธรรม และความเพียร อุดมศึกษาจึงควรเปนผูนําใหปฏิบัติ วิเคราะห และสรางองคความรู
ใหม รวมทั้งประยุกตใชในกระบวนการเรียนรูและปฏิบตั ิของผูเรียนในระดับตาง ๆ อีกทั้งยัง
นําไปสูการปฏิสัมพันธกับชุมชนและสังคมโดยรวม
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แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิด หลักการ และเงื่อนไข
81. อุดมศึกษายังมีความเขาใจและการปฏิบัติเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นเริม่ ตน มีการจัดการ
เรียนการสอน รูปแบบการบริหารเชิงวิชาการโดยการจัดตั้งศูนยศึกษา การสรางผูนํานักปฏิบัติ
ตนแบบกิจกรรมและโครงการในระดับนิสิตนักศึกษาจํานวนหนึ่ง
82. ทั้งนี้อุดมศึกษาควรเปนผูนําใหเกิดการปฏิบัติได วิเคราะหได สรางความรูและองคความรูใหม
ได ใหเปนรูปธรรมทั้งระดับปจเจกชน ครอบครัว ชุมชน พื้นที่(เชิงกายภาพ การปกครอง
และภูมิสังคม) องคกร ภาคการผลิต
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ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
83. นอกเหนือจากภาพอนาคตทีจ่ ะมีผลกระทบตออุดมศึกษาไทยแลว กรอบนโยบายอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับนี้ ไดวิเคราะหและจัดทํากรอบการพัฒนาเพื่อออกแบบ “ระบบอุดมศึกษา” ให
สามารถนํากรอบดังกลาวไปจัดทํารายละเอียดในภาคปฏิบัติตอไป เชื่อวา จะเอื้ออํานวยให
อุดมศึกษาสามารถพัฒนาไดอยางเปนเอกภาพ บนพืน้ ฐานของคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญ ซึ่ง
นอกจากจะเปนการแกไขปญหาที่อุดมศึกษาประสบอยู รวมทั้งพัฒนาอุดมศึกษาใหรุดหนาแลว
กรอบแผนอุดมศึกษาฉบับนี้ ยังขยายบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนา
ประเทศในดานอื่น ๆ อีกดวย
84. เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูตลาดแรงงาน และ
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน รวมทัง้ สนับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของทองถิ่นไทย โดยใช
กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพืน้ ฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
85. จากเปาหมายดังกลาว นโยบายตาง ๆ ดังระบุไวในกรอบแผนเปนการผสมผสานเพื่อแกปญหา
พรอมกับการพัฒนา หลายประเด็นมีความสัมพันธเชื่อมโยงและรองรับซึ่งกันและกัน บาง
ประเด็นเปนกลไกเชิงนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรที่ใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการอื่น ดังนั้น การออกแบบกรอบแผนฯนี้ จึงจัดทําโดยคํานึงถึงมิตบิ ูรณาการ
และองครวมของการพัฒนา ประเด็นที่ปรากฏอยูในกรอบแผนฯประกอบดวยรอยตอกับ
การศึกษาระดับอื่น การแกปญ
 หาอุดมศึกษาในปจจุบัน ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ การ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา เครือขายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต และโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู
รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น
86. การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาจะประสบความสําเร็จไดงายขึ้น หากตัวปอนที่เขาสูระบบ
อุดมศึกษามีคณ
ุ ภาพ ทัง้ ในเชิงวิชาการ และมิติความสมบูรณของมนุษยดานอืน่ ๆ อยางไรก็ตาม
จากขอเท็จจริงที่ปรากฏ พบวา เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมีความออนดอย
ในหลายดาน นับตั้งแตความสามารถในการอานและการทําความเขาใจในภาษาที่อาน ซึ่งเปน
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รากฐานของการเรียนรูในวิชาการและในชีวิต จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางนักเรียนจํานวน
5,433 คนทั่วประเทศที่เขารวมโครงการ PISA ที่จัดโดยกลุมประเทศ OECD ในป พ.ศ.2543
พบวา 3 ใน 4 ของนักเรียนอายุ 15 ปของไทยสามารถอาน (ภาษาไทย) ได รูความหมายตาม
ตัวอักษร แตอาจไมเขาใจความหมายที่ลึกกวานัน้ อีกทั้งตีความ วิเคราะห หรือประเมินขอความ
ไมได สรุปวา เด็กจะไมสามารถอานเพื่อการศึกษาเลาเรียนและดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
การสํารวจในป พ.ศ.2549 ดวยวิธีเดียวกัน มีผลไมตางจากครึ่งทศวรรษที่ผานมา ทางดาน
วิชาการก็นากังวลเชนกัน ผลการสอบวัดผล O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ ในป พ.ศ.2550 พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา โดยเฉลี่ยทั่ว
ประเทศ มีความรูไมเพียงพอที่จะผานการทดสอบในวิชาหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในชีวิตประจําวัน การเขาสู
อาชีพและการเผชิญเพื่อความอยูรอดทามกลางกระแสโลกาภิวัตน
87. หากพิจารณาเสนทางชีวิตของเยาวชนสวนใหญ จะพบวา บางสวนเมือ่ ไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมาย หรือศึกษาตอจนจบชั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แลวเขาสูตลาดแรงงานไรทกั ษะทันที บางสวนอาจใชเสนทางการศึกษาดานอาชีวะเพื่อเขาสู
ตลาดแรงงาน ที่เหลือเดินเขาสูเสนทางอุดมศึกษา สิ่งเหลานี้เปนแบบแผนคลายกันในทุก
ประเทศ ดังนัน้ การเขาสูอาชีวศึกษาจึงเปนเสนทางที่สําคัญเสนทางหนึ่งซึ่งมีตลาดแรงงาน
รองรับ อยางไรก็ตาม ในกรณีของประเทศไทย จะเปนกระแสคานิยมปริญญาอุดมศึกษา หรือ
ภาพลวงตาของเงินเดือนและความกาวหนาหากมีปริญญาบัตรก็ตาม ณ ปจจุบัน สังคมมีความ
ขาดแคลนผูจบอาชีวศึกษาเปนจํานวนมาก และจากประมาณการของวิทยาลัยประชากรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา จะมีผูเขาศึกษาในระดับอาชีวศึกษาลดลงอยางรุนแรงจากรอย
ละ 17 ในป พ.ศ.2548 เหลือรอยละ 8 ในป พ.ศ.2568 หากเปนไปในอัตราการเขาเรียนปจจุบัน
โดยไมมีนโยบายหรือมาตรการอื่น ๆ มาจูงใจหรือรองรับ ซึ่งมีนัยยะวาเยาวชนเหลานี้หากไม
เขาสูตลาดแรงงานไรฝมือ ก็คงจะเดินเขาสูร ะบบอุดมศึกษา ทําใหสมดุลของแรงงานในสัดสวน
ที่เหมาะสมกับความตองการของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเสียไป อยางไรก็ตาม การแกปญหา
คานิยมของผูเรียนเปนเรื่องที่แกไขยาก อุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนากลไกที่ยืดหยุน ที่เอื้อให
ผูเรียนคงอยูในภาคอาชีวะมากที่สุดในสถานการณปจ จุบัน ไมปฏิเสธการตอยอดของคนกลุมนี้
และวัยแรงงาน
88. ประเด็นที่สามที่เกี่ยวของเปนรอยตอของอุดมศึกษา คือ การผลิตและพัฒนา “ครู” ที่จะเปน
ผูสอนในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน โดยพื้นฐานแลว หากครูมีความออนแอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเชิงวิชาการ ผลผลิตที่ไดก็จะมีความออนแอลงไปทุกขณะ หากแกปญ
 หาคุณภาพครูไมได
ปญหาพื้นฐานนี้ก็จะบั่นทอนขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศอยางรุนแรง ประเด็น
ดังกลาวมีจดุ วิกฤตอยูสามประการ คือ การที่ผูมีความสามารถไมสนใจที่จะศึกษาเพื่อประกอบ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
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วิชาชีพครู ขอจํากัดในกระบวนการผลิตครูของหนวยผลิตครูในอุดมศึกษา และความออนแอ
ของครูประจําการในเชิงคุณภาพและการพัฒนาตนเอง
แนวทางการพัฒนา
รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น
89. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐานเปนหนาที่โดยตรงของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานการศึกษาเอกชน รวมทั้งหนวยงานอื่นๆที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยางไรก็ตามอุดมศึกษาตระหนักวาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มคี ุณภาพจะสงตอนักเรียน
ที่มีคุณภาพใหอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการศึกษาอุดมศึกษาจึงเปนสวนที่แยกกัน
ไมได อุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขัน้ พื้นฐานเต็มความสามารถ ทั้งนี้รัฐบาลโดย
ผูรับผิดชอบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ควรเรงปรับเปลี่ยนหลักสูตรและพัฒนาครูและสื่อการ
เรียนรูเพื่อใหการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรรวมคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลายมีความเขมขนและสัมฤทธิผล
รัฐควรขยายการลงทุนเองและสงเสริมใหเอกชนสรางโรงเรียนเฉพาะ(Special school)
และหองเรียนเฉพาะในโรงเรียนปรกติ (School in school) บางแหงเพื่อรองรับเยาวชนที่มี
ความสามารถทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรโดยเร็ว (รวมทั้งดานอืน่ เชนภาษา ดนตรี ศิลปะ
การเปนผูนํา เปนตน) เยาวชนเหลานี้มีจํานวนประมาณ 8 - 9% ของกลุมอายุ เปนเด็ก
จํานวนคนที่นอ ยเมื่อเทียบกับนักเรียนวัยเรียนทั้งหมด แตมีศักยภาพสูงและควรทําประโยชน
ใหสังคมไดสงู มากถาเด็กเหลานี้ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ การลงทุนลงแรงพัฒนาเด็กกลุม
นี้จะเสมือนสรางหัวรถจักรใหกับการพัฒนาประเทศ การสรางผูนําทางความคิด และการ
แขงขันระหวางประเทศ การพัฒนาเด็กทีม่ ีความสามารถพิเศษเปนแนวทางที่ประเทศเอเซีย
ตะวันออกทําในสองสามทศวรรษที่ผานมา ทั้งนี้อุดมศึกษาตองทํางานกับสถานศึกษาพื้นฐาน
ดานเด็กที่มีความสามารถพิเศษ รวมจัดหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักเรียนกลุมนี้ตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาในระบบการเรียนลวงหนา (Advanced Placement Program) วิชาระดับอุดมศึกษา
การเปนพี่เลี้ยง (Mentor)ในกิจกรรมและโครงงาน เมื่อเขาสูระบบอุดมศึกษาตองมีการจัด
หลักสูตรและการดูแลนักเรียนกลุมนีเ้ ฉพาะในระบบ Fast track หรือหลักสูตรเกียรตินิยม
90. จากภาพการเปลี่ยนแปลงประชากร นักเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาที่เปนตัวปอนอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาในเวลาประมาณสิบปจะคอนขางคงที่และมีแนวโนมลดลงหลังจากนัน้ รัฐจะ
พยายามสรางกลไกที่ชักจูงใหนักเรียนหันไปเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึน้ เพื่อความเขมแข็งของภาค
การผลิต รัฐโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผูรับผิดชอบในสวนของเอกชน
ควรเรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวะโดยตั้งเปาปรับฐานการผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
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ความสําเร็จของการเพิ่มนักเรียนอาชีวศึกษาจะเกิดควบคูก ับการลดจํานวนของผูเขาเรียน
อุดมศึกษา ถากลไกการคัดเลือกสรรเด็กเหมาะสม อาชีวศึกษาจะมีนักเรียนที่มีความถนัด
ทางการปฏิบัติจริง ในขณะที่อุดมศึกษาจะไดนักเรียนทีม่ ีฐานวิชาการ
ทั้งนี้อุดมศึกษาควรมีนโยบายเปดใหผูจบอาชีวศึกษาสามารถเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาไดดว ยความยืดหยุน ประกอบอาชีพตอไป ไมตองทิ้งงานทิ้งอาชีพ โดย
หลักสําคัญคือ
ก. ศึกษาในเงือ่ นไขเวลาที่ไมบีบรัด ไมผูกมัดนักศึกษาที่เปนผูขับดันภาคการผลิตจริง
ทํางานหาเลี้ยงชีพเอง และอาจตองดูแลครอบครัว ไมกาํ หนดวาตองเรียนสําเร็จในเวลาอันสั้น
เชนระบบการศึกษา 4 ป ซึ่งเปนเรื่องของนิสิตนักศึกษาในวัย 18-22 ป ไดเงินจากบิดามารดา
หรือเงินกูจ ากรัฐมาเรียน ไมมีความรับผิดชอบใดในชีวิตนอกจากการเรียน และ
ข. การสะสมหนวยกิตในทํานองธนาคารหนวยกิต (Credit Bank)
การจัดการศึกษาในลักษณะดังกลาวยังเปนพันธกิจของการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong
Learning)ของมหาวิทยาลัยไปในตัว
91. อุดมศึกษาปรับกระบวนทัศน กลไก ทํางานรวมกับอาชีวศึกษาและภาคการผลิตจริง ยก
ความรูสมรรถนะทักษะ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ รองรับการเปลี่ยนงานและเปลี่ยนอาชีพผูทํางานใน
ภาคการผลิตจริง
92. สถาบันอุดมศึกษาควรแบงเวลาของตนเองใหการสนับสนุนการศึกษาระดับมัธยมและ
อาชีวศึกษาอยางเต็มที่ เพื่อใหมาตรการสองขอขางตนบรรลุผล ดวยกลไกสําคัญเชน การสง
อาจารยเขาไปสอนทั้งเต็มและไมเต็มเวลา, การอบรมยกระดับครู การผลิตสื่อการสอน
สมัยใหม, การใหความรูเบื้องตนของการทําโครงงานและการวิจัย , การจัดกิจกรรมคายวิชาการ
อยางเขมขนและตอเนื่อง, การใหขอมูลแกนักเรียนในเรื่องหลักสูตรอุดมศึกษาและคุณลักษณะ
ของอาชีพในสาขาตาง ๆ
ทั้งนี้ใหกําหนดเปนหนาที่และใหภาระงานดานวิชาการหรือบริการวิชาการของอาจารย
อุดมศึกษา
93. นอกจากการรวมกับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ ซึ่งเสมือนการ
สรางหัวรถจักรลากจูงประเทศในอนาคตแลว อุดมศึกษาตองเรงทบทวนกระบวนการผลิต
และพัฒนาครูปอนโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในมิติใหมการสรางตัวคูณ (Multiplier)
ตั้งแต
: การสรางเงื่อนไขใหมใหมคี นเกงเขามาเรียนครู
: การทบทวนการผลิตครู ใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และการศึกษาสําหรับชางเทคนิค ที่อาจมีเวลาและกระบวนการผลิตครูที่ตางกัน
โดยการรับบัณฑิตในสาขาอื่นนอกจากศึกษาศาสตร แลวตอยอดดานการสอน รวมการ
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ฝกงานในสถานศึกษา และการฝกงานในสถานประกอบการในกรณีของครูชางเทคนิค สราง
การผลิตครูระดับมัธยมศึกษาและครูชางเทคนิคในระบบ 4+ x ป
นอกเหนือจากระบบครู 5 ป
: กําหนดมาตรการยกระดับครูที่มีอยูแลว

การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน
94. อุดมศึกษาไทยในรอบหลายปที่ผานมามีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ในขณะทีแ่ ผนอุดมศึกษา
ฉบับที่ 1 จัดทําขึ้นในภูมิทัศนของอุดมศึกษาที่มีจํานวนมหาวิทยาลัยไมมาก แต ณ ป พ.ศ. 2550
เมื่อรวม 5 กลุม สถาบันอุดมศึกษาเขาดวยกัน คือ กลุมมหาวิทยาลัยรัฐเดิม กลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุมมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยชุมชน
รวมเปน 163 สถาบัน กระจายอยูในนครหลวง หัวเมือง และภูมภิ าคตาง ๆ ทั่วประเทศ และเมื่อ
รวมสถาบันระดับอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ จํานวนเพิ่มขึ้นเปน 255 แหง
ผลที่ตามมามีทั้งคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ําลง การแขงขันเพื่อแยงชิงนักศึกษาในพืน้ ที่เดียวกัน
อุดมศึกษาพาณิชยโดยไมคํานึงวาบัณฑิตจะวางงาน ตลอดจนการละเลยตอธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิภาพของการบริหารสถาบันและอุดมศึกษาโดยรวม ปญหาดังกลาวทวีความรุนแรง
เนื่องจาก การใชนโยบายและมาตรการตาง ๆ ผานกฎหมาย ระเบียบ งบประมาณ ทรัพยากรวิจัย
และการกํากับมาตรฐานที่เปน “เกณฑเฉลีย่ ” รวมทั้งขาดพลวัตของการพัฒนา ทําใหเกิดความ
ไมเทาทันตอวิวัฒนาการของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเงือ่ นไขสําคัญของโจทยประเทศ อาทิเชน
การออกจากภาคการเกษตรของเกษตรกร การกระจายอํานาจการปกครอง ปญหาชุมชนเมือง
และชนบท ภาวะการวางงานและแรงงานต่ํากวาระดับของบัณฑิตในตลาดแรงงาน
แนวทางการพัฒนา
การแกปญหาอุดมศึกษา การไรทิศทาง ความซ้ําซอน การขาดคุณภาพ การขาดประสิทธิภาพ
95. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทําหลักเกณฑการกํากับอยางตอเนื่อง รวมทั้งใชเครือ่ งมือเชิง
นโยบายและการเงินเพื่อผลทางปฏิบัติ
: ลดเลิกหลักสูตรที่ไมเปนทีต่ องการของสังคมและตลาดแรงงาน
: ลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปญหาคุณภาพอยางรุนแรง
: จัดกลไกคณะกรรมการตรวจสอบ และศูนยสถิติอุดมศึกษาเพื่อประมวลขอมูลที่
ถูกตองเพื่อดําเนินการตอไป
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96. กลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักหนึ่งในการแกปญหาการไร
ทิศทาง ความซ้ําซอน การขาดคุณภาพ การขาดประสิทธิภาพ ของอุดมศึกษาได ทั้งนี้ใหมกี าร
สรางกลไกประเมินคุณภาพ
: สถาบันอุดมศึกษา ตามพันธกิจของ 4 กลุมมหาวิทยาลัยโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และผูใชบริการอุดมศึกษา
: หลักสูตร โดยความรวมมือของแตละกลุม มหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ
ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการประเมินซ้ําซอน และมีการวางระบบ
ฐานขอมูลการประเมิน รวมทั้งกระบวนการนําผลการประเมินมาใชประโยชน
ในระยะยาว การประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบประกันคุณภาพ (Accreditation) ที่
นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ
และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต ทั้งนี้โดยการมีสวนรวมของ
หนวยงานผูทําการประเมินในจํานวนที่เหมาะสม มีอิสระและไมหวังผลกําไร มีระบบ Peer
review เพื่อประกันคุณภาพขัน้ ต่ํา (Threshold quality) และนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
97. ใหพัฒนาเพื่อการจัดสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม (category) คือ
: กลุมวิทยาลัยชุมชน (Community Colleges)
: กลุมมหาวิทยาลัยสี่ป (4-year University) และมหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร (Liberal
Arts University)
: กลุมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Specialized
University) มหาวิทยาลัย Comprehensive
: กลุมมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
(Graduate University)
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุมเปนไปตามการกํากับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ควบคูไปกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับกลุมอุดมศึกษาที่มี
พันธกิจตางกัน กลไกจัดสรรทรัพยากรจากฝายรัฐอยางมีทิศทางและเปาหมาย และการระดม
ทรัพยากร
98. สถาบันการศึกษาทั้งสี่กลุม
: มีพื้นที่บริการที่เปนจุดเนนตางกัน
: ตางมีจุดเนนของพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ที่มีความตองการหลากหลายทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจ
ในระดับทองถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการ
แขงขันในโลกาภิวัตน
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: แตละกลุมมีจุดเนนระดับการศึกษา ทุกกลุมยังมีพันธกิจทั้งสี่ของอุดมศึกษาคือสอน
วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ที่มีปริบทและเปาหมายสอดคลองกับ
พันธกิจ
การแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 4 กลุม สรุปไดตามตารางที่แสดง
99. ระบบอุดมศึกษาไทยที่มกี ลุมอุดมศึกษาทัง้ สี่ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา สงผล
กระทบที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยยะสําคัญ กลาวคือ
(1) สถาบันอุดมศึกษาสามารถเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง และไดรับการ
สนับสนุนตามพันธกิจ
(2) ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น ไมวาการสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันในระดับสากล, การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ, การ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยู ระดับทองถิ่นและชุมชน, การพัฒนาความรูท ักษะ
การรองรับการเปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนงาน เลิกจางงาน, การรองรับแรงงานที่ออกจากภาคเกษตร,
การพัฒนาผลิตภาพของผูทํางานตอเนื่อง ผูที่พนวัยทํางาน , การเรียนรูต ลอดชีวิต
(3) สงผลทางบวกตอการผลิต พัฒนา กระจาย และการทํางานของอาจารย ดังนี้
- ทําใหการลงทุนผลิตพัฒนาอาจารยมีเปาหมายที่ชัดเจนขึน้ ทั้งฝายรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษา
- เอื้อตอการกระจายอาจารยอยางเหมาะสมกับความถนัดและเชีย่ วชาญซึ่งมีจํากัด
ในขณะที่กําลังผลิตเพิ่ม และไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ตามพันธกิจของ
สถาบัน
- การตั้งเปาจํานวนและสาขาอาจารยและการลงทุนในการผลิตอาจารยจะมีความ
เปนไปไดและตรงเปาหมายของอุดมศึกษามากขึ้น
ทั้งนี้ สวนเกินของงบประมาณที่ไดคนื มาสามารถนํามาตอบแทนอาจารยคณ
ุ ภาพใหมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น พรอมที่จะทํางานอยางเต็มที่โดยมิตองทํางานพิเศษนอกเวลามากเทา
ปจจุบัน
(4) สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาอันเปนที่ตอ งการของสังคม การสราง
ความรู เพื่อรองรับภาคการผลิตหรือการพัฒนาทองถิ่นไดงายขึ้นจากฝายรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษา
(5) ควรลดภาวะการวางงาน ที่สงผลดีกับผูเรียน สถาบันอุดมศึกษา และรัฐ
100. ทุกระดับในกลุมอุดมศึกษาทั้งสี่ ควรมีกลไกรวมกันในการปรับคุณภาพ ใหนักศึกษาสามารถ
ตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม
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ปริญญา

กลุม (Category)
(ในหนึ่งมหาวิทยาลัย อาจมี
คณะ/กลุมวิชาการตางกันอยู
คนละกลุมไดขึ้นกับความ
สามารถการวางตําแหนงและ
บทบาท)
มหาวิทยาลัยวิจัยและ
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยว.และท.
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัย Comprehensive

มหาวิทยาลัยสี่ป
มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร

วิทยาลัยชุมชน

พื้นที่
บริการ

มหานคร
ตรี
เมืองหลัก
โท
(วิทยานิพนธ หรือวิจัยลวน) เอก,
การวิจัยหลังปริญญาเอก
ตรี
มหานคร
เมืองใหญ
โท
(โปรเจ็ค,
วิทยานิพนธ หรือวิจัยลวน)
เอก
ตรี
จังหวัด
โท
ของภูมิภาค

อนุปริญญาAssociate degree

ขอมูลเพิ่มเติมหาไดจาก www.knit.or.th

จังหวัด
อําเภอ

พันธกิจและ
บทบาทในการพัฒนาสังคมและประเทศ

ลักษณะของ
ผูสําเร็จการศึกษา

100%

นักศึกษา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
ตอ
สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร
90:10

การแขงขัน

70%

60:40

อุตสาหกรรม
ภาคการผลิตจริง

ผูขับดันประเทศในโลกาภิวัตน
(Global prime movers),
ผูนําทางความคิด
(Opinion leaders)
กําลังงานความรูและสมรรถนะ
สูง

50%

40:60

10%

20:80

องคการปกครองทองถิ่น,
การผลิตและธุรกิจภูมิภาค,
การเรียนรูตลอดชีวิต
Self actualization
สรางความเขมแข็งชุมชน,
การพัฒนาที่ยั่งยืน,
ดูแลแรงงานออกจากภาคเกษตร,
การเรียนรูตลอดชีวิต, Self actualization

อาจารย
ปริญญา
เอก
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กําลังคนขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงทองถิ่น,
กําลังคนความรู
(Knowledge workers)
กําลังคนภาคการผลิตจริงใน
ทองถิ่น,
กําลังคนความรู

101. ระบบวิทยาลัยชุมชนอยูในชวงเริ่มกอตั้งและจะมีการขยายตัวตอไป มีลักษณะสําคัญคือ
วิทยาลัยชุมชนควรเปนกลไกบริหารจัดการ ใชหลัก co-location โดยอาศัยโครงสรางพื้นฐาน
กายภาพ(อาคาร อุปกรณ)ที่มอี ยูแลวของมหาวิทยาลัย ของสถาบันการศึกษาอื่นของ
กระทรวงศึกษาธิการ และของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กอนการลงทุนทางกายภาพ
เนนการระดมทรัพยากรจากพื้นที่ ใชทรัพยากรบุคคลในพื้นที่
102. ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชน (และการตอยอดที่มหาวิทยาลัย 4 ป) จะรองรับหลักพื้นฐานของการ
สรางคนใหชุมชน, จัดหลักสูตรตามความตองการของชุมชน ทําโจทยจริงจากชุมชน , รักษา
คนมีประสบการณและความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่นของตน, ใชและระดมทรัพยากรที่มีในพื้นที่
รวมทั้งบริหารรวมโดยชุมชน
103. กลไกวิทยาลัยชุมชน
: จัดหลักสูตรอนุปริญญาและการฝกอาชีพ
: สรางกําลังคนคุณภาพและจํานวน เพียงพอตอภารกิจของชุมชน รองรับการกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบสูทองถิ่น
: รวมกับมหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา ภาคการผลิตจริง และหนวยงานดานการพัฒนา
แรงงาน เพื่อปรับแรงงานทีอ่ อกจากภาคเกษตร เพื่อเตรียมเขาสูภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่บริการของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งยกความรูสมรรถนะทักษะของผู
ทํางานในภาคการผลิตจริง เพื่อเพิ่มผลิตภาพ รองรับการเปลี่ยนงานและเปลี่ยนอาชีพ ของ
พื้นที่บริการ
104. โจทยของทองถิ่น การสรางคนใหทองถิ่น เปนภารกิจสําคัญของวิทยาลัยชุมชนและ
มหาวิทยาลัย 4 ป ผลงานทั้งการผลิตคนและการสรางองคความรูระดับทองถิ่นจะเปนผลงาน
ทางวิชาการทีม่ ีคุณคาตอสังคมและเทียบเทาผลงานวิจัยอื่นไดเชนกัน
105. ทั้งนี้ใหมกี ารจัดทําแผนพัฒนากลุมมหาวิทยาลัยในมิติอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งที่
ชัดเจนขึ้นอยางตอเนื่อง อาทิเชน กลุมมหาวิทยาลัยใหม, กลุมมหาวิทยาลัยเนนบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (hands-on), กลุมมหาวิทยาลัยศิลปศาสตรในยุค Post Modern, กลุมมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนาภูมภิ าคหรือเสนทางพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะ (Development corridor) ทั้งในประเทศและ
ที่เปนขอตกลงความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เปนตน
106. การจัดกลุมอุดมศึกษาไดสําเร็จตองอาศัยหลายกลไกกลาวคือ
(1) กลไกสมศ.ในการประเมินคุณภาพ มีการพัฒนาเกณฑประเมินทีเ่ หมาะสมกับแต
ละกลุมมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจตางกัน
(2) การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจของแตละกลุมมหาวิทยาลัย
(3) กลไกเงินกูก ยศ.ตามความตองการของสังคมและพื้นที่ คุณภาพของการศึกษา
ตามกลุมมหาวิทยาลัย และผูที่สามารถเรียนได
ขอมูลเพิ่มเติมหาไดจาก www.knit.or.th
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(4) คณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับเชิงนโยบาย ผานกลไก pre-audit และ postaudit
(5) หลักเกณฑการจัดสรรทุนสรางและพัฒนาอาจารย ตามกลุมมหาวิทยาลัย
(6) หลักเกณฑในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาอื่น ๆเชนทุนวิจัย(สรางองคความรู
โจทยภาคการผลิต โจทยชุมชน) ทุนสรางนวัตกรรมและ spin off (ทั้งภาคการผลิตและ
ชุมชน) ทุนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ฯ
107. การจัดกลุมอุดมศึกษาจะสรางหลักเกณฑในการคุมครองผูบริโภค มีการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะ รวมทั้งการวางระบบสิทธิประโยชนทางการเงินและภาษีสําหรับอุดมศึกษา

ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
108. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (Governance and Management) เปนปจจัยสําคัญที่มี
ผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาในภาพรวม กลาวคือ หาก
สถาบันอุดมศึกษามีกลไกการกําหนดทิศทางที่ดีและกาวหนา พรอมกับการขับเคลื่อน โดยการ
บริหารงานที่มปี ระสิทธิภาพแลว ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุลวงไปได บทบาทและความ
รับผิดชอบขององคกรสูงสุดในที่นี้ คือ “สภามหาวิทยาลัย” มีความสําคัญตอความเจริญของ
สถาบันและผลผลิตที่ดี ฯพณฯ องคมนตรี นพ.เกษม วัฒนชัย ไดสรุปบทบาทและความ
รับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยไวอยางชัดเจนวาประกอบดวยการกําหนดพันธกิจและ
เปาประสงค สรรหา สนับสนุน และติดตามกํากับการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมินการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ยืนหยัดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและกํากับติดตาม
ทบทวนโครงสรางหลักสูตรและโครงการบริการสังคม ประกันความพอเพียงของทรัพยากร
และการบริหารจัดการที่ดี ยึดมั่นในความมีอิสระของสถาบัน เชื่อมโยงระหวางสถาบันกับ
ชุมชน และทําหนาที่ศาลอุทธรณในบางครั้ง อยางไรก็ตาม ยังมีผูบริหารสภามหาวิทยาลัย
รวมทั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยที่ยังไมเขาใจบทบาทของสภาฯ และการบริหาร
มหาวิทยาลัยอยางเพียงพอ เกิดความยอหยอน ผลประโยชนทับซอน ความไมมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาที่ปราศจากทิศทาง ขาดนวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนปญหาในการสรรหาผูนําที่
กอใหเกิดความแตกแยกในองคกรสงผลกระทบอยางรุนแรงตอนักศึกษาและประชาคม
นอกจากนี้ธรรมาภิบาลในการกํากับอุดมศึกษาทั้งระบบโดยสวนกลางก็สําคัญ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อตองผสมผสานการกํากับดูแลดวยกฎระเบียบ (Regulation) และการสนับสนุน
(Facilitation) รวมทั้งการขับเคลื่อนอุดมศึกษาในภาพรวมเพื่อใหสัมพันธและสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
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แนวทางการพัฒนา
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
109. การสรางความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยตองอาศัยการกําหนดและกํากับนโยบาย
(Governance) การบริหารจัดการใหเกิดการปฏิบัติ รวมทั้งการมีผูนําการเปลี่ยนแปลง
สถาบันอุดมศึกษาจํานวนมากประสบปญหาเนื่องจากความไมชัดเจนในบทบาทและขาดความ
เขมแข็งการทําหนาที่การกํากับนโยบาย และการขาดบุคคลากรในระดับที่เกี่ยวของ สมควร
จัดตั้งองคกรหรือกลไกพัฒนาผูกํากับนโยบายและผูบริหารในลักษณะเดียวกับ Institute of
Directors - IOD สรางกลไกใหพัฒนาผูบริหารตั้งแตกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปจนถึง
ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
110. องคกรดังกลาวจัดการฝกอบรม ใหความรู จัดเยีย่ มชม สรางเครือขายเปดเวทีแลกเปลีย่ น
ความคิด และสนับสนุนการวิจัยองคกรและนวัตกรรมการบริหารนโยบาย (Governance) และ
การจัดการ (Management)
111. ใชองคกรดังกลาวผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาใหแกผูบริหารทุกระดับ
ตั้งแตการบริหารระดับสูงคือมหาวิทยาลัย ลงไปถึงคณะ ภาควิชา/สาขา รวมทั้งใหการ
ฝกอบรมผูพัฒนาหลักสูตรและผูสอนอยางตอเนื่อง
ทั้งหมดเปนกระบวนการสรางความเขมแข็งใหมหาวิทยาลัยดวยการสรางผูนํา การ
บริหารนโยบายหรือธรรมาภิบาล และการจัดการ (Leadership, Governance and Management
- LMG)
112. นอกจากนั้น ใหมีการปรับโครงสรางการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย รวมถึง
: ที่มาและระบบการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย
: ที่มาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สัดสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ควร
สูงกวากรรมการที่มาจากภายในมหาวิทยาลัย การเลือกสรรกรรมการผูทรงคุณวุฒิควร
พิจารณาจากพันธกิจของสถาบัน การมีสวนรวมของ stakeholders และนักคิดนักปฏิบัติ
: ระบบการคัดเลือกอธิการบดีและผูบริหารอื่นที่ปลอดการเมืองผิดปกติ และเปดกวาง
ถึงผูที่เหมาะสมนอกมหาวิทยาลัย โดยใหโอกาสผูมีสวนไดสวนเสียเชน ศิษยเกา สมาคม
วิชาชีพวิชาการ ฯลฯ มีสวนรวมในคณะกรรมการสรรหา
113. ควรพิจารณาจัดใหมีสํานักงานของสภามหาวิทยาลัย มีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเต็มเวลา
สรางระบบการจัดวาระการประชุมที่โปรงใส กาวหนา มีเนื้อหาเชิงนโยบายมากกวาการอนุมัติ
วาระเชิงบริหารในรายละเอียด ระบบการกลั่นกรองวาระเพื่ออนุมัติ รับทราบ และทักทวง
การติดตามความกาวหนาและผลการปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัย
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ทั้งนี้ตองสรางวัฒนธรรมองคกรและการแบงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนใหการ
ทํางานของฝายบริหารและสํานักงานสภามหาวิทยาลัยปลอดความขัดแยง
114. ควรทดลองระบบการบริหารนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัยใหม ๆ เชน President +
Provost, Chancellor +Vice Chancellor ที่ทํางานเต็มเวลา โดยคํานึงถึงภารกิจหลักของสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย การกําหนดทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร, การสรางและรักษา
คุณภาพหลักสูตร บัณฑิตและสถาบัน, การสรางผูบริหารรุนใหม, การระดมทุนและทรัพยากร
อื่น ๆ
115. กําหนดใหมีการประเมินมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอยางครบวงจร ตัง้ แตนายกสภา
มหาวิทยาลัย ไปจนถึงผูบริหารระดับภาควิชา พรอมตัวชี้วดั ที่เหมาะสม
116. สรางเวทีถายทอดนโยบายและแลกเปลีย่ นประสบการณการบริหารนโยบาย ระหวางรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบอุดมศึกษา รัฐมนตรีที่ดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กับนายกสภาและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
117. พัฒนาความสามารถในการกํากับดูแลและการบริหารอยางตอเนื่องของมหาวิทยาลัยทุกกลุม
ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในกรณีมหาวิทยาลัยรัฐเปนการสรางความพรอมเพื่อใหพัฒนา
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล
118. ปรับโครงสรางของคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปนคณะมนตรีหรือคณะกรรมาธิการ
(Commission) ที่มีมนตรีหรือกรรมาธิการ (Commissioners) ทํางานเต็มเวลา โดยมีสาํ นักงาน
คณะกรรมาธิการ(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปจจุบนั ) ทีม่ ีโครงสรางที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้รวมถึงการรวมภารกิจของกกอ.และกพอ.ในปจจุบัน
ใหเปนระบบเดียวกัน

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
119. อุดมศึกษาเปนกลไกสําคัญหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของประเทศในเวทีสากล ผานการสรางและ
พัฒนากําลังคน และการสรางความรูและนวัตกรรมผานระบบวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชนใน
ภาคการผลิตโครงสรางพื้นฐานและการยกระดับความเขมแข็งของสังคมโดยรวม อยางไรก็ตาม
จากผลการประเมินความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย พบวา มหาวิทยาลัยไทยไมตดิ
กลุมมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีคณ
ุ ภาพทัง้ ในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความสามารถในการ
สรางนวัตกรรมของประเทศต่ํา โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูใ นระดับทายๆ ของ
ประเทศที่ไดรบั การจัดอันดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นจากจํานวนบุคลากรวิจยั ผลงานตีพิมพทาง
วิชาการ สิทธิบัตร รวมทั้งการลงทุนของรัฐในกิจการวิจยั และพัฒนา
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120. อยางไรก็ตาม โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ อยูทกี่ ารปรับ
โครงสราง และเรงรัดใหเกิดความเชื่อมโยงในนโยบายและแผนตาง ๆ ซึ่งมีอยูแลว เชน แผน
แมบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แผนแมบทรายอุตสาหกรรม แผนแมบทการปกครอง
ทองถิ่น แผนยุทธศาสตรกระทรวงแรงงาน และแผนแมบทการศึกษา เปนตน ซึ่งเมื่อบูรณา
การเปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาของประเทศแลว อุดมศึกษาก็จะมีความชัดเจนในบทบาท
ของตนเองมากยิ่งขึ้น
121. ในฐานะที่อุดมศึกษาเปนองคประกอบหนึง่ ของระบบวิจยั ของประเทศ การสรางความเปนเลิศ
ของการวิจยั ของอุดมศึกษาจึงขึ้นอยูกับการวางโครงสรางระบบวิจยั ในภาพรวม ซึ่งรวมถึง
นโยบายระบบวิจัย การจัดสรรทรัพยากรวิจัย การบริหารจัดการทุนวิจยั ตลอดจนการประสาน
พลังระหวางหนวยปฏิบัติการวิจัย รัฐตองมีนโยบายที่ชดั เจนในกระบวนการจัดสรรทรัพยากร
วิจัยเพื่อสรางงานวิจยั ที่มีมูลคาเพิ่มตอระบบเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาวะที่มีความจํากัดในงบประมาณสนับสนุน ในขณะเดียวกันก็ยังตองดูแลการวิจัยทีไ่ มมีผลตอ
ภาคการผลิตหรือมูลคาเชิงเศรษฐกิจ แตมีความจําเปนตอสังคม รวมทั้งการสนับสนุนนักวิจัย
รุนใหม ซึ่งยังขาดประสบการณและโอกาส และการสนับสนุนทางการเงินและสิทธิประโยชนที่
เอื้อตอการผลิตผลงานทั้งจากสถาบันของรัฐและเอกชน
122. ปจจัยความเชือ่ มโยงและการทํางานรวมกันระหวางภาคเอกชนกับอุดมศึกษาเปนประเด็นใหญ
ที่ตองการการผลักดัน เนื่องจากความรวมมือยังอยูในระดับต่ํา ภาคเอกชนมักไมทราบวา
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่อาจเปนประโยชนตออุตสาหกรรม ในขณะที่มหาวิทยาลัยมักไม
วิจัยจากโจทยอุตสาหกรรมและไมทราบความตองการของภาคเอกชน นอกเหนือจากความ
แตกตางในวัฒนธรรมการทํางาน และปญหาความลับทางการคา แมในปจจุบันรัฐจะมีมาตรการ
สงเสริม เชน การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน 2 เทา หากเอกชนมีกจิ กรรมวิจยั และพัฒนา
เปนตน แตการพัฒนางานวิจัยในภาคเอกชนเองยังตองพัฒนาอีกมาก ยิ่งเอกชนสวนใหญไมมี
ความตองการนักวิจัย ทําใหขาดแรงจูงใจในเสนทางอาชีพของนักวิจัยไทยในภาคเอกชน

แนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
123. ประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดดี มหาวิทยาลัยจะเชื่อมตอไดดกี ับภาคการผลิต สราง
ความรูและนวัตกรรมใหม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังถูกคาดหวังใหเปนสถาบันสังคมมี
บทบาทชี้นําความคิดและการเปลี่ยนแปลงของสังคม พันธกิจและความคาดหวังนี้จําแนกให
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มหาวิทยาลัยแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนเพียงสถาบันที่จัดการศึกษาสูงกวาระดับ
มัธยมศึกษา
การสรางความรูที่มีคุณภาพอาศัยระบบวิจยั ที่สมบูรณเชือ่ มตอทั้งมหภาคจนถึงหนวย
ปฏิบัติการวิจัย ในสภาวะทีท่ รัพยากรมีจํากัด การจัดทรัพยากรเพื่อการวิจัยจะมีลักษณะการ
แขงขัน (Competitive research) ใหกับบุคคล กลุมบุคคล หรือกลุมองคกรและสถาบัน ระบบ
Research Assessment Exercise (RAE) ของสหราชอาณาจักรถูกสรางขึ้นมาประมาณ 15 ปใช
จําแนกและจัดลําดับความสามารถในการวิจัยของหนวยงาน/ กลุมสาขาวิชาการในมหาวิทยาลัย
สหราชอาณาจักร และมีการประยุกตและปรับปรุงกลไกและการจัดลําดับมาหลายครั้ง จึง
เสนอใหประยุกตและปรับใชระบบ RAE เพื่อการประเมินความสามารถการวิจยั และจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการวิจยั สําหรับอุดมศึกษาไทย
124. รัฐควรใชกลไก เชน RAE
: จัดสรรทุนวิจัยแบบ Competitive bidding สําหรับกลุม องคกร
: สงเสริมศูนยแหงความเปนเลิศทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และตามวาระ
ประเทศ (National agenda)หรือการชี้เชิงนโยบาย (Policy directed)
(ก) ทีใ่ หทางเลือกประเทศและใหผลลัพธจากการวิจัยทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ
สรางทรัพยสินทางปญญา และเกิดผลผลิตเศรษฐกิจ
(ข) จําแนกวาหนวยงานใดอยูในตําแหนงหรือมีความสามารถในขั้นตอนใด ทั้งการ
วิจัย (Research) การพัฒนา (Development) การบมเพาะความรูและทรัพยสินทางปญญาจาก
การวิจยั (Incubation) การพัฒนาไปสูการผลิตเชิงพาณิชย (Commercialization)
ทั้งนี้แตละหนวยงานหรือกลุม มหาวิทยาลัยอาจมีความสามารถ มีความเหมาะสม มี
ความจําเพาะ และวางตําแหนงของตนที่ขนั้ หนึ่งตอนใด หรือหลายขั้นตอนได
ใชผล RAE และการวางตําแหนงของแตละสถาบันในแตละกลุมมหาวิทยาลัย ปรับ
ใหเหมาะเพื่อจัดเงินวิจยั สําหรับแตละกลุม
125. ปจจุบันโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทํางานใน
ลักษณะกลุมมหาวิทยาลัย (Consortium) มุง สรางศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ 8 กลุม
สาขาวิชาการ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณผานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการทํางาน
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและภาคการผลิตถึงระดับหนึ่ง ในชวงตอไปควรจัดใหมีการ
ทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กลุมมหาวิทยาลัย ศูนยความเปนเลิศ ภาคอุตสาหกรรม
ในและตางประเทศ ภาคสังคมและชุมชน และแหลงทุนแหลงวิชาการตางประเทศ
โครงการรวมพลังนี้ในลักษณะกลุมมหาวิทยาลัยนี้ สรางพลังรวม (Synergy) และการ
เสริมกันและกัน (Complimentarity) สามารถเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาอาจารยให
มหาวิทยาลัยใหม สรางนักวิจัยใหภาคเอกชน การทํางานรวมกับภาคสังคมและชุมชนจะชวย
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ตอบโจทยวิชาการที่มาจากชุมชนได เกิดผลลัพธผลผลิตและผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจ การทํางานกับภาคอุตสาหกรรมในและตางประเทศชวยการนําทรัพยสินทางปญญา
ไปใช การบมเพาะวิสาหกิจ และการสรางผลผลิตเชิงการคา ทั้งนี้ตองมีกลไกอื่นสนับสนุน
เชน การผลักดันของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงและกลุม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การเขาถึง Venture capital และแหลงเงินสําหรับการสรางวิสาหกิจ
เทคโนโลยี
126. มหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของระบบวิจยั แตความเขมขนและผลสัมฤทธิ์การวิจัยยังอยูระดับที่
ต่ํากวาประเทศเอเซียตะวันออกเชน เกาหลี ไตหวัน สิงคโปร ซึ่งเริ่มการพัฒนาประเทศในยุค
ใหมชว งเวลาใกลเคียงกันหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการจัดการ
เชิงระบบ มหาวิทยาลัยจึงควรผลักดันใหเกิดระบบวิจยั แหงชาติ ที่ควรประกอบดวย
: องคกรระดับชาติที่กําหนดนโยบายวิจยั (National research policy body) ทั้งมหภาค
และ sector
: องคกรจัดสรรเงินทุนวิจัย (Funding agencies) จํานวนหนึ่ง มีความหลากหลาย
เนนกลุมวิชาการที่ตางกัน ทัง้ นี้หนวยงานรัฐเชนกระทรวง ภาคเอกชน จะถูกกําหนดดวย
นโยบายแหงชาติและกลไกจูงใจใหสนับสนุนทุนวิจยั ดวย
: หนวยงานวิจยั (Research implementing bodies) ไดแกมหาวิทยาลัย ศูนยแหงความ
เปนเลิศ หองปฏิบัติการวิจัยในภาครัฐและเอกชน
127. ใหมีการออกแบบระบบความเชื่อมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต เพื่อสรางภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยจํานวนหนึง่ ที่ใชอุปสงคจากภาคการผลิตเปนตัวตัง้ ทัง้ การจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย (Demand led curriculum, technical services
and research) โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้รัฐพึงจัด
ทรัพยากรสนับสนุน
128. การสรางความรูและใชความรูเพื่อตอบโจทยที่หลากหลายของประเทศ เพื่อผลิตกําลังคนดาน
การวิจยั เพื่อบมเพาะผูมีความสามารถพิเศษ เพื่อบมเพาะเทคโนโลยี ตองการระบบสนับสนุน
งบประมาณวิจัยอีกหลายอยางนอกจากระบบ Competitive bidding ดังนั้น รัฐพึงจัดสรร
งบประมาณวิจัยอีกสวนหนึง่ ใหกับสถาบันอุดมศึกษาสําหรับประเด็นตางๆ กลาวคือ การวิจยั
ในสาขาที่จําเปนตอสังคม โดยไมตองผูกกับการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ, การพัฒนานักวิจยั
รุนเยาว นักวิจัยรุนใหม, ทุนประเดิมสําหรับการวิจยั เชิงพาณิชย และนวัตกรรมที่มีความเสี่ยง
ประเภท Venture Capital, การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานการวิจัย, ทุนสมทบ (Matching
fund) ในการลงทุนรวมกับมหาวิทยาลัยหรือภาคเอกชนในกิจกรรมวิจยั บางประเภท รวมทั้ง
พิจารณาสิทธิประโยชนทางการเงินและภาษีตามความเหมาะสม
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การเงินอุดมศึกษา
129. การลงทุนในอุดมศึกษาผานระบบงบประมาณปจจุบนั ยังไมสะทอนคุณภาพการศึกษา และยัง
มิไดใชเปนกลไกกํากับเชิงนโยบายอยางเต็มที่ ทั้งในสวนของงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณวิจัย และคาใชจา ยอื่นๆ เชน การสงเสริมกลไกการเชื่อมโยงกับภาคการผลิต การ
พัฒนาแรงงานในภาคการผลิตที่สําคัญ ตลอดจนการลงทุนในภาคการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
130. เปนที่ประจักษวาในขณะทีน่ ักศึกษามีจํานวนมากขึ้น แตคาใชจายตอหนวยที่ไดรับการจัดสรร
จากรัฐไปสูมหาวิทยาลัยของรัฐกลับนอยลง จึงเปนภาระที่จะตองแสวงหาแหลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ
รักษามาตรฐานการศึกษานอกเหนือจากรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิม่ ขึ้น นอกเหนือจาก
งบประมาณปกติและรายไดอื่นของมหาวิทยาลัยแลว ปจจุบันยังมีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ซึ่งจัดสรรตามความจําเปนของผูเรียนที่มีฐานะไมดีพอที่จะศึกษาได อยางไรก็ตาม ใน
อนาคตยังมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มปจจัยดานการเงินเขามาในระบบอุดมศึกษา ซึ่งคงจะตอง
พิจารณาเพิ่มเติมในสวนของเงินกูเพื่อการศึกษาที่ไมยึดโยงกับฐานะ กลไกดังกลาวยังจะเปน
เครื่องมือในการปรับนโยบายการรับนักศึกษาในสาขาที่เปนความตองการของสังคมอีกดวย
131. รัฐควรพิจารณารวมกับอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายและงบประมาณที่สอดคลองกัน
เพื่อใหนโยบายแหงรัฐมีความเชื่อมโยงกับภารกิจของอุดมศึกษา โดยมีเปาหมายรวม และการ
จัดสรรงบประมาณที่สะทอนเปาหมายดังกลาว ซึ่งจะทําใหงบประมาณที่รัฐลงทุนในอุดมศึกษา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตอาจจะตองมีกลไกประสานความเชื่อมโยงดังกลาว ซึ่งใน
หลายประเทศใชองคกรที่ตัวกลางระหวางรัฐกับมหาวิทยาลัยทําหนาทีเ่ ชื่อมนโยบายของรัฐ
งบประมาณ และผลงานของมหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนา
การเงินอุดมศึกษา
132. รํฐพึงปรับการจัดสรรงบประมาณประจําป สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ปจจุบันเปน Supplyside financing ให
:สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาประเทศ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน แผนโครงสรางพื้นฐานทางปญญา
อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น และ
: เปนไปตาม Performance-based มากขึ้น โดยอาจปรับปรุงตัวชี้วัดใหเหมาะสมจาก
ตัวชี้วดั ที่กํากับมหาวิทยาลัยอยูแลว เชน ตัวชี้วดั ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
หรือตัวชี้วดั ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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133. ในขณะที่เงินยืมกองทุนกูย ืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปนการใหผูเรียนกูยืมตามความจําเปน
(Need-based loan) จะตองมีการพิจารณาและจัดรูปแบบใหมของกองทุนประเภท
Contribution scheme ที่ถูกตองเหมาะสม ระหวางรัฐและผูเรียน สําหรับผูที่มีความสามารถ
เรียนระดับอุดมศึกษาได เพื่อเปนเครื่องมือเชิงนโยบายในการกําหนดกรอบการพัฒนา
อุดมศึกษา เชน ใชกํากับการผลิตบัณฑิตในสาขาที่สังคมตองการ
134. รัฐพึงจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาอุดมศึกษา” เพื่อการพัฒนาอาจารยและบุคคลากร, เชื่อมโยง
อุดมศึกษากับภาคการผลิต (เชนหลักสูตรทวิภาคี/ทักษะวิศวกรรม, Internship, Apprenticeship
หลักสูตร Demand-led โดยผูประกอบการ, ศูนยการเรียนศูนยฝก ในโรงงาน, ศูนยบม เพาะ
อุดมศึกษาในนิคมอุตสาหกรรม ), สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจโดยมหาวิทยาลัย (Spin-off,
University-owned enterprises) , พัฒนาแรงงานความรู รวมถึงเกษตรกรที่เลิกอาชีพ และการ
เรียนรูตลอดชีวิต, สนับสนุนทองถิ่น ในสวนนี้ควรสรางกลไกการใชงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
รัฐพึงใชกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาพรอมงบประมาณที่ปรับตัวไดตามความเปลี่ยนแปลง
ที่มีพลวัตและมีผลกระทบสูง (เปน Rolling budget) เสริมกับงบประมาณประจําป เพื่อลด
ผลกระทบของการกํากับทิศทางอุดมศึกษาอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของโลกและเหตุ
พิเศษอื่น ๆ เชื่อมโยงของอุดมศึกษากับภารกิจสําคัญของประเทศไดอยางคลองตัวและมี
ผลสัมฤทธิ์ที่เชื่อถือได
135. ใหจดั ตั้งองคกรกันชน (Buffer organization) แบบ Higher Education Funding Council for
England - HEFCE ของอังกฤษ) เพื่อจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาตามพันธกิจอุดมศึกษาและ
การเจรจาดานนโยบายกับรัฐบาล ทั้งนี้องคกรกันชนอาจทําภารกิจสําคัญ ๆ เชน การเจรจาดาน
นโยบายและงบประมาณกับรัฐ, การทําแผนกลยุทธของระบบอุดมศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย
หรือแตละมหาวิทยาลัย, การวางแผนงบประมาณ การบริหารการเงิน และการจัดสรร
ทรัพยากร, การทบทวนโครงการที่มีความสําคัญและผลกระทบสูง เปนตน
136. รัฐพึงใชหลักการ Financial autonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษา สรางความชัดเจนการ
บริหารการเงินโดยสวนผสมของงบประมาณจากภาครัฐ รายไดของมหาวิทยาลัยจากคาเลา
เรียน งานวิจยั งานบริการวิชาการ งานการคา และอื่น ๆ
ความชัดเจนในการบริหารการเงินอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชนนี้ ใชกําหนดโครงสรางการเงินอุดมศึกษา โดยใชหลัก
- Sources of fund ขยายวงเงินงบประมาณที่ไดจากแหลงตาง ๆ
- Allocation of fund จัดสรรใหเหมาะสมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และนโยบายที่
รัฐอยากเห็น
- Utilization of fund ใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และมีวนิ ัยการเงินการคลัง
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ทั้งนี้บนพื้นฐานของการจัดกลุมมหาวิทยาลัย

การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
137. จุดออนที่สําคัญประการหนึง่ ของอุดมศึกษาไทย คือ อาจารยและระบบการพัฒนาบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะตองแกปญหาตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ในสวน
ของตนน้ํานั้นเกี่ยวของกับการบริหารจัดการแหลงทุนเพื่อพัฒนาอาจารย สวนกลางน้ําเกี่ยวของ
กับการเพิ่มสมรรถนะใหกับอาจารยประจําการ ทั้งทางดานความเปนครู การบมเพาะ
ความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและสังคม จนถึงปลาย
น้ํา ที่เปนบุคลากรที่มีประสบการณ สามารถถายทอดประสบการณยาวนานสูอาจารยระดับอื่น
รวมถึงการเชื่อมโยงกับภายนอกทั้งภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคม
ทั้งหมดนีจ้ ะชัดเจนหากพิจารณาวิวัฒนาการของอาจารยในลักษณะวงจรชีวิต (Life Cycle) ของ
บุคลากรอาจารย
138. การพัฒนาอาจารยเปนความอยูรอดของอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถาบันใหม หรือ
สถาบันที่มีความขาดแคลนอาจารยที่มีคุณภาพ การวางแผนกําลังคนจึงตองมีกรอบที่ชัดเจนทั้ง
ในเชิงปริมาณ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงคุณภาพทีเ่ ปนความตองการที่แทจริง คาดวา ใน
ระยะยาว 15 ป จะมีความขาดแคลนอาจารยในระดับตาง ๆ ประมาณ 30,000 คน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ความขาดแคลนดังกลาวอาจเปนโอกาสสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย

แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
139. การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัย ตองคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน
: ดานวิชาการ ความเปนครู ความสามารถในจัดการเรียนการสอน ความสามารถดาน
การวิจยั สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การ
ขัดเกลาทางสังคม
: ชวงวัยตางๆของการทํางานและพัฒนา (Life cycle development) ตั้งแตการบมเพาะ
(incubation)ในชวงตนการทํางาน ชวงการทํางานจริง ชวงเปนผูสูงความรูและประสบการณ
และการเปนคลังสมองหลังเกษียณ
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โดยจัดใหมกี ระบวนการ Mentoring โดยผูมีความรูและประสบการณ เนนการพัฒนา
จากการทํางานจริงเชน Sabbatical, Shadowing กับภาคการผลิต ภาคสังคม โดยรวมมือกับ
หนวยงานวิจยั ภาคการผลิต สมาคมวิชาการวิชาชีพ และภาคประชาสังคม
140. ขอเสนอหลักเกี่ยวกับเกณฑการจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
: สาขาที่ประเทศไทยมีความเขมแข็งแลว ใหศึกษาภายในประเทศหรือแบบ
ผสมผสาน ควบคูกับเปาหมายการสรางโปรแกรมชั้นนําระดับโลกในประเทศไทยสําหรับสาขา
ที่ประเทศมีความเขมแข็ง
ทั้งนี้ถาเรียนตางประเทศ ใหเขามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: สาขาขาดแคลนที่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ใหเรียนแบบ
ผสมผสาน หากจําเปนตองไปเรียนตางประเทศใชเงื่อนไขขางตนเชนกัน
: สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไมมีบัณฑิตศึกษาในประเทศ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดควรใหเขาเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
141. สรางแรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยและผูเรียนรวมลงทุนพัฒนาอาจารย ดวยมาตรการดานการเงิน
เชน ทุนจากรัฐบาลทั้งหมด ทุนรัฐบาลรวมกับมหาวิทยาลัย ทุนรัฐบาลรวมกับมหาวิทยาลัย
และผูเรียน เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยที่รับการพัฒนาไดมากขึ้น กระตุน ใหมหาวิทยาลัยและ
ผูเรียนจริงจังกับการเรียนในสาขาวิชาและในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งคํานึงถึง
ผลตอบแทนจากการไดทนุ จากรัฐ การลงทุนของมหาวิทยาลัยและผูเรียนเอง
142. การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุมใหม ที่ไดกรอบอัตรากําลังจํานวนมากในชวงตนแผนพัฒนา
ระยะยาวฉบับที่สองตองใชเปนโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมอยางกาวกระโดด เขา
สูระบบการจัดกลุมมหาวิทยาลัยและการวางตําแหนงในสาขาตางๆ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยควร
กําหนดยุทธศาสตรการใชอัตราใหมใหเกิดประโยชนสงู สุด ใชเปนเครื่องมือในการปรับ
ทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารยที่บรรจุในอัตราใหมควรอยูในโครงการของยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญสูงสุดตอศักยภาพและคุณภาพของอาจารยที่
จะรับเขา
143. มหาวิทยาลัยใหมควรใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยเปนทีม เชนกลุมวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพื้นทีห่ รือสหวิทยาลัยเดิม ใช
กระบวนการคัดเลือกและสรรหาที่ยุติธรรม โปรงใส และมีสวนรวมโดยมีผูทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและนอกสถาบัน
144. กําหนดใหรฐั มีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน สราง
แรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยเอกชนลงทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรดวยมาตรการดานภาษี หรือ
การเงิน(เชนชวยสนับสนุนคาใชจายเปนบางสวน) ทั้งนี้ควรขยายบทบาทและใหโควตาพิเศษ
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สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในโครงการทีไ่ มผูกมัดเงื่อนไขการทํางานของผูรับทุนวาตองทํางาน
ในภาครัฐ เชน โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจยั ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการกาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย โครงการ Thailand Graduate Institute of Science and Technology- TGIST
ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

เครือขายอุดมศึกษา
145. มหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษามีความซ้ําซอน แยงชิงตลาดการศึกษา มีความสูญเปลาของ
โครงสรางพื้นฐาน และไมทาํ งานโดยการรวมกลุมเพื่อเพิม่ พลังความหลากหลาย และความ
เชี่ยวชาญทีก่ ระจัดกระจาย
146. มหาวิทยาลัยไทยเองมีความแตกตางสูง และมีชองวางของระดับการพัฒนา (University Divide)
ความแตกตางดังกลาวมีหลายมิติ อาทิเชน ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที่ตั้ง บุคลากร
คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของสถาบัน ตลอดจนชื่อเสียง เปนตน ซึ่งหลายปญหาของ
อุดมศึกษาจะแกไมไดหากมหาวิทยาลัยยังแยกสวนกันทํางาน ไมรวมพลัง (Synergy) หรือแบง
งานกันทํา (Division of labor) แมสถาบันมีคุณภาพและความเปนเลิศ แตเมื่อไมทํางานรวมกัน
ก็ไมสามารถสรางสรรคผลงานในระดับประเทศ หรือทีส่ ูงขึ้นไปได
147. สังคมไทยมีสถิติดานผลิตภาพ (Productivity) ของแรงงานคอนขางต่ํา หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ เชน มาเลเซีย เกาหลีใต และญี่ปุน ประเทศเหลานี้มีผลิตภาพสูงกวาไทยประมาณ
2, 3 และ 5 เทา ตามลําดับ ดังนั้นความเชื่อมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิตเปนหัวใจ
สําคัญอันดับตน ๆ ดังที่ไดกลาวแลว ปจจัยสําคัญในการแกปญหาดังกลาวประการหนึง่ คือ การ
ใชเครือขายอุดมศึกษาในการพัฒนาผลิตภาพของภาคการผลิต
148. เครือขายอุดมศึกษาเปนปจจัยหลักในกระบวนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้ เพื่อระดม
บุคลากร ความเชี่ยวชาญ และฐานความรูท ี่หลากหลาย ในการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งมี
ผลตอทั้งเศรษฐกิจชุมชน ความเปนอยูของประชาชน และชุมชนที่เขมแข็งในที่สุด
149. นอกจากนี้ ความซ้ําซอนในลักษณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไทย มีปรากฏอยูมาก ตั้งแตความ
ซ้ําซอนในหลักสูตร การเรียนการสอน อาจารยที่ขาดแคลน โครงสรางพื้นฐานที่ซ้ําซอน
ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่สิ้นเปลือง การทํางานแบบเครือขายอุดมศึกษาจะชวยลดปญหา
และเพิ่มโอกาสใหแตละมหาวิทยาลัย
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แนวทางการพัฒนา
เครือขายอุดมศึกษา
150. มหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษาไทยมีความซ้ําซอน มีความแตกตางและมีชองวางของระดับ
การพัฒนาสถาบัน อุดมศึกษา (University Divide) แกปญ
 หาไมไดถาไมรวมพลัง รวมทั้ง
ขอเท็จจริงที่วา โจทยของสังคมและประเทศซับซอนและใหญเกินกวาทีแ่ ตละมหาวิทยาลัยแหง
หนึ่งจะทําโดดๆ จําเปนที่รัฐตองสนับสนุนการทํางานในลักษณะเครือขายโดยใชกลไกการ
จัดสรรทรัพยากรและอื่นๆ ที่นําไปสูการควบรวมในมิติตาง ๆ เชนหลักสูตร ทรัพยากรการ
เรียนรู การลงทุนรวมโครงสรางพื้นฐานและการใชรวม การพัฒนาบุคลากรและระบบบริหาร
ฯลฯ จนถึงการควบรวมสถาบันอุดมศึกษาในพื้นทีโ่ ดยมีกลไกกฎหมายรองรับ
151. ทั้งนี้ควรมีการสรางแรงจูงใจ
: ในการชวยยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพ โดยเฉพาะระหวางองคกรที่
เขมแข็งและองคกรใหมหรือออนแอกวา
: สนับสนุนการทํางานในระบบเครือขายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน เพือ่ ใหอุดมศึกษา
เปนกลไกสําคัญของรัฐในการสรางความเขมแข็งและความพรอมใหกับการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่น โดยรวมมือกับผูนําชุมชน และประชาสังคม
: สรางความเขมแข็งใหกับเครือขายทางวิชาการ
: เชื่อมโยงเครือขายอุดมศึกษากับภาคการผลิต อุตสาหกรรมระดับชาติ อุตสาหกรรม
ระดับทองถิ่น การวิจยั รวม
การแบงภารกิจทางวิชาการแบบเดียวกับหวงโซอุปทานของเอกชน การสรางและ
พัฒนาเสนทางอาชีพ “นักวิจัยอาชีพ” รวมกับภาคเอกชน
: สนับสนุนการทํางานระบบเครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม
จรรโลงเสรีภาพและประชาธิปไตย สรางแบบอยางที่ดแี ละแรงบันดาลใจในความ
รับผิดชอบตอสังคมตอเยาวชน

การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
152. ดังที่ไดกลาวแลวในภาคอนาคต ปญหาของจังหวัดชายแดนภาคใตจําตองใชการศึกษาเขา
เยียวยาเพื่อสันติสุขและการพัฒนาพื้นทีใ่ นระยะยาว สถิติของเยาวชนในปจจุบันแสดงใหเห็นวา
สถานศึกษาเอกชนมีบทบาทสําคัญในพื้นที่ ในขณะที่จํานวนประชากรและเด็กในวัยเรียนมี
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จํานวนคอนขางคงที่ แตผลการทดสอบทางวิชาการพบวา เด็กนักเรียนมีความออนแอดาน
วิชาการ
153. ในระดับอุดมศึกษา บัณฑิตและหลักสูตรอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรมีสัดสวนต่ํา เชนเดียวกับ
ภูมิภาคอื่น ๆ นักศึกษาในพืน้ ที่เกือบครึ่งไปศึกษาในสถาบันนอกพืน้ ที่ ในขณะที่บางสวน
เดินทางไปศึกษาตอแถบตะวันออกกลางและประเทศมุสลิม และโดยมากสําเร็จการศึกษาแลว
กลับมาเปนครู
154. มหาวิทยาลัยควรเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการวิชาชีพกับศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น มิ
เพียงจัดการเรียนการสอนดานศาสนาเทานัน้ ระบบอุดมศึกษาเองควรใหการสนับสนุนใน
ลักษณะตาง ๆ แกเพื่อนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งสถาบันของรัฐ สถาบันเอกชน และ
วิทยาลัยชุมชน
แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
155. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตองมองภาพรวม
หลายมิติ
: ทั้งทางสังคม ศาสนา ประวัติศาสตร การเมือง ระบบการศึกษาวิชาโลกและ
ศาสนาแบบคูข นาน
: การแกปญหาระยะสัน้ กลาง และยาว รวมถึงเปายุทธศาสตรและเปาปฏิบัติ
: ในเบื้องตน สรางความเขมแข็งของกลุมสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
วิทยาลัยชุมชนในพืน้ ที่ และรวมถึงการระดมสรรพกําลังของสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต 14
จังหวัดและทั้งประเทศ ในลําดับตอมา
: การพัฒนาอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งการพัฒนาเด็กเยาวชนและนักศึกษา การพัฒนาครู
และบุคลากรในพื้นที่ การสรางความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษา
สูอาเซียน
156. ดานการพัฒนาเด็กเยาวชนและนักศึกษา ตองเรงสรางโอกาสดานการศึกษาใหกับเยาวชนให
สามารถเรียนรูวิชาที่เชื่อมตอกับอาชีพ, พัฒนาทักษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาบา
ฮาซามาเลเซียและอินโดนีเซีย, พัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพทีส่ อดคลองกับวิถีชีวิต,
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อเรียนรูพหุลักษณพหุวัฒนธรรม, สงเสริมความเขาใจสันติ
ศึกษา
157. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรในพืน้ ที่ อุดมศึกษาจําเปนตองใหความสําคัญสูงยิ่งในการ
พัฒนาครูระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อสังคมพหุลักษณ พหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนา
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ระบบการเรียนการสอน สื่อ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู, นําโครงการครูสห
กิจแกปญหาความขาดแคลนครู, เสริมสรางความรูและทักษะอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น,
สรางความเขาใจในการเชื่อมโยงวิชาการวิชาชีพกับศาสนาวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต
158. ดานการสรางความเขมแข็งใหสถาบันอุดมศึกษา สรางและพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยชุมชนที่มีคุณภาพโดยเงื่อนไขพิเศษ, สงเสริมการทํางานในระบบเครือขายอุดมศึกษา
ทั้งในและนอกพื้นที,่ ใชประโยชนอยางเหมาะสมจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
จัดใหมีกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาของพื้นทีเ่ ฉพาะ, เรียนรูจากประสบการณการบริหารการศึกษา
พิเศษของประเทศอื่น โดยเฉพาะสรางความเชื่อมตอแลกเปลี่ยนประสบการณกับโลกมุสลิม
159. ดานการพัฒนาการศึกษาสูภมู ิภาคอาเซียน เรงพัฒนาพื้นที่ไปสูความรวมมือในภูมภิ าคของ
อาเซียน, Indonesia-Malaysia – Thailand Growth Triangle IMT-GT, Joint Development
Strategy - JDS, สรางโอกาสในการประกอบอาชีพ การสงออก และภาคบริการ กับมาเลเซีย
อาเซียน และโลกมุสลิม , สรางความเขมแข็งของวิทยาลัยชุมชนใหจัดหลักสูตรระยะสั้นและ
อนุปริญญาเพื่อผลิตแรงงานความรู (Knowledge workers) ปอนภูมภิ าค, เชื่อมโยงอุดมศึกษา
ไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในมาเลเซีย

โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู
160. โครงสรางพื้นฐานการเรียนรูของอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งโครงสรางเชิงเนื้อหาสาระและ
โครงสรางทางกายภาพ ที่สําคัญมี 4 ประการ คือ
- โครงสรางหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดและสังคมในปจจุบันและ
อนาคต
- สังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู ทรัพยากรการเรียนรู
- ระบบการเรียนรูตลอดชีวิตจะเปนกลไกสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อุดมศึกษา
ตองเขาใจนัยสําคัญของเปาหมายและวิธีการ
- สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธและการเรียนรู
161. โครงสรางหลักสูตรไมตอบสนองตอความตองการจากขอเท็จจริงตอไปนี้
- ภาคเอกชนระบุชัดเจนถึงความออนดอยของบัณฑิตทางดาน:
¾ วิชาการ (ความเขาใจพืน้ ฐาน ความลึกซึ้ง การปฏิบัติจริง)
¾ ทักษะอืน่ ๆ (การเขียนการพูด ตรรก ความคิด การสื่อ การแกปญหา จริยธรรม การ
เรียนรูดว ยตนเอง)
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- ผลจากโลกาภิวัตน และ เทคโนโลยีกาวหนา ที่จะทําใหวิถีชีวิต และวิถีการงานของ
บัณฑิตในอนาคตเปลี่ยนไป การเรียนรูศาสตรเฉพาะทางทั้งวิชาชีพและวิชาการดังที่
ดําเนินอยูในปจจุบัน อาจไมเพียงพอตอความอยูรอดและการแขงขันของแรงงานใน
อนาคต
- สถาบันอุดมศึกษาไทยในอดีตที่ผานมา สรางหลักสูตรจํานวนมากตามความตองการของ
สถาบัน โดยขาดการคํานึงถึงผลลบดานการจางงาน คุณภาพของบัณฑิต หลายแหง
ขยายหลักสูตรทางดานวิชาชีพโดยขาดความพรอม บัณฑิตจํานวนมากขาดทักษะชีวิต
และความรูรอบในศิลปวิทยาการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
162. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญในการเคลื่อนยายยุคอุตสาหกรรม
ไปสูสังคมสารสนเทศ ซึ่งมีคุณลักษณะหลายดาน
- ภายในระยะเวลาไมกี่ทศวรรษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดทําการปฏิวัตวิ ิถี
ชีวิต วิถีการทํางาน และพฤติกรรมของผูคนในสังคมโลก
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือชิ้นสําคัญที่ทําใหโลกาภิวัตนเปนไป
ไดและมีอิทธิพลตอกันและกัน และครอบงํากันในบางกรณี
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนทั้งโอกาสและการคุกคาม ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม การเมือง ฯลฯ
- เยาวชนมีทักษะการใชเทคโนโลยีประเภทนี้เหนือผูใหญ
163. การเรียนรูตลอดชีวิตจะมีผลกระทบอยางสูงในศตวรรษนี้ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอยางกาว
กระโดดของสังคม กอใหเกิดรูปแบบใหมๆ ในวิถีชวี ิต การทํางาน และการปรับตัวใน
สถานการณใหมๆ การเรียนรูตลอดชีวิตเกี่ยวของกับทุกสาขาอาชีพและชนทุกวัย โดยการจัด
ใหมีสิ่งแวดลอมการเรียนรูท ี่มีประสิทธิภาพ ไมแข็งตัวเหมือนระบบการศึกษาปจจุบนั มีผูเรียน
เปนศูนยกลางอยางแทจริง มีปฏิสัมพันธหลายรูปแบบ พรอมๆ กับทรัพยากรการเรียนรูที่อุดม
และมีการประเมินอยางสม่ําเสมอ จะเปนกลไกสําคัญที่ชวยยกระดับกําลังคนของประเทศได
164. สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ประกอบดวย
- สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ภูมทิ ัศน และธรรมชาติ
- สันทนาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
- หองสมุด และแหลงเรียนรู
- ปฏิบัติสัมพันธ (Interaction) และสนทนา (Dialogue)
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูจะทําใหเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลในผูเรียนทัง้
ในเชิงวิชาการ และสุนทรียภาพของเพื่อนมนุษย ทั้งนี้ยังเอื้อตอชีวิตอาจารยและผูบริหาร
การศึกษา และมีผลตอคุณภาพชีวิตและความสุขอันเปนที่พึงประสงคของประชาคมอุดมศึกษา

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

60

แนวทางการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู
165. นอกเหนือจากการสนับสนุนหลักสูตรทางดานเทคนิค วิชาการ วิชาชีพแลว รัฐจะใหการ
สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร” (Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสราง
พื้นฐานการเรียนรู ทั้งในลักษณะหลักสูตรเสริม เพิ่มเติม ทดแทน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพันธ
กิจของบางสถาบันใหเปนมหาวิทยาลัยดานศิลปศาสตรเต็มรูปแบบ
นอกจากนี้ควรออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรในยุคหลังอุตสาหกรรม (Post Modern Liberal
Arts) ที่สามารถรองรับความตองการของคนรุนใหมและตลาดแรงงาน เชน ดนตรี ศิลปะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ Neuro Science การบริหารจัดการ พลังงานและสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรมและนักคิดของโลก เปนตน รวมทั้งคํานึงถึงการสนับสนุนการศึกษาพิเศษในรูปแบบ
ตาง ๆ
166. อุดมศึกษาพัฒนาและใชศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตร
e-Society, e-Industry, e-Commerce, e-Education, และ e-Government
ทั้งนี้ใหรัฐใชประโยชนจากบุคลากรและองคความรูของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชนในการพัฒนาทั้งหายุทธศาสตรดังกลาวโดยนโยบายการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
(Government procurement) ทั้งสวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
สถาบันอุดมศึกษา หรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา เปนผูรบั จางและใหบริการ
167. โดยผานวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัย 4 ป ซึ่งมีความใกลชิดและเปนสวนหนึ่งของชุมชน
อุดมศึกษาจะชวยรัฐพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะอยางยิ่งกลไก
ที่จะเปนหัวใจหรือสมอง (Nervous system) ของการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
ระบบดังกลาวครอบคลุมทั้งโครงสรางพื้นฐานฮารดแวร ซอฟตแวร การพัฒนาคน การ
พัฒนาระบบขอมูล ตลอดจนการพัฒนาและบริหารจัดการองคความรู (Community knowledge
management) ระดับชุมชน เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัย 4 ป เปนกลไก
: การขับเคลื่อนสังคมและชุมชนสารสนเทศ (Informatization) และ
: การบริหารจัดการองคความรู
ในชุมชนและพื้นที่บริการ
168. ทุกสถาบันอุดมศึกษาตองใหความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลของตนเองที่ทันสมัยอยูเสมอ
เพื่อนําไปสูการวางแผนอุดมศึกษาที่มีพลวัต โดยศูนยสถิติอุดมศึกษาเปนหนวยกลางในการ
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จัดเก็บ ประมวล วิเคราะห และนําขอมูลวิเคราะหใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยเจาของขอมูลนําไปใชประโยชนในการวางแผนตอไป
ทั้งนี้การใหขอมูลของสถาบันควรเปนเงื่อนไขในกระบวนการจัดสรรงบประมาณ และ
การประเมินคุณภาพ
นอกจากนี้อุดมศึกษาจะตองจัดระบบการคุมครองผูบริโภคจากการใหบริการขอมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยผูเรียนและผูปกครองมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลอุดมศึกษาที่มี
ความถูกตองและทันสมัย
169. รัฐควรใหการสนับสนุนอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการเขาถึง (Access) และการลดชองวางดิจิทัล (Digital divide) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการใหบริการการเรียนรูทางไกล (Distance learning) และการเรียนรูผ านสื่ออิเล็กทรอนิกส
ตาง ๆ (e-Learning) ทั้งที่เปนการเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ทั้งที่เปนการ
ออกแบบการเรียนรูเฉพาะตัว (Customization) ไปจนถึงการเรียนรูของมวลชน (Massification)
ทั้งในระบบจํากัดรับและไมจาํ กัดรับ
170. รัฐควรลงทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเทคโนโลยีฮารดแวร ซอฟตแวร เนื้อหาสาระ อุตสาหกรรม
ระดับชาติ การสงออก ตลอดจนภูมิปญญาชาวบาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดับสากล และการพัฒนาที่ยั่งยืน
171. อุดมศึกษาควรเปนแหลงเรียนรู วิจยั ทดลอง และสาธิตในการรองรับผลกระทบเชิงลบ
(Discordance) อันเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
172. จัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาระบบ “การเรียนรูตลอดชีวิต” ของอุดมศึกษา
173. วางระบบธรรมาภิบาลของการเรียนรูตลอดชีวิตซึ่งเกีย่ วของกับภาคสวนตางๆในสังคม
- ประสานหลากสาขา (Multisectoral approach) ในรูปแบบของภาคีทั้งรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม
- สรางทางเลือก ขอมูล แรงจูงใจ อุปกรณและสถานที่ รวมทั้งการบริหารจัดการ
- ผูเรียนเปนสําคัญคือหัวใจ
- สรางกรอบการประกันคุณภาพการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานหลัก
การยอมรับการเรียนรูนอกระบบ และการลดชองวางระหวางการเรียนรูในระบบกับการ
เรียนรูตลอดชีวิต
174. สนับสนุนโครงการนํารองดานการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการติดตามและประเมินผล
โดยมีฐานขอมูลที่เชื่อมโยงและเชื่อถือได
175. ศึกษากลไกทางเลือกทางดานการเงินของการเรียนรูตลอดชีวิต
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176. สรางแรงจูงใจและการแขงขันเพื่อใหอุดมศึกษาสงเสริมการเรียนรูอยางกวางขวาง โดยนําสื่อ
การเรียนรูของมหาวิทยาลัยออกสูสาธารณะ (Open courseware) ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดการปรับคุณภาพของสื่อการสอนโดยธรรมชาติแลว ยังกอใหเกิด
นวัตกรรมการเรียนที่ประกอบดวย
- ระบบเปดของสื่อการเรียนการสอน ที่จะทําใหนกั ศึกษาสามารถเตรียมความพรอมกอน
เขาเรียนไดในระบบ Anywhere-Anytime ทําใหอาจารยสามารถชวงชิงเวลาในชัน้ เรียน
ใหเกิดการสนทนา การแลกเปลี่ยน การไตถาม และการคิดนอกตํารา ไดมากขึ้นทวีคูณ
เกิดเปนชวงเวลาคุณภาพ (Quality time) ของระบบการศึกษา
- เปดโอกาสใหสื่อการสอนการเรียนรูที่เปนเลิศสามารถแพรกระจายและใชประโยชนทั่ว
ประเทศจากเดิมที่ใชเพียงไมกี่คนในหองเรียน เปนประโยชนอยางยิ่งโดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาที่ขาดแคลนสื่อความรู ผลที่ตามมาคือปฏิสัมพันธระหวางผูใหสื่อและ
ผูใชสื่อ
177. สนับสนุนการลงทุนและการบริหารจัดการในการจัดระบบ “เครือขายหองสมุดและแหลง
เรียนรู” ของอุดมศึกษา รวมทั้งนวัตกรรมเครือขายฯเพื่อการใชประโยชนสูงสุด ลดความ
ซ้ําซอน สงเสริมการแลกเปลี่ยน โดยหองสมุดและแหลงเรียนรูเหลานีถ้ ือเปนสมบัติสาธารณะ
เพื่อพัฒนาทองถิ่น และสังคมโดยรวม นอกเหนือจากใชประโยชนภายในสถาบัน
178. จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสรางทางกายภาพสําหรับสถาบันของรัฐและสนับสนุนสิทธิ
ประโยชนทางการเงินสําหรับสถาบันของเอกชน สําหรับการลงทุนในการพัฒนา
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย เพื่อเอื้อตอการเรียนรูแ ละพัฒนาการทางปญญาของผูเรียน โดย
เนนความรมรืน่ ของภูมิทัศน แหลงเรียนรู แหลงปฏิสัมพันธของนักศึกษาและอาจารยเจาหนาที่
แหลงสันทนาการตาง ๆ ที่ครอบคลุมกีฬา ดนตรี ศิลปะ นอกเหนือจากโครงสรางพื้นฐานการ
เรียนรูในหองเรียนและหองปฏิบัติการมาตรฐาน รวมทัง้ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
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